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Bálint Istvánné Bicske 
polgármestere köszön-
tötte az egybegyűlteket 
és hőstettnek nevezte, 
amit véghezvitt a Justice 
for Hungary! – Igazságot 
Magyarországnak! nevet 
viselő repülőgéppel a két 
fiatalember. Az első ma-
gyar óceánrepüléssel fel-
hívták a világ figyelmét 
a trianoni békediktátum 
igazságtalanságára – tette 
hozzá.
- Bicske is emlékezik. Van 
Magyar Sándorról és End-
resz Györgyről elnevezett 
utcánk. És csak halkan 
jegyzem meg – így szűk 
körben –, hogy reménye-
im szerint hamarosan lesz 
testvérvárosunk is. Méghozzá Kanadából, azon belül Új 
Fundlandról, hiszen ott van Harbour Grace, ahonnan 
felszálltak hőseink 1931-ben. Felvettük a kapcsolatot 
Harbour Grace elöljáróival, hiszen bennünket 91 éve 
összeköt egy láthatatlan kapocs és bízom benne, hogy 
ezt láthatóvá, hivatalossá tudjuk tenni testvérvárosi szer-
ződés keretében. Onnantól pedig közösen ünnepelhet-
nénk a bátor pilótákat, akik mindkét városnak sokat je-

lentenek – jelentette be a polgármester.
A rendezvényen részt vett Vargha Tamás, a Honvédel-
mi Minisztérium parlamenti államtitkára is. Beszédében 
Endresz Györgyöt és Magyar Sándort az egyetemes és a 
magyar repüléstörténet hőseinek nevezte.
- Ma a polgári repülés a mindennapok természetes ré-
szévé vált, több ezer járat teszi meg ugyanazt az utat, 
amit ők megtettek 91 éve. Ezért is lehet, hogy ma nem 
érezzük olyan nagy dolognak az akkori óceánátrepülést, 
de azért vagyunk ma itt, mert tudatosítani kell minden-
kiben, hogy amikor ezt Endreszék megtették, az egy vi-
lágszenzáció volt. Összesen három rekordot állítottak fel, 
s ezzel világhírnévre tettek szert. Nagymértékben hozzá-
járultak a repülés fejlődéséhez is, mérnöki megoldásaik 
kellettek ugyanis e nagyszerű teljesítményhez – hangsú-
lyozta az államtitkár.
Az ünnepségen fellépett a Pannoniáda Gyermekkórus 
ifjúsági tagozata. Előadásuk után a résztvevők megko-
szorúzták az emlékművet és megtekintették a komáromi 
Endresz csoport által készített tablókat, amelyek a ma-
gyar óceánrepülés kezdetét dolgozza fel.
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A magyar óceánrepülés születésének 91. évfordulóját ünnepelték július 15-én Bicske, Felcsút, Szár 
és Bodmér határában, ott, ahol 1931. július 16-án kényszerből földet ért a két bátor, magyar repü-
lős, Endresz György pilóta és Magyar Sándor navigátor. Az ünnepséget Bicske önkormányzata, az 
Óceánrepülés Emlékbizottsága és a bicskei Magyar Sándor Repülő Egyesület szervezte.



