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Mi, itt Bicskén, háromnapos rendezvénysorozattal em-
lékeztünk, újra együtt, közösen az új kenyér ünnepén. 
Államalapító Szent István királyunknak köszönhetjük 
az egységes Magyarországot, a kereszténység felvéte-
lét, az államszervezet kiépítését. Azokat az erős, meg-
ingathatatlan alapokat, amelyek több, mint ezer éve 
megtartanak minket magyarnak, bármerről is fújjon a 
szél, Európában, a Kárpát-medencében.
Jöhet a tatár, a török, a kommunista diktatúra, átvé-
szeltünk mindent, nem engedtünk a ránk nehezedő 
nyomásnak, megőriztük a büszkeségünk, ellenálltunk 
az elnyomásnak. Hol ésszel, taktikával, hol erővel küz-
döttünk, akár a végsőkig.   Soha nem adtuk föl a re-
ményt, hogy visszanyerjük a szabadságunkat, hiszen 
mi, magyarok szabadságszerető nép vagyunk, s ezért 
képesek vagyunk harcolni is. Nem véletlen, hogy Szent 
István ünnepe az ország és a nemzeti egység jelképe 
lett. A keresztény magyar állam megteremtője is a 
szuverén, erős és szervezett állam híve volt és ez ma 
sincs másként. Meghatároz minket a történelmünk, a 
hagyományaink, a kultúránk.
Hadd idézzek most első királyunk egyik intelméből: 
„Tartsd mindig eszedben, hogy minden ember azonos 
állapotban születik, és hogy semmi sem emel fel, csakis 
az alázat, semmi sem taszít, csakis a gőg és gyűlölség”
Ma is ugyanúgy igaz ez, mint ezer évvel ezelőtt. 
Gondoljanak csak bele, mi történt volna, ha a koronaví-
rus alatt nem fogunk össze, nem támogatjuk, segítjük 
egymást, nem fordulunk a bajban lévő embertársaink 
felé?  Csak együtt tudtunk győzni, csak együtt lehetünk 
sikeresek. Gyűlölet helyett, a szeretet a célra vezető út. 
Szívből jövő hálával gondolunk elődünkre, az első ma-
gyar királyra. Fejet hajtunk azért, hogy ma is egy erős, 
összetartó nemzetként őrizzük az európai keresztény 
kultúrát, védjük ezeréves értékeinket, hogy megőriz-
hessük az utánunk jövő nemzedékek számára.
Ez itt a mi hazánk, a mi földünk, a mi otthonunk, immá-
ron több, mint ezer év óta.
„Isten, áldd meg a magyart”!

„Isten, áldd meg a 
magyart!”    
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A valóságosnál jóval hosszabbnak tűnő, másfél 
éves rendezvény- és koncertszünet után min-
den korosztályt megszólító, fergeteges Szent 
István-napi programokkal törte meg a csen-
det, próbálta kárpótolni a bicskeieket az önkor-
mányzat.

A Szent István-napi programkavalkád már augusztus 18-án 
kezdetét vette, amikor a Kossuth téren az Experidance táncs-
csoport a Fergeteges-Sissi Legendája című előadásával rob-
bantotta fel a színpadot és ragadtatta zúgó vastapsra a néző-
teret zsúfolásig megtöltő, mintegy 800 embert.
Másnap a Bicske Szíve Park volt a helyszín, ahol előbb Korda 
György és Balázs Klári varázsolta el elsősorban az idősebbe-
ket, majd Lotfi Begi a fiatalabbakat, végül a mindenkit ámulat-
ba ejtő tűzzsonglőrök után DJ Turán utcabálja zárta a napot. 
A szó szoros értelmében is, hiszen éjfélhez közeledett az óra, 
amikor abbamaradt a zene és az önfeledten táncoló, mulató 
közönség elindult haza.
Egy rövidke alvást követően, augusztus 20-án a Fiatalok Há-
zában szentmise indította az ünnepnapot, majd a Szent Ist-
ván-napi városi ünnepség következett a Hősök terén. A szép 
számú ünneplő előtt Margittai Gábor újságíró, irodalomtörté-
nész mondott ünnepi beszédet.
- Augusztus 20-a a magyarság egyik legnagyobb közösségi 
és lelki ünnepe. Egy államalapításé, egy vakmerő és radikális 
váltásé, amely a megmaradáshoz kellett. Az, hogy ma itt lehe-
tünk, és közösen megülhetjük a magyarság ünnepét, az kizá-
rólag Szent Istvánnak köszönhető – szögezte le az előadó, aki 
szerint magától értetődőnek tűnik ilyenkor együtt ünnepelni, 
a Kárpát-medencei magyarság egyharmadának azonban ez 
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nem annyira természetes. Nekik a megmaradás dilemmáival 
kell megküzdeniük nap mint nap az anyaországukban és ak-
kor még ott van a gyorsan változó világ által hozott integrá-
ció, asszimiláció és kolonizáció, amely ezt tovább nehezíti.
- Szent Istvánt, egy keménykezű és bölcs királyt ünneplünk, 
aki radikális változtatásaival megmutatta az utat és biztosítot-
ta, hogy azok maradjunk, amik voltunk és vagyunk folyamato-
san és szakadatlanul, olykor ütemet rontva, olykor egymásnak 
rontva, megszűnő és születő világok határán egyensúlyozva, 
de mindig fennmaradva – fogalmazott Margittai Gábor.
A folytatásban Rácz Lajos baptista és Máténé Antal Éva re-
formátus lelkész megáldotta, majd Burbela Gergely katolikus 
plébános megszentelte az új kenyeret. Szanyi Bettina Szent 
István-napi dalcsokrát követően Bálint Istvánné polgármester 
megszegte az új kenyeret, majd Csörgöl Ákos alpolgármester-
rel közösen szétosztották a nemzeti színű szalaggal átkötött 
cipókat a jelenlévőknek. A jelenlévők hosszú tapssal köszön-
töttek két kiváló szakembert, Nagyné Szita Erzsébetet, aki 
díszpolgári címet és Szabó Ágnest, aki Bicskéért emlékérmet 
vehetett át. Az ünnepség végén a Napraforgó fantázianévre 
hallgató, az idei évben az ország tortájának választott remek-

művet kóstolhatták meg a jelenlévők a Városházán.
Persze, ezzel korántsem volt vége a napnak, hiszen a Bicske 
Szíve Parkban családi nap kezdődött, délelőtt kutyasimo-
gatóval, rendőrségi fegyverbemutatóval, termelői és kéz-
műves kirakodó vásárral, egészségügyi szűrésekkel. A Szent 
István-napi III. Kenyérsütő versenyen négyen mutatták meg, 
hogyan képzelik el a házilag sütött, tökéletes kenyeret, jutal-
muk egy-egy ajándékcsomag volt. A Főzzünk egy finomat! 
főzőversenyre 19 csapat nevezett be, a zsűri pedig minden, 
bográcsban elkészített ételt nagy szakértelemmel kóstolt 
meg. Győztest itt sem hirdettek.
A szórakoztató programokból ezúttal sem volt hiány, hiszen 
a Zetelaki Ezüstfenyő néptánccsoport bemutatóját a gólya-
lábasoké követte, majd indult a habparty, amelyben nagyon 
sok gyerek lelte örömét. A Kossuth utcában motoros egy-
kerék show és kerékpáros bemutató zajlott, majd a parkbeli 
színpadon Dallos Bogi, Fenyvesi Gabriella Rea, Nagy Szilárd 
és Ragány Misa koncertje követte egymást. Az esti zenés tűzi-
játékra és az Irigy Hónaljmirigy koncertre több mint kétezren 
gyűltek össze, amelyek méltó lezárását jelentették a három-
napos rendezvénysorozatnak.

