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SEMMELWEIS MÉLTÓ UTÓDAIT DÍJAZTÁK

Semmelweis Ignác magyar orvos volt „az anyák megmentője”. A nevét viselő napon, július 1-jén utódait, 
az egészségügyi és szociális területen dolgozókat  ünneplik. Bicske város önkormányzata e jeles napon 

két, évtizedek óta az itt élőket elkötelezetten szolgáló, az egészségükért nap mint nap áldozatos munkával, 
sokszor életeket mentve harcoló szakembert  díjazott.

Bálint Istvánné polgármester és Csörgöl 
Ákos alpolgármester köszöntötte Sem-
melweis-nap alkalmából e két terület 
dolgozóit, akik a járvány ideje alatt a saját 
egészségüket kockáztatva is helyt álltak 
nap, mint nap. A jelenlévők mindennapi 
áldozatos munkáját megköszönve,  átad-
ták a „Bicske város 2021.évi Egészségügyi 
és Szociális Díja” kitüntetést, amelyben 
idén ketten részesültek.
Az egyik díjazott a Bicskei Egészségügyi 
Központ köztiszteletben álló, munkáját 
odaadóan, lelkiismeretesen végző belgyó-
gyász szakorvosa, Dr. Petrovicz Edina lett, 
aki a győri Révai Miklós Gimnázium elvég-
zése után a Semmelweis Orvostudományi 
Egyetem általános orvosi karán szerzett 
diplomát. Az egyetem után a Dél-Pesti Kórházban kezdte 
meg hivatásának gyakorlását, majd 1986-ban a Szent László 
Kórház infektológiai osztályán helyezkedett el, ahol jelenleg 
is dolgozik.
Az évek alatt belgyógyászatból, infektológiából, allergológiá-
ból és klinikai immunológiából szerzett szakorvosi képesítést. 
2004-ben, amikor Bicskén újjászerveződött a szakorvosi ellá-
tás, az elsők között jelentkezett és immár 18 éve végzi Bicske 
és vonzáskörzetének magas színvonalú belgyógyászati, infe-
ktológiai, allergológiai és immunológiai ellátását elismerésre 
méltó szakmai tudással, hozzáértéssel és empátiával.
A másik kitüntetett Lengyel Szilvia, az Egyesített Család-

segítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ szociális 
munkása lett, aki a család és gyermekvédelemben esetmene-
dzser-járási jelzőrendszeri tanácsadóként dolgozik, s szociális 
érzékenysége,  a nehézsorsú emberekért végzett munkája 
alapján  érdemelte ki  a megbecsülést. Diplomáját több mint 
két évtizede szerezte meg, s azóta is kiválóan alkalmazza a 
gyakorlatban azt,  amiket  elméletben megtanult. A minden-
napokban megalkuvás nélkül törekszik az igényes munkavég-
zésre, a nehéz helyzetben lévők  érdekeit maximálisan szem 
előtt tartja és kitartóan  védi, képviseli őket minden fórumon. 
Két éve családterápiás, önismereti képzésen vett részt, amivel 
még sokrétűbb szakmai segítséget biztosíthat az ellátottak-
nak.



Vízpart, kánikula, napsütés, hetek óta tombol a 
nyár. Minden adott egy kellemes pihenéshez, 
hiszen lehet utazni, itthon védettségi igazol-
vány nélkül is.  Aki teheti a magyar tengernél 
tölti a szabadságát vagy éppen a Tiszánál. De, a 
fürdők, strandok is számos élménnyel, szolgál-
tatással várják a vendégeket. A bicskeiek több-
sége, a zánkai táborra esküszik.  A gyerekeink él-
vezik a vizet, mi, felnőttek pedig nosztalgiázunk, 
és visszaidézzük, hogyan teltek annak idején a 
zánkai nyaralások.

A hangulat mit sem változott, ahogy a naple-
mente és a Balaton szépsége sem. Hiába, itthon 
a legjobb!

A vírus miatt ugyan egy év csúszással, de végre 
szurkolhattunk és szoríthattunk a magyar sport 
kiválóságainak a tokiói olimpián.  A hihetetlen 
eredmények, sikerek, elég csak Szilágyi Áronra 
vagy Milák Kristófra gondolni, boldogságot, örö-
met varázsoltak a mindennapjainkba. Büszkén 
néztük azt az emberfeletti teljesítményt, amit 
hazánk olimpikonjai nap mint nap a világ leg-
jobbai között nyújtottak. Egy kis nemzet, nagy 
álmokkal, és tehetségekkel. 

A sport közösség formáló, összetartó ereje ilyen-
kor látszik igazán.

A nyár derekán járunk, ami azt is jelenti, hogy 
közeleg az államalapítás ünnepe. Újra közösen, 
együtt élvezhetjük majd a programokat és mél-
tóképpen emlékezhetünk Szent István királyra.

Mindenkinek jó pihenést, élményekben gazdag 
szabadságot kívánok!

Élvezzük a nyarat, a 
szabadságot!
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BÁLINT ISTVÁNNÉ 
polgármester

A Köztisztviselők Napján, július 1-jén Bálint Istvánné 
polgármester, Csörgöl Ákos alpolgármester és Fritz 
Gábor jegyző köszöntötte a  hivatal dolgozóit. Ekkor 
adták át az „Év Köztisztviselője” kitüntetést is. Bálint 
Istvánné polgármester és Fritz Gábor jegyző ajánlá-
sa után Vandlikné Lengyel Edit aljegyző és Bene-
dek Eszter titkársági ügyintéző, a kollégák támo-
gatása alapján pedig Klempa Ildikó, a pénzügyi és 
költségvetési iroda munkatársa vehette át a díjat.