A nyár derekán vagyunk és a hírek napról 
napra arról szólnak, hogy emelkedik a koro-
navírus-fertőzöttek száma. A covid tehát nem 
múlt el, itt van velünk, és nem kizárt, hogy rö-
videsen újra lesznek korlátozó intézkedések a 
lakosság érdekében. És ha mindez nem lenne 
elég, a szomszédunkban zajló háború sem 
akar véget érni. Az Európai Unió láthatóan 
nem tudja megfelelően kezelni a helyzetet, 
energiaválság, infláció sújtja az egész konti-
nenst. Hazánk, a kormánynak köszönhetően 
még mindig relatíve jó helyzetben van, hiszen 
a benzinár stop, az alapvető élelmiszerek árá-
nak korlátozása védi a magyar családokat, és 
a rezsicsökkentést is igyekszik a lehetőségei-
hez mérten megtartani a kabinet. Persze, eb-
ben a helyzetben, amikor a többi országban 
az egekbe szökött a gáz és az áram ára, nem 
lehet az eddigi feltételek mellett tartani az 
árakat. De, még így is a világpiaci ár alatt kell 
majd fizetnünk az energiahordozókért. A há-
ború átírta az életünket, a mindennapjainkat. 
Elkerülhetetlenül megtorpant a gazdasági fej-
lődés, ráadásul még az időjárás sem kegyes 
hozzánk. Aszály sújtja a mezőgazdaságot, 
kiszáradt földek, csekély termés tapasztalha-
tó országszerte. Erre mondják, a baj nem jár 
egyedül.
Felelős városvezetőként ezért döntöttem úgy, 
hogy idén az augusztus 20.-ai tűzijáték elma-
rad, az erre szánt forrást, a téli tűzifa beszer-
zésre fordítjuk és a rászoruló családokat segít-
jük belőle.
Az ünnepi rendezvények, koncertek, termé-
szetesen várják az érdeklődőket. 
Mindenkinek türelmet, kitartást kívánok az el-
következő időszakra!
Várjuk együtt, közösen az államalapítás ünne-
pét.

Nehéz idők járnak!

BÁLINT ISTVÁNNÉ 
polgármester

www.bicske.hu
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Az országos kismotorfecskendő-szerelő bajnokság 
negyedik fordulójának Bicske adott otthont, egészen 
pontosan a Bicske Szíve Park. A Bicskei Önkormány-
zati Tűzoltóság szervezésében tizenkilenc csapat 
képviseltette magát az ország különböző részeiből, 
valamint két csapat érkezett a Felvidékről. A bicskei-
ek ezúttal sem vallottak szégyent.
Bálint Istvánné polgármester köszöntőjét követően 
modern kategóriában 19, míg retró kategóriában 18 
futamot rendeztek meg, s ezeken kiemelkedő bicskei 
eredmények születtek. Női retró kategóriában 1. és 3. 
helyezést, Férfi retró kategóriában 4. helyezést értek 
el a BÖT csapatai, továbbá modern kategóriában a 
fiúk 5., a hölgyek 9. helyezést szereztek. A bajnokság-
ban modern kategóriában Bicske férfi csapata máso-
dik, a hölgyek ötödik helyen állnak, míg női retróban 
első és második, férfi retróban a felnőttek második, az 
ifik hetedik helyen állnak a bicskei versenyt követően.
Az ötödik fordulót a Somogy vármegyei Böhönyén 
rendezik meg.

SIKERES RENDEZÉS, 

SIKERES SZEREPLÉS
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ZENE, MULATSÁG, BOGRÁCSOZÁS 

KILENCEDSZER

A jelenlévőket Burbela Gergely katolikus plébános áldotta 
meg, majd Bálint Istvánné polgármester köszöntötte a meg-
jelenteket. A városvezető kijelentette, hogy nagyszerű közös-
séggé lettek Bicskén a romák. Mint mondta, vannak ebben az 
együttélésben nehezebb helyzetek, de mindig van közös és 
megnyugtató megoldás. Köszönetet mondott Németh Tibor 
önkormányzati képviselőnek és feleségének azért, mert évek 

óta sokat tesznek azért, hogy összekovácsolódjanak az itt élők 
és a fiatalok taníttatása is kiemelt céljuk. Arról is beszélt, hogy 

több fejlesztés történt az elmúlt években a 
környéken, amely a romák életszínvonalát 
jelentősen növelte.
Németh Tibor felesége, Némethné Hor-
váth Nikoletta emlékeztetett arra, hogy 
eleinte családi napnak indult a kezde-
ményezés, ahová mindig elhívták a roma 
zene jeles képviselőit, akik egyrészt pél-
daképek, másrészt nem mindenkinek van 
lehetősége eljutni egy-egy koncertjükre. 
Megemlítette, hogy a koncertek mellett 
más szórakoztató programok is vannak. A 
főzőversenyen az első évben tízen főztek, 

most már háromszor annyian, de voltak gyerekprogramok is a 
kisebbek örömére.