Újra velünk ünnepeltek a testvértelepülések. Az altshauseni, rétyi és tusnádfürdői delegációk már a 
Szent Flórián szobor avatásán jelen voltak, a további hivatalos alkalmakon is képviselték településü-
ket, koszorúztak. Augusztus 19-én Győrbe kirándultak. Másnap a németek nagy lelkesedéssel vetet-

ték bele magukat a főzőversenybe, míg a rétyiek a zsűrizésben vállaltak feladatot.
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„Bicske Város Díszpolgára” címmel köszönte meg az önkormányzat Nagyné Szita Erzsébet több 
mint négy évtizedes munkáját, amellyel hozzájárult a város kulturális, művészeti fejlődéséhez. A 
Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár nyugalmazott igazgatója Bálint Istvánné polgár-
mester javaslatára augusztus 20-a alkalmából részesült a díjban.
Nagyné Szita Erzsébet 1979 áprilisában került a bicskei kultúrházba. 1983-ban tanító, testnevelő sza-
kon végzett a Debreceni Tanítóképző Főiskolán, 1985-ben a Győri Tanítóképző Főiskolán népművelő 
diplomát szerzett. Későbbi tanulmányai során 2000-ben kulturális menedzserként végzett, 2005-
ben idegenforgalmi rendezvényszervező oklevelet vehetett át, majd 2011-ben minőségbiztosítási 
auditorként végzett.
Volt gyermeknevelési népművelő, vezetett bábszakkört, foglalkozott nyugdíjasokkal, reklám-mar-
ketinggel, már az első Bicskei Napok szervezésében részt vett. Részese volt a Petőfi Művelődési Köz-
pont felújított épületének 1992-es átadásában. Volt az intézmény helyettes vezetője, majd 1999. 
július 1-től igazgatóként dolgozott.
Nevéhez fűződtek sikeres nagyszabású koncertek, szabadtéri rendezvények, előadások meghonosí-
tása, kiállítások szervezése és létrehozása, 2000-től a Kastély Estek elindítása a Batthyány-kastélyban, 
a Bicskei Napok szervezése, koordinálása. Fontos volt számára a különböző csoportok, civil szerve-
zetek létrehozása és működésüknek patronálása, a helytörténeti anyagok őrzése és bemutatása, a 
kézműves hagyományok ápolása.
Igazgatása alatt lett integrált intézmény a Művelődési Központ. Újabb közösségi terek életre hívása 
is nevéhez fűződött. Programokkal töltötte meg az intézmény által működtetett Fiatalok Házát. Új, 
örömteli kihívást jelentett a Kultúrkúria átadása, melyben kiállítások, kamara programok zajlanak 
sikeresen. Sokoldalúságát bizonyítja, hogy éveken keresztül a Bicskei Üdülőtábor, zánkai tábor ve-
zetését, szervezését is elvállalta.
Nagyné Szita Erzsébet rendkívül meghatódva vette át a kitüntetést. Mint mondta, nagyon vártalanul 
érte az elismerés, hálás azoknak, akik érdemesnek találták rá. Köszönetét fejezte ki azoknak, akikkel 
az elmúlt négy évtizedben együtt dolgozhatott, különösen a közvetlen kollégáinak, hiszen velük 
közösen értek el sikereket a kultúra területén.

KÖSZÖNET A TÖBB MINT NÉGY ÉVTIZEDES MUNKÁÉRT
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türelemmel és odaadással végzi. A koronavírus-jár-
vány kirobbanásának első pillanatától kezdve aktí-
van részt vett a városi szintű védekezés megszer-
vezésében. Az általa irányított intézményre nagy 
nyomás és egyben felelősség hárult, hiszen azokat 
a személyeket látták el, akik fertőzöttségük vagy 
érintettségük okán karanténba kényszerültek és 
hozzátartozóik nem tudták megoldani mindennapi 
ellátásukat.
A díj átvételét követően Szabó Ágnes hangsúlyoz-
ta: talán nem a tavalyi éve volt a legaktívabb a mö-
götte hagyott évtizedekben, ugyanakkor egészen 
más minőségben kellett megoldásokat találnia a 
kialakult élethelyzetekre. Jelezte, hogy a jövőben is 
igyekszik hasonló színvonalon teljesíteni és igazolni 
a díj jogosságát.

Szabó Ágnes a bicskei 1. sz. Általános Iskolában, 
majd a Vajda János Gimnáziumban végezte alap, il-
letve középfokú tanulmányait. Az érettségit követő 
kitérő után a Családsegítő Központban családgon-
dozó asszisztensként helyezkedett el 1990-ben. Az-
óta meghatározó személyisége, dolgozója, később 
pedig vezetője az Egyesített Családsegítő és Gon-
dozási Központ - Kapcsolat Központnak.
Szabó Ágnes a több mint három évtizedes munká-
ja alatt folyamatosan képezte és fejlesztette magát: 
2003-ban általános szociális munkás diplomát szer-
zett, 2012-ben szociális szakvizsgát tett a családvé-
delem, családgondozás témacsoportból, 2015-ben 
okleveles kisebbségpolitikai szakember szakkép-
zettséget, 2020-ban mentálhigiénés szakember és 
közösségi segítő szakképzettséget szerzett.
Munkáját mindig szolgálatnak tekintette, azt nagy 

„Bicskéért emlékérem" kitüntetést kapott az önkormányzattól Szabó Ágnes, az Egyesített Családsegítő és 
Gondozási Központ - Kapcsolat Központ vezetője augusztus 20-án. Bálint Istvánné polgármester javaslatára 
azért tüntették ki Szabó Ágnest, mert a szociális szférában több mint három évtizede lelkiismeretes munkát 
végez és az új koronavírus-járvány elleni védekezésben is rendkívüli helytállásról tett tanúbizonyságot.

EMLÉKÉREM A LELKIISMERETES MUNKÁÉRT
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A Bicskei Újságban megjelenő verse, a Lehet 
talán még tulajdonképpen egy premier. Nagy-
közönség elé tárja egyik alkotását. Miről is szól 
pontosan a vers?
- A vers áprilisban íródott. Az akkori járványhelyzet és a köl-
tészet napja apropóján írtam. Kutyasétáltatás közben jöttek 
a gondolatok, gyorsan lejegyeztem a sorokat, jött egyik sor 
a másik után, és eszembe jutott egy-egy sor Radnóti Miklós 
két verséből is, és kész lett. Akkoriban is sokat hallottunk a 
Covidról és úgy láttam sokakat tragikusan érintettek az ez-
zel járó korlátozások, amelyek jelentősen befolyásolták a 
mindennapokat. Arra kívántam rámutatni, hogy mennyivel 
rosszabb is lehetne a helyzet annál, mint ami akkor volt. Rad-
nóti pedig mindig is nagy kedvencem volt.

Honnan a verselés iránti vonzalom?
- Már egészen kisiskolás koromban éreztem, hogy sokat je-
lentenek nekem a versek, pedig a környezetemben nem volt 
túl sok olyan ember, aki ennyire rajongott volna értük. Per-
sze mindenki olvasott, rengeteget, de inkább regényeket. 
Hozzám a költők álltak mindig közelebb. Én a regényeket 
nem kedvelem túlságosan. Regényt olvasva el akarunk vesz-
ni abban a világban, amit a regény elénk tár és nem akarunk 

foglalkozni a jelennel, vagy ami körülvesz bennünket, legalább-
is én így érzem. A versek azonban megmutatják, hogy a köl-
tő miként élte át az adott élethelyzetet, viszontagságot, vagy, 
hogy mit érzett az adott szituációban, amiben akkor éppen 
volt, mikor a sorait papírra vetette.