Érdekesség, hogy Benedek Eszter tavaly a kollé-
gák döntésének köszönhetően  már megkapta az 
elismerést, most pedig  a polgármester is díjazta 
munkáját. Az ügyintéző 2013.  májusától  dolgozik 
a Bicskei Polgármesteri Hivatalban, jegyzői asszisz-
tensként kezdte, majd az évek során egyre sokré-
tűbb feladatokkal bízták meg. Ma már összefogja és 
koordinálja a különböző területeket és segíti a pol-
gármester napi munkáját.
Vandlikné Lengyel Edit a díj átvételét követően azt 
mondta: jó érzés tudni, hogy a munkájára szükség 
van és a jelek szerint  eredményesen végzi.  Beszá-
molt arról, hogy a felsőoktatásban eltöltött évek 

KÖZTISZTVISELŐI DÍJAK 
A HIVATALBAN

Kitüntetéssel ismerte el Bicske Város 
Önkormányzata a Polgármesteri Hivatal azon 

dolgozóinak munkáját, akik szorgalmukkal, szakmai 
munkájukkal, hozzáállásukkal kivívták mindenki 
elismerését. A korábbi években megszokottól 
eltérően idén  hárman is  részesültek elismerésben.
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után Békés megyében dolgozott ipar-kereskedelmi, 
szociális, humán és testületi referensi munkakörök-
ben, majd 2015-ben, miután elköltözött Békésből, 
életében  először került vezetői pozícióba, amiről 
azt hitte, pályafutása csúcsa lesz. Ez aztán nem így 
lett, mert néhány év  után meglátta a bicskei aljegy-
zői pozícióra kiírt pályázati lehetőséget és valamiért 
úgy érezte, ez lesz számára az igazi kihívás. 
Aljegyzőként, több mint harminc év közigazgatás-
ban eltöltött idő után szinte újra kezdő lett, ráadásul 
nem ismerte a várost sem. De,  az új kollégák hamar 
átsegítették a kezdeti nehézségeken: szeretettel 
fogadták, segítettek neki megismerni a várost és a 
benne élő embereket. Ezért megfogadta, hogy az 
elkövetkezendő években azon lesz, hogy a kitünte-

tést és az eddig megkapott bizalmat meghálálja.
Klempa Ildikó igencsak meglepődött, amikor meg-
hallotta a nevét, vagyis amikor kiderült, hogy kol-
légái őt választották az év köztisztviselőjévé.
- Nagyon meglepődtem, egyáltalán nem számítottam 
rá. Hálás vagyok mindenkinek, amiért úgy gondolták, 
érdemes vagyok a kitüntetésre. Továbbra is a legjobb 
tudásom szerint szeretném végezni a munkámat – 
mondta a díjazott, aki 2017-ben kezdett el dolgozni 
a Bicskei Polgármesteri Hivatalban, miután otthagy-
ta a vállalkozói szférát.  A Pénzügyi és Költségvetési 
Irodáról annyit mondott, hogy nagyon jó az össz-
hang az iroda minden dolgozója között, ami sokat 
segít neki is a napi feladatok ellátásában, amelyek 
sokszor rendkívül összetettek.

KILENCVEN ÉVES A MAGYAR ÓCEÁNREPÜLÉS

1931. július 15-én, helyi idő szerint 17 
óra 20 perckor az Új-Fundland közelé-
ben fekvő Harbour Grace repülőtérről 
emelkedett levegőbe egy kis sportrepü-
lőgép, hogy leszállás nélkül Budapestig 
repüljön, vagyis éppen 90 esztendeje 
annak, hogy Magyar Sándor és Endresz 
György átrepülték az óceánt Justice for 
Hungary! nevű, egymotoros Lockheed 
Sirius gépükkel. 
Ezt a  hőstettet ünnepelték június 16-án 
a Bicske, Felcsút, Szár és Újbarok  mellet-
ti réten álló emlékműnél.

Nem véletlen, hogy ott áll a gránitból 
készített emlékmű, hiszen ott értek föl-
det a hős pilóták, mert nem értek el a 

kitűzött célig, Mátyásföldig, 
kifogyott a repülőből az 
üzemanyag, így  kényszerle-
szállást hajtottak végre a ku-
koricásban. Legendás repü-
lésük, hőstettük  előtt évről 
évre fejet hajt az utókor.
Az ünnepségen Bálint Ist-
vánné polgármester kö-
szöntötte a résztvevőket és  
beszédében nem felejtette 
el kiemelni Jávor Géza nyu-
galmazott pilótaoktatót, a 

bicskei Magyar Sándor Re-
pülő Egyesület elnökét, aki 
nélkül nem lenne hol  emlé-
kezni, hiszen elsősorban neki 
köszönhető az emlékmű lét-
rejötte. S nem csak szóban, 
hanem egy plakett átadásával 
is elismerte több évtizednyi  
munkásságát. Géza bácsi so-
kat tett azért, hogy a két hős 
pilóta tettei nem merüljenek 
a feledés homályába. 
Tessely Zoltán országgyűlé-
si képviselő arról az álomról 
beszélt, ami szintén az idén 

kilencven éves Jávor Gézához köthető: 
egy kis sportrepülőtér építését szeretné 
megvalósítani a környéken. A képvise-

lő támogatásáról biztosította a tervet s 
elmondta : nem épül nagy gépeket fo-
gadó reptér, mindössze egy sportrepü-
lőtér, amely egyben méltó emlékhelye 
is lehetne az első magyar óceánrepülők-
nek.
Farkas Bertalan az egyetlen magyar űr-
hajós is tiszteletét tette a rendezvényen, 
s ha már itt volt, beszédet is mondott.
Az ilyenkor megszokott koszorúzás mel-
lett akadt még két nagy látványosság a 
rendezvényen. Egyrészt lélegzetelállító 
műrepülő bemutatót tartott Besenyei 
Péter sokszoros magyar bajnok pilóta 
Extra 300 nevű épített versenygépével, 
másrészt bárki megnézhette kívül-belül 
a Magyar Honvédség Airbus H145-ös 
helikopterét, amely Szolnokról érkezett 
a megemlékezésre.
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BRINGÁZZ  BICSKE!