Kilencedik alkalommal rendezték meg a Romanapot Bicskén, a Bihari utcai játszótér melletti terü-
leten. Igazán neves fellépők szórakoztatták az egybegyűlteket július 9-én, hiszen színpadra lépett 
Bódi Guszti és Margó, Kis Grófo, Váradi Gyula és zenekara és Zsüli.
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Dr. Balázs Sándor alezredes, a 
Bicskei Rendőrkapitányság veze-
tője június végén számolt be Bics-
ke város képviselő-testületének a 
kapitányság 2021. évi teljesítmé-
nyéről. Az ülésen jelen volt Takács 
Tamás ezredes, a megyei ren-
dőrfőkapitány gazdasági helyet-
tese, aki arról számolt be, hogy a 
Fejér Megyei Rendőr-főkapitány-
ság 92,5%-os minősítéssel, 
kivételesre minősítette a 
Bicskei Rendőrkapitányság 
tavalyi munkáját.
- 11 éve dolgozom a ka-
pitányságon, szerencsére 
az eredményeink sohasem 
romlottak egyik évről a má-
sikra. Persze, nem a számok 
érdekesek, mert nem min-
dig mutatják a teljes igaz-
ságot, sokkal fontosabb a 
lakosság szubjektív közbiz-
tonságérzete, a velünk való 
viszony minősége. Nyilván, 
ha a számok rosszak lenné-
nek, akkor mindez magya-
rázkodásnak tűnne, de sze-
rencsére a számok jók, ezért 
úgy gondolom, hogy kerek 
a történet – indította az ér-
tékelését Dr. Balázs Sándor, 
aki rámutatott, hogy van 
néhány bűncselekményfaj-
ta, ahol tavaly a felderíté-
sük 100 százalékos volt. Az 
elkövetett bűncselekmé-
nyek száma picit nőtt az egy évvel 
korábbihoz képest, ami főként az 
online csalásoknak köszönhető, 
ami az elmúlt 2-3 évben jelentős 
emelkedésnek indult. Ugyanakkor 
azok a bűncselekményfajták, amik 
a közbiztonság érzetet befolyá-
solják, például a közterületen el-

követettek, azok csökkentek vagy 
stagnáltak, míg a felderítés javult, 
az elfogások és előállítások száma 
nőtt.
- Fontos megjegyezni, hogy az 
egész bicskei járás területén 
működünk. Ennek megfelelően, 
rendre részt veszünk a különböző 
városi és városkörnyéki rendezvé-
nyeken, Bicske vezetésével példás 

az együttműködésünk. Évről évre 
támogatnak bennünket anyagilag 
is, így például most testkamerák 
beszerzése van folyamatban ön-
kormányzati támogatásból, ami 
rendőri intézkedéskor folyamato-
san rögzít mindent és segít, ha va-
lami rendkívüli történne – mond-

ta el Dr. Balázs Sándor.
És akkor jöjjenek a tényadatok! 
Bicske területén a közterületen 
elkövetett bűncselekmények szá-
ma 80-ról 77-re csökkent. A város 
területén regisztrált kiemelten ke-
zelt bűncselekmények száma 132-
ről 137-re nőtt: a testi sértések 
száma 12-ről 14-re emelkedett, a 
súlyos testi sértések száma 6-ról 

12-re ugrott, a garázdaságok 
száma 4-ről 10-re változott, ká-
bítószer-terjesztés bűncselek-
ményt 2 esetben regisztráltak 
a tavalyelőtti eggyel szemben, 
míg a lopások és a betöréses 
lopások együttes számában 
csökkenés következett be 
(2021-ben 108 eset, 2020-ban 
129 eset).
A rendőrkapitányság összesí-
tett nyomozás eredményes-
ségi mutatója jelentős mér-
tékben, 61,8 %-ról 69,4 %-ra 
emelkedett. A közterületen 
elkövetett bűncselekmények 
esetében 80,7 %-ról, 90,6 %-ra 
emelkedett, a kiemelt bűncse-
lekményeknél 45,7-ről 59,4-re, 
míg a közterületen elkövetett 
bűncselekményeké 80,7-ről 
90,6-ra ugrott. A lopások és 
betöréses lopások együttes 
nyomozáseredményességében 
jelentős javulás volt tapasztal-
ható, a nyomozás eredményes-
sége 25,4 %-ról 44,1 %-ra nőtt.