Önnel is így van ez?
- Igen, azt hiszem. A jelen foglakoztat, mert a múltat úgysem tu-
dom megváltoztatni. És a verselés abban is segít, hogy a múlt-
beli események miatt érzett szomorúságomat, vagy éppen csa-
lódottságomat magam mögött tudjam hagyni.

Hogy jött rá, hogy képes verseket írni?
- Gyerekként is éreztem már, hogy képes vagyok rá. Sok vers-
részletet írtam, de igazán csak 1998-tól születtek kész művek. 
Alsó tagozatban volt egy nagyon kedves tanárom, Györgyi 
néni, akit a mai napig imádok. Szerintem ő indított el az úton, 
de később is olyan szerencsés helyzetben voltam, hogy olyan 
pedagógusok vettek körül, mint például a Vajdában Kati néni 
a színjátszó kör vezetője, akik segítettek ebben. Sokan ismerik 
a családomat, édesanyámat, aki tízéves koromban, egy stro-
ke következtében korházba került. Akkor persze nem tudtam 
megfogalmazni a bennem kavargó gondolatokat, csak sokkal 
később, felnőttként voltam képes az akkori érzéseimet, gondo-
lataimat verssé formálni. Így született meg 2004-ben az Álmod-
tam című versem.

Mit szólt hozzá az édesanyja?
- Ez volt az első versem, amit megmutattam neki. Nagyon meg-
hatódott, tetszett neki. Később a többi versemet is felolvastam 
neki. Azt mondta, valószínűleg apukámtól örököltem az érzé-
ket a versíráshoz. Persze, meglepődött, hogy ily módon tudom 
az érzéseimet közölni a külvilággal, de bíztatott, hogy folytas-
sam.

Az újságban megjelent verset is látta?
- Szerencsére meg tudtam neki mutatni, sajnos azt már nem él-
hette meg, hogy nyomtatásban is megjelenjen, mert júniusban 
elhunyt. Nagyon nehéz időszak ez a számunkra.

VERSEKKEL FEJEZI KI 
ÉRZÉSEIT

Pálosi Veronikát sokan ismerhetik Bicskén. 
Persze nem férjezett, hanem lánykori nevén, 

Vancsik Veronikaként. Ellenben W.Ronee 
alkotónevén és költőként nagyon kevesen. 
Ami nem is csoda, hiszen eddig csak kevesen 
tudtak arról, hogy vonzalma a versekhez nem 
csak a versmondásban, versolvasásban, hanem 
a versírásban is megjelenik. Mint mondja, a 
versekkel fejezi ki a pillanatnyi szomorúságát, 
ezzel segít magán, s reméli, talán idővel másokon 
is.
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sek, hangulatok és gondolatok megoszthatók az olvasókkal, de 
mindig lesz olyan, ami csak nekem szól.

„LEHET TALÁN MÉG"

Csendes a táj,
A virágok is csendben nőnek.
Miközben a Világ másik felén,

emberek embert ölnek.

Oly nagy szerencse, hogy ez itt az én Hazám,
S te vagy Életem Drága kis Babám!

Lehetne másként is... Nem volna mit enni,
s fejemet puha párnára letenni.

Lehetne az életünk rettegés és veszély,
Oly szerencse, hogy nem kell, hogy abban élj!

Hisz itthon, bár nem könnyű,
Mégis csendben nő bokor, s a fű.

Nincs ágyúdörgés, s nem remegnek a házak,
A kapuban az édesanyák állnak.

Gyermekük, unokájuk látogatni jőnek
Jut étel, ital nem csak az asztalfőnek.

Lehet, hogy arcunkat maszk takarja,
S az oltás is csak megoldás néhány napra,

De a MAGYAR " fölkél és újra lépked,
s vándorló fájdalomként mozdít bokát és térdet,"

E szavakat még Radnóti mondta,
S ha most itt volna

Talán, ő is verset írna.

Leírná mindazt, mit most én fogok,
Hisz bennem is MAGYAR szív dobog.

Hinni kell, hogy lesz még holnap,
S a felhők is lassan elvonulnak.

Eljön majd a nap, mikor emlék lesz csupán,
A 1,5 méter mi most közted, s köztem áll.

Szabadon járhatsz, s kellhetsz
Hajnalban az utcán kutya nélkül lehetsz.

Ülhetsz majd a parton a napfelkeltét várva
Bárokból szűrődő zenére járhat majd a lába.

Lesz ismét tömve a villamos
S nem kell, hogy percenként kezet moss.

Az iskolapadok megtelnek újra,
együtt játszik sok gyermek.

"a gyárak udvarában komondor hempereg"
Mert "hisz lehet talán még!

A hold ma oly kerek!
Ne menj tovább, barátom,

kiálts rám! s fölkelek."

Akkor most verseléssel gyógyítja magát?
- Nincsenek kényszereim arra, hogy folyamatosan alkossak. 
Amikor olyan lelki állapotban vagyok, akkor viszont muszáj 
írnom. Valaki a pohár után nyúl ilyen helyzetben, én magam 
mellé veszem a százas papír zsebkendőt és írok. Édesanyám 
halála után viszont elég volt elolvasnom az Álmodtam című 
versemet, amit bár korábban írtam, mégis segített. Valójá-
ban én többnyire azokban az időszakokban vagyok képes 
alkotni, amikor szomorúság ér, mert a boldogságot könnyű 
elfogadni, a szomorúságot viszont fel kell dolgozni. Mindig 
mindenki boldog akar lenni, de az ember nem lehet mindig 
boldog, mert akkor sohasem érezné magát boldognak. A 
szomorúságon, a csalódottságon, vagy a fájdalmon viszont 
dolgozni kell…

Azt tudjuk, hogy a Vajdában érettségizett. Utá-
na merre sodorta az élet?
- A Vajdában volt egy forgatás, egy budapesti tévétől jöt-
tek forgatni az iskoláról, hogy bemutassák a Tök jó óra című 
műsorukban. Ebben segítettünk nekik Fecske Szabinával. 
Annyira jól sikerült, hogy felajánlották, dolgozzak nekik 
műsorvezetőként. Ennek egy idő után vége lett, de a média 
világa nem engedett: elvégeztem egy marketing és reklám 
ügyintéző iskolát, majd eladóként dolgoztam, de 2006 kö-
rül a Bicskei TV megkeresett, így 2008 végéig újra tévéztem. 
Nagyon szerettem csinálni, mégis úgy döntöttem, hogy 
szerencsét próbálok Angliában. Négy és fél év után jöttem 
haza. Először Felcsúton dolgoztam, majd Pestre költöztem, 
ahol bérszámfejtőként dolgoztam, de nem tetszett, most a 
Nitrogénművek Zrt. irodavezetője vagyok a fővárosban.
Nemrégiben férjhez mentem, most Bicskén élek és majd 
szeretnék gyermeket. Minden kislány álmodik magának egy 
életet és körülbelül ott tartok most, 35 évesen, ahol 20 éve-
sen szerettem volna. De nem aggódom, az élet úgyis mindig 
azt hozza, amit kell. Semmi sem történik ok nélkül és bár na-
gyon nehéz ezt időnként elfogadni – de ezt vallom.