érdeklődőket, s arra buzdítanak min-
denkit, hogy töltsenek föl minél több 
bringázós  fotót.
Tessely Zoltán országgyűlési képviselő, 
miniszterelnöki biztos kiemelte, hogy 
most már két nagy országos kerékpárút 
hálózati elem metszi egymást Pannónia 
szívében: az egyik Ercsiből indulva érke-
zik Etyekre és onnan halad tovább Tar-
jánon keresztül egészen Péliföldszent-

keresztig, a másik a Budapest-Balaton 
kerékpárút, amely érinti Etyeket, majd a 
Velencei-tónál hét települést.
A képviselő elmondta, hogy a kerékpá-
rozás jelentősége  a covid alatt nagyon 
felértékelődött, hiszen  az emberek a 
saját lakóhelyükön, illetve csak  ahhoz 
közel tudtak  mozogni. Ugyanakkor a 
fejlesztéseket ésszerűen, tervezetten   
kell  csinálni, csak lépésről lépésre, hi-
szen a biztonságos, jó minőségű háló-
zati elemek többet érnek, mint a sárga 
festékkel felfestett sávok, amelyekről 
ezek nem mondhatóak el.
A nemzeti színű szalag átvágást követő-
en Zólyomi Tamás Etyek polgármestere 
és csapata, valamint a helyiek is biciklire 
pattantak és elsőként próbálták ki a hi-
vatalosan átadott kerékpárutat.
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 
valósult meg.

Az átadóünnepségen Bálint Istvánné 
polgármester elmondta, hogy az új bi-
cikliút több mint két kilométer hosszú, 
így most már a településen és környé-
kén 10 kilométernyi kerékpárút épült az 
elmúlt négy esztendőben. Reményét 
fejezte ki, hogy miután a város is része 
már az országos kerékpárút hálózatnak, 
a két keréken érkező turisták is szívesen   
felfedezik majd  föl  a települést. Persze,  
azokra is gondoltak, akik szeretnének 
ugyan  kerékpározni, de esetleg nincs 
mivel, ezért a tanuszodában kerékpár-
bérlésre is van lehetőség. 
Öröm, minden itt élő számára, hogy 
a belváros is hamarosan bekerül a ke-
rékpáros vérkeringésbe, hiszen meg-
kezdődik egy újabb szakasz kivitele-
zése. Ennek keretében a Bartók Kft-nél 
megépül egy körforgalom, ami tovább 
halad a Szent István úton, s biztonságos 
közlekedést biztosít mind a kerékpáro-
soknak, mind pedig az autósoknak.
A városvezető azt is bejelentette, hogy 
elindult a Bringázz Bicske Facebook-ol-
dal, ahol egy kvízjátékot és egy nye-
reményjátékot indítottak el. Várják az 

Hetekkel korábban elkészült, július 12-én pedig  hivatalosan is átadták a Galagonyás-dűlő új 
kerékpárútját, amely közvetlen összeköttetést biztosít a külterületi részek és a város között.
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HUNCUTKÁK, CIMBORÁK ÉS FOCIPALÁNTÁK TÁBORAI

A nyári iskolai szünet akkor igazán megnyugtató a szülők számára, ha gyermekeik biztonságban töltik jól 
megérdemelt pihenésüket. Az már csak hab a tortán, ha ezt jó társaságban, érdekes programok mellett és 

élményekkel teli táborokban tehetik meg. Ezt biztosították idén is több turnusban bicskei intézmények és a BTC.

A Petőfi Művelődési Központ nyári tá-
borainak a felújítás miatt ezúttal nem 
a központi épület, hanem a régi ok-
mányiroda épülete adott otthont. Bak 
Viktorné főszervező elmondta, hogy 
az első héten, június 21-25. között 
Huncutka – móka tá-
bor zajlott, amelyen 
összesen huszon-
négy, 6-12 éves lány 
és fiú vett részt, míg 
egy héttel később 
a Korong Matyi – 
kreatív táborban 
38 gyerek élvez-
te a változatos 
programokat. Az 
első turnusban 
Huncut molinó 
készítés, barát-
ság karkötő szövés, 
Honfoglaló játék, valamint 
egy izgalmas kirándulás Fel-
sőlajosra, az ottani Állat- és 
szabadidőparkba várt a részt-
vevőkre. A lurkók készítettek 
lufikat megtöltve lisztfigurákat, 
részt vettek szörp- és fűszernö-
vény bemutatón, és még a Jeru-
salema tánc betanulására is volt 
erejük. Utóbbiról kisfilm is készült.
A második héten a kirándulás a 
veresegyházi Medveotthonba ve-
zetett, részt vettek gólyagyűrűzé-
sen, készültek 3D nyári papírképek, 
pólót festettek, a Kultúrkúriában 
pedig népi játékokat űztek, míg a 
Bicske Szíve Parkban kincskeresés 
várta a csapatokat. Mindkét tábor egyik 
csúcspontja a bicskei tűzoltóságon le-
zajlott habparti volt.
Ezzel nem ért véget a művelődési köz-
pont táborainak sora, mert július utolsó 
hetében a Bicskei lurkók, vagyis az ön-
kormányzati dolgozók gyerekei tábo-
roztak az intézményben. A 18 gyerek 

hasonló tematika mentén töltötte az 
időt, mint a korábbi turnusokban, tehát 
volt kirándulás, fürdés az uszodában, fil-
mvetítés, könyvtár látogatás, kézműves 
foglalkozások és aszfaltrajzolás.
A Nagy Károly Városi Könyvtár 30 év-

vel ezelőtt, 1986-ban rendezett 
e lőször 

nyári szünidei 
programokat gyerekeknek, idén két 

tematikus héten közel száz gyermek vett 
részt a Cimborák táborában. A Szelebur-
di Vakáció hetében Bálint Ágnes írónő 
műveihez kapcsolódtak a programok, 
így kalandoztak a Futrinka utcában, jár-
tak az Aeroparkban és a Bálint Ágnes 
Emlékházban, volt kerékpáros és gyalo-
gos túra, Lepke az írógépen, pólófestés, 

tánc és sok-sok játék, jókedv, kacagás. 
A Koronás kalandok Mátyás király ud-
varában témahét apród és udvarhölgy 
próbatételekkel kezdődött, a cimborák 
tappancsoltak Bicskén, vendégségben 
voltak Kelleréknél a mezítlábas parkban, 
homok- és doboz várat építettek, meg-
ismerkedtek a Corvinák titkaival, elláto-
gattak Visegrádra a Mátyás Király Múze-
umba, részt vettek vásári komédián és 
bábszínházban, tánctanításon, fegyver-
bemutatón. Nem maradt el a közkedvelt 
"Duna simogató" program sem Eszter-
gomban és a közösen készített jelme-
zekben készültek az utolsó napi váras 
fotók az olvasóteremben.