Az illegális migrációval összefüg-
gően a kapitányság részt vett a 
déli határon határrendészeti fel-
adatok ellátásában. Emellett a 
mélységi migrációs felderítésben 
is részt vállalt az M1-es autópá-
lyán.

JÓK A SZÁMOK, DE A SZUBJEKTÍV 
KÖZBIZTONSÁGÉRZET FONTOSABB
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Hogyan értékeli a 2019 vége óta el-
telt időszakot?

- A 2019-es önkormányzati választás 
volt az első, melyen elindultam és na-
gyon hálás vagyok, hogy a körzetben 
lakók bizalmat szavaztak nekem. A 
ciklus első fele úgy gondolom, hogy 
az önkormányzat életében is elég 
rendhagyó volt, számtalan olyan előre 
nem látható helyzetet kellett megol-
dani, amire még nem volt precedens. 
Ilyen volt a Covid-járvány, amelynek 
közepén sikerült steril védőruhákat és 
maszkokat nagyobb mennyiségben 
beszereznem, amivel a városunkban 
működő egészségügyi intézményeket 
tudtam támogatni.

Az 7-es számú körzet képviselője-
ként milyen elképzeléseket sike-
rült eddig megvalósítani és melyek 
azok, amelyek még megvalósításra 
várnak?

- A ciklus kezdetét sajnos ismételten 
egy nagy esőzéssel kezdtük. A bicskei-
ek életét sajnos pár évente megkeserí-
ti a nagy esőzések utáni áradás. Az itt 
lakó emberekkel együtt erőnkön felül 
próbáltuk védeni otthonainkat a víztől. 
Az önkormányzati választásokon is már 
szóba hoztam, hogy Bicskének szüksé-
ge lenne esővíz tározóra. A ciklus kez-
detén ezt elsők között hoztam szóba, 
így tudtam meg, hogy az autópálya 
bővítésével három víztározót is ter-
veznek Bicskére, mely megfogja majd 
a nagy mennyiségű esővizet és foko-

zatosan engedi át a városon, elkerülve 
az áradást. Bízom benne, hogy ezek a 
beruházások minél előbb elkészülnek. 
A vízelvezetéssel kapcsolatban Polgár-
mester asszonnyal és a lakosokkal is 
egyeztettünk tavaly a Május 1. és Erkel 
Ferenc utca sarkán lévő áteresz prob-
lémája miatt, amely gátként fogja fel a 
vizet és elárasztja az ott lévő ingatlano-
kat. Ígéretet kaptunk a probléma meg-
oldására, azóta várunk rá.
Tavaly nyáron örömmel tapasztaltam, 
hogy az Apponyi játszótéren megva-
lósult a régóta szívügyemnek tartott 
árnyékoló. Ám az itt élő embereknek 
is kell figyelniük egymásra és a környe-
zetükre, az évek során kellett már beje-
lentenem játszótéri rongálást és illegá-
lis szemétlerakást is a játszótér melletti 
árokban.

Mire számít a ciklus második felé-
ben?