És mi az oka annak, hogy álnéven ír?
- Sokáig nem akartam, hogy bárki tudja, én vagyok a versso-
rok mögött. Amikor gimiben elkezdtem a tévében dolgoz-
ni, voltak, akik zrikáltak ezzel és nem esett jól. Azóta kicsit 
visszafogottabb vagyok, nagyjából 15 ember tudta eddig, 
hogy verseket írok, ők értékelik a munkáimat. Kíváncsi va-
gyok, mit szólnak hozzá Bicske lakói. Bár, ha csak ketten úgy 
gondolják, elolvasva a versemet jobban érzik magukat, se-
gített nekik a saját helyzetük javításában, átértékelésében, 
akkor már megérte.

Szeretne saját verseskötetet?
- Először is, nem érzem magamat költőnek. Ady, Radnóti 
vagy József Attila költők voltak, én nagyon messze vagyok 
tőlük. Nyilván egyszer ők is elkezdtek verseket írni, de én 
még messze vagyok attól, ahová szeretnék eljutni. Egyelőre 
nagyon kezdőnek tartom magamat. A kérdésre válaszolva, 
szeretném egyszer kötetbe rendezni a legjobb száz verse-
met, amikről azt gondolom, készek és a bennük lévő érzé-
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ABicskei Újság sorozatában bicskei cégeket, azok 
tulajdonosait vagy vezetőit mutatja be. Ezúttal 

a Technocar-MC 2003. Kft. tulajdonosa, Postásy 
Rudolf és fia, a cég leendő vezetője, Postásy Csaba 
mutatta be a hazai szaktudásra építő, kizárólag 
külföldi vevőknek gépipari termékeket előállító 
középvállalatot, amely családias környezetben, 
folyamatosan fejlődve tevékenykedik Bicskén.

Kérem, meséljenek a kezdetekről?
- PR: A Technocar Rt.-ből kiválva, 2003-ban jött létre a 
Technocar-MC 2003. Kft., amely a cégcsoporton belül a 
gyártást végezte és teszi azt a mai napig is. 2013-ban 
költöztünk le Kőbányáról Bicskére. Győri Imrével régi 
munka- és baráti kapcsolatunk van, ő jelezte a bicskei 
lehetőséget, amit megragadtunk. Imrével közösen vá-
sároltuk meg a Magyarmet melletti felszámolás alatt 
álló telephelyet, amelyet uniós források felhasználásá-
val teljesen felújítottunk nyolc hónap alatt, s most is 
itt tevékenykedünk. Abszolút helyes döntés volt ez a 
lépés, Bicskén kifejezetten jól érezzük magunkat, meg-
találtuk a számításunkat.

Mennyire cserélődött le a munkavállalói állo-
mány a költözés óta?
- PCS: A dolgozók nagy része jött a céggel, idővel azon-
ban egy része kicserélődött helyi és környékbeli dolgo-
zókra. Ma is vannak fővárosi munkavállalóink, de már 
60 százalék felett van a bicskei és környékbeli dolgozók 
részaránya. Egyébként, akik távolabbról járnak hozzánk, 
busszal hozzuk-visszük őket.

Az elmúlt nyolc évben mennyit fejlődött a cég?
- PR: Létszám tekintetében fejlődtünk valamelyest, 
nagyjából 15-20 százalékkal több embert foglalkozta-
tunk, mint 2013-ben. Jelenleg kétszáz dolgozónk van. 
Tudni kell, hogy a központi telephelyünk Bicske, de 
mellette Nagykanizsán és Helvécián is vannak gyár-
tóegységeink. Technológiában jóval nagyobbat lép-
tünk előre. Kiemelten figyelünk ugyanis a beruházások-
ra, az elmúlt esztendőkben évente több mint 100 millió 
forintot fordítottunk fejlesztésekre, a gépparkunk nagy 

sebességgel cserélődik, elmondhatjuk, hogy a gyártóesz-
közeink nagy része már a kor technikai színvonalának 
megfelel. Sajnos azzal mi is küzdünk, hogy jó és tapasztalt 
munkaerőt találjunk, ez manapság óriási kihívás.

A modern berendezések megléte mennyit segít a 
probléma orvoslásában?
- PCS: Csak az elmúlt két évben több mint egymillió eu-
rónyi beruházást hajtottunk végre Bicskén, ezek kizárólag 
gépbeszerzések voltak. Van egy kutatás-fejlesztési pro-
jektünk, robottal kiszolgált gyártócellát fejlesztünk, ahol 
a robot vezérel két forgácsoló gépet, a gépeket ellátja 
alapanyaggal, egyikből a másikba áthelyezi a munkada-
rabot, méréseket végez. Jövő év tavaszára kész lesz, ami 
a termelékenységet, hatékonyságot jelentősen javítja, és 
ami sajnos ma már szintén fontos, emberi erőforrás meg-
léte nélkül elvégzi a gyártást.

Pontosan mit gyártanak?
- PR: Vitorlás árboctól kezdve szivattyú- és vákuumszivaty-
tyú alkatrészekig sok mindent. Eredetileg a céget azért 
alapítottuk, hogy a 90-es évek elején karosszéria eleme-
ket gyártsunk a szocialista autókhoz. Néhány év alatt any-
nyira gyorsan kicserélődött a járműállomány, hogy nem 
volt rá igény, ekkor próbáltunk külföldön vevőket találni 
és nagy nyugati cégek beszállítóivá váltunk. Ma már csak 
külföldre szállítunk, a világ majd minden részére eljutnak 
alkatrészeink.

Kiszolgálják az autóipart is?
- PR: Korábban beszállítói voltunk az esztergomi Suzuki 
gyárnak, de Mercedes és BMW beszállítójának is gyártot-
tunk alkatrészeket. Azonban 2-3 év után úgy döntöttünk, 

Hazai szaktudással 
szolgálja ki a külföldi 
igényeket a Technocar
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cégtől távol tartása volt a legnagyobb kihívás.

Hogy néz ki a cég jövője?
- PR: Én „részben kifarolok” az üzletből. Ezt már korábban 
meg akartam tenni, de a Covid miatti bizonytalanság ide-
jére még teljes kapacitással maradtam. A karmesteri pálca 
a jövőben Csaba fiamé lesz. Én, mint tulajdonos, stratégiai 
dolgokkal és a vállalkozási árak és feltételek meghatározá-
sával foglalkozom csak, így erre a kérdésre ő autentikusabb 
választ tud adni.
PCS: A 20 százalék körüli árbevétel növekedés hosszú tá-
von nyilvánvalóan nem tartható, néhány százalék azonban 
elképzelhető. Kiszámíthatatlanul gyorsan változik a világ, 
nem látjuk, mi vár ránk fél év múlva, ezért rugalmasnak kell 
maradnunk. Tavaly a vírus, idén az alapanyagok drasztikus 
drágulása állított bennünket kihívások elé. Ami állandó 
probléma a kvalifikált munkaerő biztosítása. Folyamatosan 
keresünk szakembereket, tervben van a telephelyen mun-
kásszálló létesítése, ami még vonzóbbá teheti a Technocart, 
de alapvetően helyi és környékbeli munkavállalókat kere-
sünk.
Fontos még, hogy most vezetünk be egy modern vállalat-
irányítási rendszert, amit kifejezetten gyártó cégek számára 
alkottak meg, s ez jelentősen növeli majd a hatékonyságot.
PR: Amit én még a jövő kihívásának látok, a vevői kör bőví-
tése, ami nem könnyű, mert sokszor e kapcsolatok kiépítése 
évekig tart. Ha ez sikeres, akkor magával hozhatja a cég bő-
vülését, ám van egy fizikai határ, ami fölé nem érdemes nőni. 
El kell dönteni, hogy maradunk középvállalat, vagy nagyvál-
lalati irányba mozdulunk. Utóbbihoz sok minden kellene, 
ami jelenleg nincs és erőnkön felüli forrásokat igényelne, így 
szerintem a piacképes középvállalati lét az ideális.