A könyvtárosok tervei 
között szerepel egy 
cimbora találkozó, 
ahová várják az el-
múlt 30 év cimbo-
ráit egy kiállítással 
egybekötött vidám 
délutánra.
A Bicskei Torna 
Club két turnus-
ban várta a futball 
szerelmeseit. És 
az ifjú labda-
rúgó palánták 
mentek is szép 
számmal! A 
BTC változatos 
p r o g r a m o k -

kal tarkított táborai 
június végén és július elején zajlottak, s 
összesen 73 bicskei és környékbeli gyer-
meknek tudtak emlékezetes szünidei 
időtöltést nyújtani. Nyilvánvalóan az el-
sődleges szerep a focié volt, de emellett 
nem maradt ki a programból a kisvasu-
tazás, a kalandpark, az uszoda, a lovag-
lás, a habparti és a stadiontúra sem. Az 
utolsó nap délutánján minden lurkó em-
léklapot kapott, majd jött a várva várt 
torta és Vastag Tamás mini koncertje.
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A Magyar Falu Program keretében, hazai forrásból újult 
meg a Bicskére nyugat felől érkező, 8101-es út - 1-es 
főút és a városhatár közötti - két kilométeres szakasza. 
Az átadóünnepséget július 14-én tartották.
Bálint Istvánné polgármester arról beszélt a felújítás 
kapcsán, hogy egy  negyven éves, elhasználódott, repe-
dezett, nyomvályús és kátyús aszfaltburkolat újult meg, 
aminek köszönhetően sokkal biztonságosabb, kényel-
mesebb  közlekedést biztosít a közlekedők számára.
Tessely Zoltán miniszterelnöki biztos, országgyűlési 
képviselő hangsúlyozta, hogy a vidéki életminőség és 
életszínvonal javítását  tűzte ki célul a kormány a Ma-
gyar Falu Program elindításakor, s ennek szerves része 
a négy- és ötszámjegyű utak felújítása, mint amilyen a 
Tatai út külterületi szakasza.
Hozzátette, hogy jogerős építési engedéllyel rendelke-
zik a most felújított út és az 1-es főút találkozásánál lé-
tesítendő körforgalom, amely nagymértékben növelné 
a közlekedés biztonságát. A tervek szerint az átépítés a 
következő fejlesztési ciklus elején fog elkészülni.
Molnár István, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Fejér 
megyei igazgatója elmondta, hogy naponta mintegy 
ötezer gépjármű halad át e szakaszon oda és vissza, a 
nagyállomás építése miatt ez a szám növekedni fog a 
teherautók miatt.
A 2030 méter hosszú szakasz bruttó 281,2 millió fo-
rintból újult meg. Teljes szélességben új kötőréteg és 
kopóréteg épült, a vízelvezető árkokat kitisztították, a 
padkákat újraépítették.

Bicske Város Önkormányzata tehetséggondozási 
alapot hozott létre, hogy támogathasson olyan 
bicskei személyeket, akik a tudomány, a művészet 
vagy a sport, illetve egyéb tanulmányaik területén 
komoly teljesítményt értek el. Az eltelt időszak azt 
bizonyítja, hogy egyrészt sok tehetség él a város-
ban, másrészt tehetségük kibontakozásához, az 
előrelépéshez jól jön az anyagi segítség.
A tehetséggondozási támogatást évente egyszer 
lehet igénybe venni, a támogatás iránti kérelmek 
következő leadási határideje szeptember 15-e.
Az alapból – kortól függetlenül – azon tehetségek 
részesülhetnek, akik Bicske város közigazgatási 
területén állandó lakcímmel, illetve legalább egy 
éve tartózkodási hellyel rendelkeznek. A pályázat-
ban be kell mutatni a tudományos, a művészeti, a 
sport, illetve egyéb területen elért eredményeket, 
valamint az edző, felkészítő tanár, mentor, osz-
tályfőnök, vagy a tevékenységet segítő más szak-
ember szakmai ajánlását. A pályázat benyújtható 
ügyfélkapun keresztül e-papíron, személyesen 
ügyfélfogadási időben, vagy postai úton.
A beérkező pályázatokat az erre a célra létrehozott 
munkacsoport értékeli, a legfeljebb 50 ezer forint-
nyi támogatást azonban a képviselő-testület ítéli 
oda.

BIZTONSÁGOSABB LETT A 
KÖZLEKEDÉS

ÚJRA LEHET PÁLYÁZNI 
A TEHETSÉGALAPNÁL
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MÁR SZIGETELIK A MŰVELŐDÉSI HÁZAT

A Bicskei Prelúdium Alapfokú Művészeti Isko-
la felvételt hirdet a 2021/2022-es tanévre. 

Jelentkezni zeneművészeti ágon a következő 
tanszakokra lehet: furulya, fuvola, klarinét, zon-
gora, hegedű, gordonka, ütő, trombita, tuba, 
gitár, népi ének, népi furulya, népi hegedű, har-
monika és szaxofon. Táncművészeti ágon nép-
tánc, míg szín- és bábművészeti ágon dráma- 
és színjáték szakokra várják a jelentkezőket.

A jelentkezés időpontja szeptember 6-7., 8 és 18 óra között az iskola Liszt-termében a Szent István 
út 6. szám alatt. További részletekről telefonon érdeklődhetnek a művészeti iskola titkárságán au-
gusztus 23-tól, hétköznapokon 8 és 17 óra között a 22/565-109-es és a 20/804-5412-es számon.

BEIRATKOZÁS A 
PRELÚDIUMBA

Elérte az 50 százalékos készültséget a Petőfi Műve-
lődési Központ teljes külső felújítása. Július végére 
felkerült a cserépfedés a tetőre és elkezdődött egy 
újabb látványos szakasz: kívülről szigetelik az 
épületet.
Druzsin László a polgármesteri hivatal műszaki iro-
dájának vezetője arról is beszámolt, hogy a város 
másik három közösségi épületén elkezdődött az 
energetikai fejlesztés, amely szintén része a pályá-
zatnak. A polgármesteri hivatalnál, illetve a Kakas 
és az Árpád úti óvodáknál napelemes rendszer épül 
ki, a tetőkre a tartószerkezeteket már felszerelték, a 
többi fézis még hátravan.

A Petőfi Művelődési Központ külső felújítása és a 
napelemes rendszerek kiépítése egy nyertes pályá-
zatból 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 források 80-85 százalékát a 
kulturális intézményre fordítják, vagyis a homlokza-
tok hőszigetelésére, a nyílászárók cseréjére, a gépé-
szeti rendszer, elsősorban a fűtés korszerűsítésére, 
napelemes rendszer telepítésére, a padlásfödémek 
szigetelésére, valamint a tetőhéjazat cseréjére. A 
fennmaradó összegekből valósul meg a polgármes-
teri hivatal és a két óvoda napelemes rendszere.
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Hogyan szippantotta magába a kézilabda?

- Testvérem, Cserkuti Zsolt, aki jelenleg a Puskás Akadé-
mia U15-ös csapatának tagja, indította el a sportpálya-
futásomat. Én is focistaként kezdtem a BTC-ben. Először 
Ágoston Laci bácsi volt az edzőm, majd amikor ő abba-
hagyta az edzősködést, Marton Henrik váltotta. Anyu-
kám tanácsára abbahagytam a futballt, de hiányzott a 
mozgás, az edzések. Szerencsémre 2018 decemberében 
a BTC kézilabda utánpótlás programot hirdetett, az első 
edzéseken pedig jómagam is részt vettem és nagyon 
megtetszett. Szinte elvarázsolt a sportág hangulata, 
tudtam, hogy itt jó helyen vagyok. Akkoriban Ivicz Mik-
lós volt az edző, majd 2019 augusztusában a sok jelent-
kező miatt korosztályokra és nemekre bontottak minket. 
Ekkor lett Kuzma Norbert a trénerem, aki jelenleg is edz.

Milyen poszton, posztokon szerepel?

- Jó testi adottságom, gyorsaságom, akaratosságom mi-
att a belső posztokon, vagyis irányító, beálló, jobb és bal 

GÖRBICZ ANITA NYOMDOKAIN HALADNA

TEHETSÉGEINK

Cserkuti Anett három éve kezdett el kézilabdázni, az elsők között volt, aki a Bicskei TC felhívására megje-
lent az edzésen. Azóta is elválaszthatatlan tőle a kézilabda. Szeretne egyszer válogatott lenni és Magyar-

országot képviselni egy világversenyen csakúgy, mint azt példaképe, Görbicz Anita hosszú-hosszú évekig 
tette.

átlövő szoktam lenni. Mindegyik pozícióban jól érzem 
magam, igyekszem elsajátítani a posztokhoz szükséges 
tudást, mert úgy látom, annak van jó esélye előrébb lép-
ni, aki több pozícióban is bevethető. Nagyon sok mun-
kát fektetek az edzésekbe, mert nagyon szeretem, amit 
csinálok.

Adódik a kérdés: milyen tervei vannak a kézilab-
dával?

- Szeretnék olyan szintre eljutni, hogy mindig meghívja-
nak az utánpótlás válogatottakba. A nagy álmom persze 
a felnőtt válogatottság, szuper lenne Magyarországot 
képviselni több világversenyen is. Olyan kézilabdázó 
szeretnék lenni, mint Háfra Noémi, Tomori Zsuzsanna, és 
hát természetesen Görbicz Anita. Ő a nagy példaképem, 
hiszen több poszton is a világ egyik legjobbja tudott 
lenni. Illetve klubszinten szeretnék a Ferencváros vagy a 
Győr játékosaként parkettre lépni.

Addig még sokat kell edzeni és még többet kell 
tanulni…

- Igen, igyekszem nem csak a pályán, hanem az is-
kolapadban is jól teljesíteni. Mind a Csokonaiban, mind 
ötödik óta Felcsúton jó tanuló vagyok, matematikai ver-
senyekre járok. Furcsa lehet, de ennek ellenére számom-
ra a legnehezebb tantárgy a matematika, ezért sem sze-
retnék a jövőben kiemelten a matematikával foglalkozni, 
más terveim vannak.

Mi szeretne lenni, ha felnő?

- Egyrészt profi kézilabdázó, de a tanulást sem hanya-
golom el, mert orvosi pályára szeretnék továbbmenni. 
Elsősorban az állatorvosi és a fogorvosi pálya érdekel.

Az önkormányzati támogatást mire kívánja fel-
használni?

- A támogatást sportfelszerelésre fogom költeni. A jó 
edzésmunkához elengedhetetlen egy jó kézilabdacipő, 
de nadrágot és pólót is fogok vásárolni belőle.
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A magyar anyanyelv és a mesemondás területén 
otthonosan mozog. Mikor derült ki a tehetsége, 
mennyire érdekli ez a terület, esetleg felnőtt-
ként is szeretne ezzel foglalkozni?

- Kisgyermek koromban kezdődhetett, mindennapos 
volt nálunk a mesemondás, képes voltam egész nap 
mesekönyveket nézegetni, lapozgatni, szüleimnek mu-
tattam, hogy melyik mesét olvassák el nekem. Volt, amit 
már számtalanszor meghallgattam és meséltem ma-
gamtól. Óvodában is sokat szerepeltem, de az áttörést 
az iskola hozta meg. Magyar tanárom, Liebig Klára biz-
tatására előbb mesemondó, majd később magyar anya-
nyelvi csapatversenyen vettem részt. Negyedikesként a 
Vagány Irodalmat című országos versenyen a saját kate-
góriánkban első helyezést értünk el csokonais csapattár-
sammal. Tanulmányaimat a felcsúti iskolában folytattam. 
Ötödikben osztálytársaimmal megyei első helyezettek 
lettünk a Bolyai magyar anyanyelvi versenyen, így az or-
szágos döntőbe kerültünk, ahol tisztes helytállással 29. 
helyezést értünk el. Emellett újságíró szakkörre járok, az 
iskolai újságban is megjelent egy írásom, melynek a ké-
zilabda volt a témaköre. Felnőttként azonban nem tud-
nám magam elképzelni, mint nyelvész vagy tanár. Igazá-
ból még nem gondolkodtam ezen, jelenleg inkább más 
terület érdekel, például a sport, ezen belül is a kézilabda.

Miként csöppent a kézilabda világába?