Említették korábban a Technocar arculatát, amit 
próbálnak őrizni. Milyen ez pontosan?
- PR: Tisztesség az egyik alappillérünk, emberként, a csalá-
dunk részeként tekintünk a dolgozóinkra. Amikor segítség-
re van szükségük, akkor segítünk nekik mindennel, amivel 
tudunk. Nálunk nincsenek kőbe vésett szabályok, sokkal ru-
galmasabbak vagyunk, mint egy nagy cég, ami sok esetben 
vonzó lehet. Kiemelten fontosnak tartjuk a munkabiztonsá-
got, a technológiai háttér biztosítását, valamint az egyéni 
szakmai képzéseket, de még a munkakörnyezet tisztaságát 
is.
PCS: Családias a légkör, ezt megerősíthetem. Az itt dolgo-
zók figyelnek egymásra, mi is figyelünk rájuk. Jó példa, hogy 
a járvány alatti digitális oktatás idején nem egy anyukának 
lehetőséget biztosítottunk otthoni munkavégzésre, mert 
otthon kellett lenniük a gyerekükkel. Azt hiszem, mi nem 
humán robotokat foglalkoztatunk, hanem hús-vér embere-
ket, akiknek ha problémájuk van, abban maximális segítsé-
get kapnak a cégvezetéstől. És persze tisztességes fizetést.

hogy soha többé nem akarunk autóipari beszállítók 
lenni, mert azzal a cég elveszítené az arcát. Mi nem 
szeretnénk kiszolgáltatottak lenni az autógyárak-
nak, amelyek gyakorlatilag a cég teljes működésébe 
beleszólnak. Csak olyan cégekkel vagyunk kapcso-
latban, akik a végtermék minőségét és a határidőre 
legyártandó mennyiséget, valamint a versenyképes 
árat várják el a Technocartól, azt hogy miként jutunk 
el odáig, abba nem szólnak bele.

A tavalyi évük hogy alakult?
- PCS: 2008 óta folyamatosan nő az árbevételünk, 
most már 4,5 milliárd forint körül alakul. Visszaesés 
tavaly sem volt, nem csökkent a forgalmunk 2019-
hez képest, az idén, jelentős, 20-30% körüli növeke-
dést várunk. Üzletileg tehát nem volt problémánk, a 
beszállítói láncok tavaly tavaszi leállását leszámítva, 
így főként a munkavállalóink megvédése és a vírus 
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SZOBOR MÉLYÍTI TOVÁBB A TESTVÉRVÁROSI KAPCSOLATOKAT

védelmezni a lakosokat, az értékeket.
Patrick Bauser Altshausen pol-
gármestere felidézte, hogy 
2020 elején a helyi tűzoltók 
megkeresték a bicskei szo-
bor miatt, s nagyon tetszett 
neki az az ötlet, hogy a 25 
éves évforduló alkalmából 
Altshausen önkormányzata 
ajándékként készíttesse el az 
új szobrot. Mindezt a helyi ta-
nács is támogatta, mint ahogy 
a tűzoltó-
ságuk is 
hozzájárult 

adományával. Össze-
sen 4500 euróval tud-
tak hozzájárulni az új 
szobor elkészítéséhez 
– fűzte hozzá.
A településvezető rá-
mutatott, hogy az új 
Flórián szobor a két 
település közötti jó 
kapcsolatot is jelképe-
zi mostantól.
Polgár Viktor a Bicskei 
Önkormányzati Tűz-

oltóság elnöke elmondta, hogy az ere-
deti, 18. században készült Szent Flórián 
szobrot a bicskei tűzoltóság épületé-
ben, egy vitrinben őrzik tovább.
Az ünnepség zárásaként a jelenlévők 
megkoszorúzták az új szobrot, továbbá 
tízéves szolgálatáért Szolgálati Érdemé-
rem kitüntetést adtak át Barbér László-
nak, míg húsz éves szolgálatáért szintén 
Szolgálati Érdemérem kitüntetést Ábel 
Péternek.

A Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság 
közelében lévő új szobrot az augusz-
tus 20-ai ünnepkör nyitányaként avat-
ták fel augusztus 18-án természetesen 
Altshausen, valamint Tusnádfürdő és 
Réty képviselői részvételével. A megje-
lenteket Bálint Istvánné polgármester 
köszöntötte, aki beszédében kiemelte: 
összefogásnak köszönhető az új szo-
bor létrejötte, amely újra védi a bicskei 
lánglovagokat és vigyáz rájuk remélhe-
tőleg az idők végezetéig. Emlékeztetett 
arra, hogy a régi szobrot, amely a város 
büszkesége volt, az idő vasfoga ment-
hetetlenül megrongálta. Jelezte, hogy 
a vírusjárvány közepette nem volt egy-
szerű a szükséges forrás előteremtése, 
Altshausen önzetlen támogatása nélkül 
nem lenne új Szent Flórián szobor Bics-
kén.

A városvezető köszönetét fejezte ki az 
ottani önkormányzatnak és tűzoltóság-
nak a segítségért, s hogy igaz barátként 
álltak melléjük, illetve a Gróf Batthyány 
Kázmér Műpártoló Közalapítványnak, 
amely szintén jelentős összeggel segí-
tette az új alkotás létrejöttét. Emellett 
köszönetét fejezte ki Gyulavári Pál és 
Gyulavári Miklós szobrászművészeknek 
az új szobor megalkotásáért.
Úgy vélte, a szoborral a város háláját 
fejezi ki a bicskei tűzoltóknak, akik min-
den nap készek erejüket megfeszítve 

Szent Flórián a tűzoltók védőszentje. Bicskén és Altshausenben is. A két település tűzoltói által jött létre sok-
sok évvel ezelőtt a testvérvárosi kapcsolat, s szintén nekik, valamint a két önkormányzatnak köszönhető, 

hogy Bicskének új Szent Flórián szobra van. A szobor tehát jelképezi a partnerséget Bicske és Altshausen 
között, s tovább is mélyíti azt.
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Rákanyarodott a célegyenesre a Petőfi Művelő-
dési Központ külső felújítása. Azok után, hogy 
a tetőszerkezet megerősítése és az új cserépfe-
dés elkészült, immáron a külső szigetelés is fel-
került az épületre.

Hornyák Szabolcs projektmenedzser tájékoztatása szerint 
a külső szigetelés kész, bekerültek helyükre az egyedileg 
gyártatott külső fa nyílászárók, így már az ablaknyílások szi-
getelését is befejezhették. Elkészültek a faldíszek, amelyek 
az eredetiekkel teljesen azonosak, s már a helyükön várják, 
hogy megkapják végső színüket. Nem annyira látványos, 
ám legalább annyira fontos, hogy a padlástér szigetelése is 
kész: húsz centiméter vastagságú kőzetgyapotot fektettek a 
födémre. A megújult tetőhéjazaton már láthatók a később 
felszerelésre kerülő napelem panelek tartószerkezetei is. A 
következő látványos lépés az ablakpárkányok behelyezése 

és a külső színezés lesz.
Belül sem állt meg a munkavégzés, megtörtént a moz-
gássérült mellékhelyiség kialakítása, továbbá helyükre 
kerültek az új gázvezetékek és a gázkazánok is.
A Petőfi Művelődési Központ külső felújítása és a napele-
mes rendszerek kiépítése egy nyertes pályázatból valósul 
meg: az önkormányzat nyert bruttó 119,5 millió forintot 
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban 
(TOP), amihez bruttó 95 millió forint önerőt biztosít. A for-
rások 80-85 százalékát a kulturális intézményre fordítják, 
a fennmaradó összegekből valósul meg a polgármesteri 
hivatal és két óvoda napelemes rendszerének kiépítése.