- A sporttal óvodás koromban ismerkedtem meg az úszás 
révén. Egészen 3. osztályos koromig úsztam, versenye-
ken is indultam több-kevesebb sikerrel. A kézilabdával 
egy szórólap kapcsán találkoztam, Ivicz Miklós kereste 
fel iskolánkat, a BTC kézilabda utánpótlásába toboroztak 
gyerekeket. A szórólapot hazavittem, majd a megadott 
elérhetőségen egyeztettünk az edzővel. Elmentem az 
első edzésre és egyből beleszerettem ebbe a csodála-
tos sportba. Nagyon jó csapatunk van, akikkel már közel 
négy éve együtt vagyunk, és sok meccsen vagyunk túl. 
Sajnos a tavalyi szezon szinte teljesen elmaradt a járvány 
miatt, így csak edzettünk és készülünk a következő sze-
zonra. Eredményekben még nem sokat, de élmények-
ben annál többet adott ez a sport. Játszhattam a világ 
egyik legjobb női kézilabdacsapatának utánpótlás gár-
dája ellen a győri Audi ETO Arénában. Kezdetben szélső 

KÉZILABDÁS ÁLMOK NYOMÁBAN

Szerencsés Dóra társaival megyei első helyezett lett a Bolyai magyar anyanyelvi versenyen, de szerepelt 
mesemondó versenyen is. Azt gondolná az ember, hogy Dóra felnőttként a magyar nyelvvel szeretne 

foglalkozni, ám ő egyelőre inkább a sportra, azon belül is a kézilabdára koncentrál. Ugyanis magyar váloga-
tott szeretne lenni…

poszton játszottam, de nagyon vonzott a kapusposzt, 
így kapus lettem. Voltak már kifejezetten kapus edzése-
im is, és egy éve őrzöm a BTC utánpótlás lány kézilabda-
csapatának a kapuját.

Cél a magyar válogatott kapuja?

- Szeretnék sokat fejlődni és folyamatosan jobbnál jobb 
eredményt elérni. Természetesen nekem is, mint min-
den sportolónak, nagy álmom, hogy válogatott játékos-
ként hazámat képviseljem, de ez még csak álom. Ren-
geteg munka van még előttem. Azt szeretném, hogy az 
edzőm, a családom és a városom büszke lehessen rám.

Az önkormányzati támogatást mire kívánja fel-
használni?

- A támogatást mindenképpen sportfelszerelés vásár-
lására szeretném fordítani, melyek elősegítik a további 
fejlődésemet egy sikeres kézilabda pályafutás folytatá-
sához.
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Kérem, meséljen röviden az életútjáról!
- Kunszentmiklósról származom, az általános és 
a középiskolát ott végeztem. Szakmai érettségit 
ruhagyártó szakon szereztem és a középiskolai 
tanulmányaim után két fél évet jártam a szom-
bathelyi Berzsenyi Dániel Főiskola magyar-tanító 
szakára, ám a tanulmányaim félbe maradtak. A 
szakmámban rövid ideig dolgoztam, voltam be-
tanított munkás is. 2004 februárjától Bicskén élek 
kislányommal, Vikivel, férjemmel, Gyulával, illetve 
anyósommal, Zsuzsikával. Miután ideköltöztem 
előbb egy bútoráruház, majd lányom születéséig 
egy alváscentrum alkalmazottja, születését köve-
tő menekültügyi ügyintéző, a református egyház-
község „programszervezője”; a bicskei Kakas óvo-
da pedagógiai asszisztense, 2018 júniusától újra a 
jelenkorig az alváscentrum alvásszakértő-eladója 
vagyok.
Alig múltam negyven, de az életutam sok min-
dent tartalmaz: kétséget és reményt, örömöt és 
fájdalmat, elesést és felállást; tapasztalatot em-
berekről, önmagamról, kapcsolatokról. Tragédiát 
és örömet, betegséget és gyógyulást ám az, ami 
elért, azáltal erősebbé lett a szívem. A nehezebb, 
és a boldogabb napokon is sokszor beszélgetek 
Istennel. Krisztus ereje, színe, szíve sokszor vigaszt 
nyújt.

Filmbe illő módon került Bicskére. Erről mit tud-
hatunk?
- Oh, igen. Életem szerelme egy éjjeli rádióműsorban 
hallott meg, vagyis a hangomat és rögtön felfigyelt 
rám. Kíváncsi lett, lázba hozta, s úgy döntött, hogy 
megkeres. Szövevényes, már-már hősiesen szerel-
mes, egyszerűen meseszerű volt a megismerkedé-
sünk és a szerelmünk is, csak egy akadálya volt: a 
távolság. 120 kilométer választott el minket egymás-
tól és akkor, amikor már mindketten tudtuk, hogy a 
szerelmünk örökké tart, akkor döntöttünk úgy, hogy 
hátrahagyva mindent Bicskére költözöm. Gyula ki-
tartott. Volt, hogy megnehezítettem a dolgát, de 
olyan hevesen, és hűségesen szeretett, hogy végül 
mindenki boldog lett és ez azóta is tart. 2005 febru-
árja óta már házasságban támogatjuk, szeretjük egy-
mást!

S mikor kötött szoros barátságot a versekkel?
- Mindig szerettem olvasni. A középiskola második 
felében aztán közel kerültem a versekhez is irodalom 
tanárnőmnek, Nagy Anikónak köszönhetően, aki a 
szavalóversenyeket is szervezte. Bevonzott az iro-
dalom, a versek és egyszer csak én is jelentkeztem 
egy március 15-i ünnepi műsorba. Nem mondhat-

A költővé válás nem egy 
PILLAnat műve volt

Herczog Gyuláné, vagy, ahogy mindenki isme-
ri: Pilla. Költő, de nem annak készült, aztán a 

költészet mégis mágnesként kezdte el vonzani, s 
máig sem ereszti. Amint ihlete támad, ír. Így szü-
lettek meg kötetbe szerkesztve a Pilla Pillanatok. 
A második verseskötete is készül, amihez további 
inspirációt keres.
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szerkesztjük Bogdán Máriával a Poet éves antológi-
át. Nagy örömömre szolgál, hogy lakhelyem öröm-
mel veszi és vette a költészet iránt mutatott tiszte-
letemet. Eddig kétszer rendezhettem meg a Bicskei 
Kortárs Költészeti Találkozót, ahol díjakat is adtunk 
át kortárs szerzőknek, és íróknak. Nagy álmom, hogy 
hagyomány szülessen, és évente tudjuk a költészet 
szépségeit megjeleníteni Bicskén. Egyre több olyan 
személyt ismerek meg, akik csodás verseket írnak, 
és bicskeiek. Meg persze írókat, mint Müller Niki, 
akinek varázslatos tehetsége van, s kibontakozása, 
sikere nagy öröm számomra. Az internet terjedése, 
a bicskei kulturális élet fejlődése további potenciális 
lehetőséget hordoz magában azzal kapcsolatban, 
hogy a versek és az élő költészet szélesebb körben 
mutatkozzon és jelenjen meg.
Személyes céljaim között szerepel a már említett 
második kötetem, ami régóta pihen, mert a máso-
dik legyen szebb, jobb, egészebb. Szeretném össze-
kapni magam, motivációt, inspirációt keresek, hogy 
hamarabb, mint ahogyan én terveztem a kezekbe, 
majd a polcokra kerüljön.