KÜLSŐ SZIGETELÉST 
KAPOTT A 
MŰVELŐDÉSI HÁZ
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Hogyan került közelebbi kapcsolatba a kosár-
labdával? 
- Az általános iskola első osztályában találkoztam a kosárlab-
dával. Szeptember közepén bejött az osztályba egy kedves 
hölgy és kosárlabdázni hívta a gyerekeket. Korábban az óvo-
dában fociztam, de az iskolában épp nem indult fociedzés, 
így úgy gondoltuk szüleimmel együtt, hogy kipróbálom. Ez 
már csak azért is fontos volt, mert imádok mozogni, sportol-
ni. Az edzéseken kívül otthon is rendszeresen végzek erősí-
tő gyakorlatokat, nagyjából ötéves koromtól kezdve, mind a 
mai napig. Úszásban is vannak sikereim, diákolimpián megyei 
döntőbe jutottam mellúszásban. Kipróbáltam a szertornát is, 
amit szintén nagyon szerettem, de végül a kosárlabda mellett 
tettem le a voksomat.

Milyen poszton, posztokon szerepel?
- Mivel korosztályomban még nincsenek elkülönült posztok, 
ezért mindenki mindent csinál. Emberfogással játszunk, így 
minden poszton kipróbálhatjuk magunkat. Később irányító 
szeretnék lenni.

A SPORT LESZ A MINDENNAPJAI RÉSZE

TEHETSÉGEINK

Pénzes Hunor elsősként ismerkedett meg a kosárlabdázással. Ugyan sok más sportágat kipróbált és mű-
vel a mai napig, de a kosárlabda mellett tette le a voksát. Olyannyira, hogy abban képzeli el felnőttként 

is a jövőjét, kosarasként, edzőként vagy menedzserként, tehát azt tervezi, hogy a sport biztosan a minden-
napjai része lesz sokáig.

Milyen eredményei vannak és milyen tervei a 
kosárlabda pályán?
- Nemrégiben bekerültem a Pest megyei U12-es válogatottba, 
ami nagy szó, mert nagyon erős a mezőny, én pedig egy év-
vel még fiatalabb is voltam a többieknél. A bicskei csapatban 
U11-ben és U12-ben is kezdő játékosként szerepeltem, az U11-
es csapat kapitánya voltam. A jövőt tekintve nagy tervem, 
hogy Magyarországon NB1-ben játszhassak, esetleg kijussak 
külföldre. Természetesen tisztában vagyok azzal, hogy ehhez 
rengeteg munkára, szerencsére is szükség van. Arról nem is 
beszélve, hogy megfelelően magasra kellene nőnöm.

Van-e kedvenc kosarasa, és ha igen, miért ép-
pen ő?
- Kedvenc játékosom LeBron James, a Los Angeles Lakers csa-
patának sztárja, hihetetlen cselei, hatalmas ugrásai miatt. Ő 
az egyik fő példaképem. Természetesen, mint minden fiatal 
kosarasnak, Michael Jordan a másik nagy kedvenc. A mezszá-
mom is ezért 23-as.

Amikor nem kosarazik és tanul, mivel tölti szíve-
sen a szabadidejét?
- Családommal sokat járunk kirándulni, biciklizni, emellett 
nagyon szeretek focizni a barátokkal. Néha jól esik egy-egy 
könyvet elolvasni vagy épp telefonos játékokkal játszani. Van 
egy kutyánk és törpe hörcsögünk, velük is sokat játszom, illet-
ve gondozom őket, két testvéremmel együtt.

Volt már Jó tanuló, jó sportoló díjazott, ami azt 
mutatja, hogy az iskolapadban is jól teljesít. Mi-
vel szeretne foglalkozni felnőttként?
- Mindenképpen kosárlabdával szeretnék foglalkozni a jö-
vőben, ha nem jön össze a válogatottság, vagy kiöregszem 
belőle, szívesen edzősködnék, vagy lennék sportmenedzser. 
Ehhez a sport mellett a jó tanulmányi eredmények, illetve a 
kiváló angol nyelvtudás is szükséges lesz. Egy biztos, a sport a 
mindennapi életem része marad.

Az önkormányzati támogatást mire kívánja fel-
használni?
- Olyan eszközöket szeretnénk vásárolni, amik segítik a kosár-
labdatudásom fejlesztését, illetve kosaras sportruházatot.
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Anyukája miatt egyértelmű volt, hogy csakis ko-
sárlabdázó lehet, vagy volt más alternatíva is?
- Nem volt egyértelmű, szabad választásom volt. Anyukám 
igyekezett a lehetőségek szerint több sportágat megmutat-
ni, még cselgáncsozni is elvitt. Négyéves koromban úszással 
kezdtem, igaz ott is ő volt az edzőm. Ötévesen megtanultam 
síelni, majd elkezdtem lovagolni is. Első osztályos voltam, 
amikor beálltam a kosárlabdaedzésekre, ami annyira megtet-
szett, hogy mire felsős lettem, addigra lemorzsolódott a többi 
sportág.

Hogy alakult eddig 
karrierje és milyen 
poszton, poszto-
kon szerepel?
- Szerencsére sok szép 
sikert értünk el csapat-
társaimmal. A bicskei 
kosárcsapattal a Dobd 
a kosárba programban 
országos döntőt játszot-
tunk. A diákolimpiákról 
rendszeresen éremmel 
jöttünk haza, de megyei 
bajnokok is voltunk. In-
dultunk az egyre nép-
szerűbb 3:3 elleni (B33) 
bajnokságban is, ahol 
megyei 2. és országos 
elődöntősök voltunk. 
Amikor elértem az U14-
es korosztályt, úgy dön-
töttünk anyuval, hogy 
tovább kell lépnem. 
Bicskéről egy budapesti 
csapatba kerültem, a Kiss 
Lenke Kosárlabda Akadé-
miára, ahol az első évben 
rögtön országos döntő-
be jutottunk, de sajnos 
a vírus miatt nem lett 
befejezve a bajnokság. 
Ebben az évben engem 
választottak az egyesületben az év játékosának.

VÁLOGATOTTSÁGIG JUTNA KOSÁRLABDÁZÓKÉNT

Sárközi Flóra nem azért kosárlabdázik, mert az anyukája, Sárköziné Csetnek Mónika kosárlabda edzőként 
dolgozik. Olyannyira nem, hogy sokféle sportágat kipróbált, de végül mégiscsak a kosárlabda mellett 

maradt. És ha már hétéves kora óta kosarazik, akkor szeretne előbb első osztályú játékos, később válogatott 
lenni, esetleg olimpiára is eljutni. Amúgy kiválóan tanul, vonzza a fogorvosi pálya, de a pályaválasztás még 
nem annyira foglalkoztatja.

Egyébként irányító poszton játszom, ami nagyon nagy fele-
lősség, hiszen nekem kell a pályán az edzőt helyettesítenem.