Pilla: Lám, verssé...

Nehezek ezek a kancsal rímek,
ihletizmokat ösztönző rámák,

felmérni szintjük nem könnyen bírom,
de ha sikerül, elnyerem bérem.

Most elkezdem, és abba nem hagyom,
vidd hát a kezem, Te hozzám hű Gyám,
nógasd mély hitem, hadd mutassa nap:

konokom győztes - bár rugdosá nép -.

Vénámnak kékjét tehetség írja,
csakis a nagyoknak hiszem "már jó",

példáim társak, törekvő álmok,
szűk-kortárs mezben gyötrődő elmék.

Apám és anyám önömnek arca,
torkomnak sosem lesz puha érce...

nám, hogy tehetséges voltam versmondásban, 
mégsem tört le, támogatott, és hopp, egyszer csak 
szavalóversenyre mentem. Aztán Szombathelyre 
magyar-tanító szakra.
A főiskolán kezdtem el írni. Előbb naplót, aztán 
már verseket. Vagyis én azt hittem. 2011-12 volt a 
fordulópont, amikor regisztráltam a poet.hu-n. Ott 
szerettem bele igazán a "kortárs költészet" színes 
alakjainak példátlanul egyedi költészetébe. Költé-
szetszeretetemmel állandóan kerestem azokat a 
fórumokat, ahol a tudásomat felmérhetem, majd 
a felmérés után hiányosságaimat pótolhatom. 
Ennek köszönhetően lassan kilenc éve megalkot-
tam a Facebookon a Költészeti Játszóház irodalmi 
csoportot, aztán 2016-ban az ARSok Klubot, majd 
2018-ban az ARSok 2018 klubot. Utóbbi csoport-
ban családias hangulatban igyekeztünk a tagokkal 
megismerni a versírás írott és íratlan szabályait. Az 
aktív csoportműködés 2019-ig tartott. Visszatérve 
a munkához már kevesebb időt tudtam fordítani a 
csoport működtetésére, így elköszöntem a tagok-
tól, átadva nekik a stafétát, de továbbra is az a cé-
lom, ami mindig, és folyamatosan motivál, hogy a 
költészet, az élő költészet csodáit és neveit is meg-
ismerni, majd azok varázsának hírét adni, vinni.

Nyomtatva is jelentek meg versei?
- Önálló kötetem 2014-ben jelent meg az Under-
ground kiadó gondozásában, Pilla Pillanatok cím-
mel. Több antológiában jelentek meg verseim, és 
tervezem második kötetem megjelentetését is, de 
csak akkor, ha a Jóisten segít.

Apropó! Honnan a Pilla név?
- Régebben Törpillának hívtak, mert kicsi voltam 
nagy szempillával. Költőként ez nehezen vehető 
komolyan, így lettem Pilla. Szeretem a beceneve-
met, de az igazi keresztnevemet, a Hajnalkát is.

Milyen témákat dolgoz fel verseiben?
- Nehéz kérdés. Bármit, ami foglalkoztat, ha elkap 
az ihlet. Verseim komoly hangvételűek, annak elle-
nére, hogy én mosolygós vagyok. Általában egyes 
szám első személyben fogalmazok meg sokak szá-
mára talán ismerős érzéseket: fájdalom, félelem, 
szeretet, szerelem, Isten, remény, öröm…
A mai napig írok, a költészet jelenleg is a minden-
napjaim része.

Milyen tervekkel vág neki a következő évek-
nek?
- Pozitívan és bizalommal. Idén már harmadszor 
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Környezetünk védelme felé tett újabb 
lépés, hogy elindult Bicskén a használt 
sütőolaj begyűjtés.
A lakosság jelentős mennyiségű sütő-
olajat használ, de ebből csak néhány 
százalék kerül begyűjtésre országos 
szinten. Ezért kiemelten fontos, hogy az 
egyébként kártékony, ártalmatlanításra 

szoruló sütőolaj ne 
a lefolyókba és a 
hulladéklerakókba, 
hanem biztonsá-
gos, kulturált mó-
don összegyűjtésre 
kerüljön. Bicskén a 
H-bio Kft. indította 
el a lakossági hasz-
nált sütőolaj be-
gyűjtést, egyelőre 
három helyszínen 
lehet megszabadulni a háztartásokban 
keletkezett olajtól: a Kakas Óvoda par-
kolójában, a Piactér bejáratánál és 
a Tör-Szi Kft. üzlete (Akácfa utca 1.) 
előtt helyeztek el zárt gyűjtőkonté-
nereket, amelyekbe a sütőolajat pa-