Milyen tervei vannak a sporttal?
- Minden sportoló szeretne válogatott lenni, olimpián szere-
pelni. Én is. A céljaim eléréséhez igyekszem lépésről lépésre 
haladni, javítani a hibáimat, előtérbe helyezni az erősségei-
met. A magasságomat gyorsaságommal és pontos dobása-
immal kell kompenzálnom, az utóbbi nagyon sok gyakorlást 
igényel. Először szeretnék korosztályos válogatott lenni, majd 

NB I-es csapatban játszani.

Úgy tudom, hogy az 
iskolapadban is jól 
teljesít. Hol folytatja 
szeptembertől a ta-
nulmányait és milyen 
civil foglalkozásra 
vágyik?
- Szeptembertől a Budaörsi 
Illyés Gyula Gimnáziumban 
folytatom a tanulmánya-
imat. Általános iskolában 
kitűnő voltam, remélem, 
hogy hasonló eredményt 
fogok itt is elérni, bár tu-
dom, ez nem lesz olyan 
egyszerű. A pályaválasztás 
szerencsére még messze 
van, mert ugyan a fogor-
vosi pálya nagyon tetszik, 
de még nem döntöttem el, 
hogy az szeretnék-e lenni.

Az önkormányzati 
támogatást mire kí-
vánja felhasználni?
- A támogatást minden-
képpen sportfelszerelésre 
és kosárlabda cipőre fo-
gom költeni.
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ÚJRAFESTETT GYALOGÁTKELŐHELYEK

- az önkormányzat megrendelte az 
útburkolati jelek felújító festését, 
amelyet a kivitelező augusztus vé-
géig elvégzett.
Amint arról Druzsin László műsza-
ki irodavezető beszámolt, a felújító 
festés tartós hidegplasztik eljárással 
megtörtént, a festésre az útburko-
lati jelek kopása, elpiszkolódása, 
töredezettsége miatt volt szükség. 
A munkákat külsős vállalkozó vé-
gezte bruttó 1,288 millió forintért. A 
szerződés értelmében a gyalogát-
kelőhely a következő helyeken újult 
meg: Hősök tere, Prohászka Ottokár 
utca, Árpád utca, Táncsics utca, Bi-
hari utca, Vörösmarty utca Kisfaludi 
utca (Batthyány utca csomópont), 
Batthyány utca ( Nagy Károly utca 
csomópont), Apponyi utca, Batthyá-
ny utca (Apponyi csomópont), Ady 

A közlekedésbiztonság fenntartása 
érdekében az önkormányzati keze-
lésben lévő kijelölt gyalogátkelőhe-
lyeken - a fél éve átadott Kisfaludy 
utcai gyalogátkelőhely kivételével 

E. utca (Kossuth tér csomópont). 
Előzetesen a Bicskei Gazdasági Szer-
vezet a rossz állapotban lévő útbur-
kolati jeleket megtisztította.

Bár az égiek nem mindig voltak velük, így is felhőtlen 
egyhetes táborozáson vannak túl azok a kárpátaljai gye-
rekek, akik augusztus 22-26. között élvezték Bicske város 
vendégszeretetét és a zánkai tábor nyújtotta gazdag prog-
ramlehetőségeket.
A huszonnégy fiatal öt kísérővel érkezett Kárpátaljáról. 
Számukra az étkezést a Bicske Városi Konyha biztosította. 
A programokat Pénzes Klára táborvezető mellett Glückné 
Buzás Ildikó, Kozma Olga, Csonka István és Bálint Istvánné 
polgármester biztosította. Az első napon az ismerkedést 
követően délután a Balaton várta a gyerekeket, másnap 
délelőtt már hűvösebb és csapadékosra fordult időjárás 
mellett Zánka-portya és sport versenyek. A sportos és 
játékos vetélkedőknek a változatos időjárás sem szabha-
tott gátat, mint ahogy a tapolcai tavasbarlangba és Szent-
békkálla melletti kőtengerhez tett kirándulást sem tette 
tönkre. Az utolsó estén tábortűz mellett elevenítették fel 
a fiatalok a közös élményeket, majd másnap kissé szomor-
kásan útra keltek és hazautaztak.

KÁRPÁTALJAI VENDÉGEK ZÁNKÁN
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ISMÉT BEGÖRDÜLT A SZŰRŐKAMION BICSKÉRE

várta az érdeklődőket.
A szűrőkamion 9 és 17 óra között fo-
gadta az előzetesen bejelentkezetteket, 
a nap végére több mint száz bicskei és 
környékbeli kapta meg a kiértékelt mé-

rési adatokat. A komplex állapotfelmé-
rés mellett, az érdeklődők 30 életmód 
ponton kérhettek tanácsokat közvetle-
nül a szakemberektől például dohány-
zásról leszokáshoz vagy egészségesebb 
táplálkozáshoz. Ezen felül lehetőség 
nyílt megismerni az újraélesztés techni-
káját és elsajátítani az elsősegélynyújtás 
fortélyait, illetve rendőrségi bemutató 
keretében baleset és bűnmegelőzési 
tanácsadás is elérhető volt a helyszí-
nen. Nagy népszerűségnek örvendett 
az a látványos, 3D anatómiai mozi sá-
tor, ahol virtuális valóságszemüvegek 
segítségével bepillantást nyerhettek a 
látogatók az emberi test belsejébe, mű-
ködésébe. A nap folyamán a szervezők 
minden látogató részére biztosítottak 
egy 308 oldalas Egészség Könyvet és 
egy ajándék információs prevenciós 
csomagot a családok részére, így tény-
leg senki sem ment haza üres kézzel.

- Rendkívül sokat köszönhetek a város-
nak, itt nőttem fel, s ugyan ma már nem 
Bicskén élek, de minden alkalmat meg-
ragadok arra, hogy valamit visszaadjak 
abból a sok jóból, amit itt kaptam. Ennek 
egyik formája ez a fantasztikus szűrő-
kamion, amely egyszerre 40 féle mérést 
végez el. Ha valaki egy hétig minden nap 
szűrésekre járna és vizsgáltatná magát, 
akkor talán eljutna odáig, ahová ennek 
a szuper járműnek köszönhetően fél óra 
alatt eljut. Azt is fontos megjegyezni, 
hogy a szűrőkamion 200 helyszínre jut el 
egy évben, s nagyon nem egyszerű be-
jutni a programba, szerencsére a cégem 
révén évi egy nap biztosan Bicske városáé 
– mondta el lapunknak Szabó Péter.
Az egykori birkózó nem csak a szűrés 
lehetőségét hozta el a városba, hanem 
maga is aktívan részt vett a programo-
kon, a délelőtti gyerektornát vezényelte 
le. A mozgás egyébként is kiemelt fi-
gyelmet kapott a nap folyamán, hiszen 
Pilates, spinning és csoportos aerobik is 

Szabó Pétert egy ország ismerte meg 2003-ban, amikor az egyik kereskedelmi televízió valóságshowjában 
egészen a döntőig jutott. Azóta sok víz lefolyt a Szent László patakon, Péter pedig az egészségvédelem 

felé fordult, s a bicskei önkormányzattal, a Bicskei Egészségügyi Központtal és az Egészségfejlesztési Irodával 
közösen immár második alkalommal rendezték meg augusztus 27-én a Családi Prevenciós és Életmód 
Napot, amelynek keretében hazánk legkomolyabb szűrőkamionja a Bicskei Tanuszoda parkolójában várta 
az egészségük megőrzéséért tenni akaró embereket.
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AZ ÁGYÚSOK NYERTÉK AZ ELSŐ BICSKEI SZURKOLÓI FOCITORNÁT

gyar himnusz felhangzásakor piros-fe-
hér-zöld füstfelhő borította be a pályát. 
A csoportmérkőzéseket két pályán, két-
szer 15 perces játékidővel játszották le 
az 5+1 fős csapatok, amelyek folyama-
tos cserékkel küzdöttek egymással és a 
meleggel.
Az A jelű csoportban Mány, Arcese (Bia-
torbágy és Tatabánya szurkolók), Young 
WestPrem (Veszprém), III. ker. TVE, míg 
a B jelűben Arsenal, Bicske Tigers, Fene-
gyerekek Nagykanizsa, Zuglói Darazsak 
sorrend alakult ki. A 7. helyért nem volt 
helyosztó, mert a III. ker. TVE és a Zug-
lói Darazsak a nagy melegre tekintettel, 
műfű helyett csocsón mérte össze tu-
dását és a végeredményt nem hozták 
nyilvánosságra a felek. Az 5. helyért a 
Nagykanizsa 7-5-re verte a Veszprémet. 

Az elődöntőkben Mány Bicskét, míg az 
Arsenal az Arcese-t múlta felül. A 3. he-
lyért rendezett összecsapáson a Bicske 
Tigers diadalmaskodott 2-1 arányban, 
míg a döntőt az Arsenal nyerte 4-1-re 
Mány ellenében.
A díjakat Bálint Istvánné polgármester 
adta át. Az első három helyezett csapat 
kupa- és oklevél díjazásban részesült. A 
legjobb játékos különdíját Kovácsevics 
Zsolt (Arsenal), a legjobb kapusét Karsai 
Kornél (Bicske) kapta, a gólkirály 10 talá-
lattal Magony József (Mány) lett.

A londoni Arsenal, vagyis az Ágyúsok 
szurkolói csoportja nyerte az első 
alkalommal, Bicskén megrendezett 
Szurkolótáborok Labdarúgó Tornáját. 
A Bicskei TC sporttelepének műfüves 
pályáján nyolc csapat mérte össze tu-
dását augusztus 14-én. A Csörgöl Ákos 
alpolgármesterrel és Németh Tibor ön-
kormányzati képviselővel megerősített 
Bicske Tigers harmadik lett.
Az esemény főszervezője a Bicske Ti-
gers szurkolói csoport volt, amelynek 
egyik vezetője, Nagy Attila elmond-
ta, hogy a Nagykanizsai Fenegyerekek 
szurkolói csoporttal közösen találták ki 
az egészet egy közös bográcsozás alkal-
mával. Az volt a céljuk, hogy közelebb 
hozzák egymáshoz a szurkolói csopor-
tokat. A járvány tavaly közbeszólt, idén 
viszont nem volt akadálya a rendezés-
nek.
A másik főszervező és főszurkoló, Kiss 
Csaba hozzátette: a város vezetése, a 
BTC elnöksége sokat segített nekik a 
szervezésben. Közösségi oldalukon hir-
dették meg és végül hét csapat érke-
zett Bicskére a rekkenő hőség ellenére. 
A Fejér Megyei Labdarúgó Szövetség 
három kupával, az nb3.hu szintén ku-
pákkal segített nekik.
A csapatok időre érkeztek és tagjaik 
nem hazudtolták meg magukat, elvég-
re mégiscsak vérbeli szurkolók: a ma-
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Hozzávalók 4 személyre:

• 2-3 db patisszon
• 25-30 dkg darált sertéshús
• 10 dkg rizs
• 25 dkg füstölt sajt
• 1 db tojás
• 1 közepes vöröshagyma
• 2 dl tejföl
• 1 csokor kapor
• olaj, só, bors

Elkészítése: 

- A patisszonok kalapját levágjuk, a mag-
vakat kikanalazzuk. Karalábé vájóval vagy 
kiskanállal forgácsolunk ki a húsából, 
hogy minél több tölteléket tudjunk bele 
halmozni. Forrásban lévő, sós-ecetes víz-
ben pár percig előfőzzük, majd lecsepeg-
tetve hűlni hagyjuk.
- A rizst megpároljuk.
- A vöröshagymát apróra vágjuk, és olajon 
megfonnyasztjuk, majd rádobjuk a darált 
húst és kevergetve fehéredésig sütjük, 
sózzuk-borsozzuk.
- Ha a hús és a rizs kihűlt, összekeverjük 
a tojással, a reszelt sajt és a tejföl felével, 
hozzáadjuk a patisszon forgácsokat és a 
finomra vágott kaprot.
- Kikent tűzálló tálra helyezzük a patisz-
szonokat, megtöltjük a húsos-rizseskeve-
rékkel, a tetejére kanalazzuk a maradék 
sajtot, és a reszelt sajt másik felét is. 
- Rátesszük a levágott kalapokat, alufóliát 
borítunk a tetejére, és előmelegített forró 
sütőben kb. 25 perc alatt megsütjük, majd 
levesszük a fóliát, és kissé megpiritjuk.
- Krumplipürével tálaljuk.

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. augusztus hónapban megkötött házasságukról: Gyimes Zoltán és Deverdics Kinga Noémi 
(08.05.), Taschner Bence és Vincze Lívia (08.07.), Haraszti László és Nagy Viktória (08.11.), Pálffy 
Zoltán József és Dömsödi Júlia (08.12.), Ferenczi Tamás és Kiss Brigitta Tímea (08.14.), Barbér 
László és Nagy Brigitta (08.14.), Varga Attila és Majercsik Mónika (08.18.), Boros Dávid László 
és Peterdi Zita (08.21.),Müller Péter és Tolnai Viktória (08.24.), Halász Zsolt és Molnár Orsolya 
(08.28.), Kecskés Gábor és Jehoda Regina (08.28.), Dombi Ádám és Becző Abigél (08.28.), Fehér 
Attila és Eck Tamara (08.28.).

Sok boldogságot kívánunk!

Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ védőnői szakmai 
egysége szerint 2021. július hónapban született gyermekek: Pató Zoé (07.26.).

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



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

 2021. 
szeptember 

25.
Szent Mihály  napi Sokadalom a 

a Bicskei Piacon
-

NNeekkeedd  iiss  ootttt  aa  hheellyyeedd!!

8.00 A kisbíró kidobolja
 A kisbíró végigjárja a város legforgalmasabb pontjait és 

dobszó mellett kihirdeti a programot.

9.00 Megnyitó - Városi piac átadása

9.45 Traktoros felvonulás

Kézműves kirakodó vásár

- Gasztro sarok

- kézműves foglalkozás

- gyermekműsorok, foglalkozások, játékok

10.30 Kata és Kavics – interaktív gyermekműsor

11.00 Jó ebédhez szól a nóta – a Sláger TV műsora

14.00 Fülig érő kenyér – mesepercek, lekváros kenyérrel 

14.00 A Csillagszeműek táncbemutatója

14.30 Legszebb konyhakertek, a Virágos Bicskéért c. pályázatok

 és a legfinomabb lekvárok díjazása

16.00 Ritka zenekar

17.30 Szabó Tamás szájharmonikás és Nemes Zoltán műsora

19.00 Fricska Táncegyüttes

19.30 Tábortűz meggyújtása
közreműködnek a Bicskei Íjászok és a Pannoniada Gyermekkórus

20.00 Péter Szabó Szilvia nagykoncertje 

           Noxtalgia Turné 2021

10.00-tól Gyermek és családi programok
- 