ELINDULT A HASZNÁLT SÜTŐOLAJ BEGYŰJTÉS BICSKÉN

Kilencedik éve csatlakozik Bicske városa 
a Legszebb konyhakertek országos ver-
sengéshez, ahol rendre szép eredmé-
nyeket érnek el a döntőbe jutott bicskei 
kertek. A Bálint Istvánné polgármester 
javaslatára és hathatós közreműködé-
sével a városban elindított verseny idén 
is folytatódik. Olyannyira, hogy a bene-
vezett kerteket szemügyre vette már a 
helyi zsűri.
Lovasné Báder Katalin lapunk érdeklő-
désére elmondta, hogy vezetésével a 
hattagú bíráló bizottság július végén vé-

gigjárta a benevezett kerteket. Négy ka-
tegóriában voltak nevezők, zártkertek, 
50 négyzetméter feletti és alatti kertek, 
valamint a közösségi kertek.
A zsűri elnöke közölte, hogy összesen 
tizennégyen jelentkeztek, ami kevésnek 
tűnhet, de a járvány miatt nagy volt a 
bizonytalanság a verseny meghirdeté-
sekor, az év elején, így ennek is örülni 
kell. Jelezte, hogy nem csak az országos 
versenyre, hanem a Bicske, a virágzó vá-
ros pályázatra benevezett kerteket is vé-
gigjárták. Szintén tizennégyen neveztek 
erre, többen közülük mindkét versen-
gésben szerepeltek. A konyha- és virá-
goskertek megtekintése után minden 
zsűritag egyenként értékelte a látotta-
kat, s mivel mindegyikük nagy tapasz-
talattal rendelkezik az elmúlt évekből, 
így pontosan tudták mire kell figyelniük, 
milyen szempontok alapján hozzák meg 
döntésüket.
Lovasné Báder Katalin pontos részlete-
ket nem árult el sem a versenyzőkről, 
sem a kertekről, annyit azonban igen, 
hogy hiába a nagy rutin, most is több 
ízben elámultak a látottaktól, annyira le-
nyűgözőek voltak.

LEZAJLOTT A 
KERTMUSTRA

lackokban lehet elhelyezni. A cég a tá-
rolókat rendszeres időközönként üríteni 
fogja. További részletes információk a 
www.hasznaltsutoolajbegyujtes.hu 
oldalon találhatók.
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Hozzávalók 4 személyre:

-80 dkg csirkemellfilé
-1 db cukkini ( 30 dkg )
-1-1 db piros és zöld kaliforniai paprika
-1 db padlizsán
-1 fej vöröshagyma
-1dl tej, 2 dl főzőtejszín
-15 dkg gauda vagy edámi sajt, aki ked-
veli kemény kecskesajt is lehet
-1-2 szál sárgarépa
-só, olaj, 4-5 levél friss bazsalikom

Elkészítése: 

- A szeletekre vágott csirkemellet meg-
sózzuk, majd állni hagyjuk, míg a zöldsé-
geket előkészítjük.
- A tisztított, szárvégüktől , magjaiktól 
megfosztott zöldségeket nagyobb dara-
bokra, a hagymát  vékony cikkekre vág-
juk. Serpenyőben kb. öt-tíz perc alatt lepi-
rítjuk a zöldségeket.
- Egy másik serpenyőben olajon megsüt-
jük a csirkemell szeletek mindkét oldalát 
kb. 5-5 perc alatt. Ráöntjük a tejet és a 
tejszínt, majd rászórjuk a reszelt sajtot. Kis 
lángon összeforraljuk, majd ízesítjük az 
aprított bazsalikommal.
- A sajtos csirkemellet a zöldségekkel és 
körettel tálaljuk, ami lehet rizs, kuszkusz, 
bulgur, krumplipüré.
- Nagyon gyorsan elkészül, könnyű nyári, 
mutatós és finom ételt tálalhatunk.

Jó étvágyat kíván Báder Kati !
 

SÜLT  ZÖLDSÉGES SAJTOS 
CSIRKEMELL 

Recept KÖZÉRDEKŰ 
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ANYAKÖNYVI HÍREK

Az alábbi párok járultak hozzá, hogy értesüljön Bicske lakossága a bicskei anyakönyvvezető előtt 
2021. július hónapban megkötött házasságukról:  Venczel István és Fejes Klaudia Bettina (07.10.), 
Buda Péter és Szekeres Fanni (07.10.), Pintér Béla és Kókai Katalin (07.10.), Kovács Gábor és 
Végh Zsuzsanna (07.15.), Salamon Gyula és Kovács Krisztina (07.17.), Lakatos Roland és Járóka 
Bernadett Pamela (07.17.), Vándor Tamás és Forrai Marietta Fanni (07.22.), Müller Csaba és Gá-
bor Katalin (07.27.), Farkas Roland Norbert és Siklodi Irén (07.29.), Juhász Zsolt és Gábornyik 
Szimonetta (07.31.), Erlein Balázs és Rapai Tímea (07.31.).

Sok boldogságot kívánunk!

Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ védőnői szakmai 
egysége szerint 2021. június hónapban született gyermekek: Nagy Noémi (06. 11.), 
Galyas Ármándó (06. 19.), Radócz Franciska (06. 27.) és Szarvas Bálint (06.28.).

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



Szent István-napi program

bicske.hu

Augusztus 18. (Szerda) 

17.30 Szent Flórián szobor avatása a Kossuth utcában
20.30 Experidance – Fergeteges-Sissi Legendája

a Kossuth téren

Augusztus 19. (Csütörtök) – Bicske  Szíve Park

18.30 Korda György és Balázs Klári
20.00 Lotfi Begi
21.00 Tűzzsonglőrök
21.30 Utcabál - DJ Turánnal

       8.00 Ünnepi Szentmise a Fiatalok Házában
9.00 Szent István-napi városi ünnepség    
         a Hősök terén
        Közreműködik: 
        Bicskei Koncertfúvós Zenekar

Családi nap a Bicske Szíve Parkban 

11.00 Kutyasimogató 
11.00 Rendőrségi fegyverbemutató
12.00 Hagyományőrző börze, termelői és 
           kézműves kirakodó vásár
13.00 – 15.00  Egészségügyi szűrés
14.00 Főzzünk egy finomat! - főzőverseny
14.30 Kenyérmese - interaktív gyermekműsor
15.00 Zetelaki Ezüstfenyő néptánccsoport bemutatója
15.30 Gólyalábasok 
16.00 Habparty 

    Kézműves és könyves játszóház
16.00 Motoros egykerék show és kerékpáros bemutató 

    a Kossuth utcában
17.00 Dallos Bogi
18.00 Főzőverseny és kenyérsütő verseny 

  eredményhirdetés
19.00 Ünnepi köszöntőt mond: 

    Bálint Istvánné, Bicske város polgármestere
19.10 Fenyvesi Gabriella Rea ünnepi műsora
19.45 Nagy Szilárd és Ragány Misa
21.00 Zenés tűzijáték
21.10 Irigy Hónaljmirigy 

Augusztus 20. (Péntek) 