- Többször tartottam fogadóórát és 
tervezem a közeljövőben növelni ezek 
számát, mert fontosnak tartom, a lako-
sok ilyen fajta tájékoztatását. Nagyon 
hasznosnak tartom, hogy a napi kap-
csolatban legyek azokkal, akiket képvi-
selek, hogy az embereket foglakoztató 
helyi ügyekben naprakész tudjak lenni, 
és a helyi polgárok gondolatait, észre-
vételeit közvetlenül a megfelelő helyre 
csatornázzam be. A ciklusom hátrale-
vő részében is szeretnék az emberek 
szolgálatába állni, és nagy hangsúlyt 
fektetni a személyes kommunikációra. 
Ezért is várom az itt élők észrevétele-
it emailben a balazspeter19840406@
gmail.com-ra és a +36-30/731-0326-os 
telefonszámon is állok a bicskei lako-
sok rendelkezésére.

BALÁZS PÉTER

F É L I D E I  É R T É K E L Ő

Hogyan értékeli a 2019 vége óta 
eltelt időszakot?

- A harmadik képviselői ciklusomat 
kezdtem 2019-ben. Nagy meg-
tiszteltetés volt számomra, hogy a 
választók harmadszor is bizalmat 
szavaztak nekem. Akkor még nem 
gondoltam, hogy újfajta nehézsé-
gekkel kell szembe néznünk, amit 
a COVID-19 okozott. Ez az időszak 
nagy kihívásokat tartogatott magá-
nemberként és képviselőként is.

Az 2-es számú körzet képviselő-
jeként milyen elképzeléseket 
sikerült eddig megvalósítani és 
melyek azok, amelyek még meg-
valósításra várnak?

NÉMETH 
TIBORAz ötéves önkormányzati választási ciklus közepén 

járunk. Ennek apropóján a Bicskei Újság minden ön-
kormányzati képviselőt megkeres, hogy a két és fél 
év tapasztalatairól kérdezze a városatyákat. Balázs 
Péter a DK-Jobbik-Mindenki Magyarországa-Momen-
tum-MSZP önkormányzati képviselőjeként a 7-es szá-
mú választókerület lakóit képviseli a testületben.

Az ötéves önkormányzati válasz-
tási ciklus közepén járunk. Ennek 
apropóján a Bicskei Újság minden 
önkormányzati képviselőt meg-
keres, hogy a két és fél év tapasz-
talatairól kérdezze a városatyá-
kat. Németh Tibor a Fidesz-KDNP 
önkormányzati képviselőjeként a 
2-es számú választókerület lakóit 
képviseli a testületben.



- A terület- és településfejlesztési operatív prog-
ram pályázati forrásaiból összesen hatvan ember-
nek sikerült abban segíteni, hogy szakképesítést 
szerezzen: 15-en személy- és vagyonőr képesítést 
szereztek, húszan élelmiszer - vegyiáru eladói 
vizsgát tettek, tízen konyhai kisegítő képzésen 
vettek részt, valamint 19 fő végezhette el a gép-
kezelői képzést. Ezeknek a képzéseknek a helyszí-
ne a Bicskei Tanoda volt. Öröm számomra, hogy 
látom azt, sokan ennek a képzésnek a segítsé-
gével találtak állandó munkahelyet és dolgozni 
tudnak. Szintén a TOP-pályázatnak köszönhetően 
megvalósult a szociális bérlakások energetikai 
felújítása, a közvilágítás bővítése napelemes kan-
deláberekkel, egy utca teljes aszfaltozása, illetve 
két új buszmegálló kialakítása.
Fontos szót ejtenem a tanoda működéséről, 
amely a körzetben 2013 óta folyamatos. Ott is 
igyekszünk minden tekintetben ideális körülmé-
nyeket biztosítani azért, hogy a fiatalok tehetsé-
güknek megfelelő képzés kapjanak. A vírus okozta 
kényszerszünet után, a szakemberek segítségével 
a baba-mama klubot is sikerült újraindítani, ami-
nek szintén a tanoda ad otthon. A közösségépítés 
is egy kiemelt cél, ám a vírus miatt két évig nem 
tudtuk megszervezni a szokásos rendezvényein-
ket sem. Szerencsére, az idei évben már ezekkel 
sem volt gond, eddig mindegyiket nagy sikerrel 
rendeztük meg.

Mire számít a ciklus második felében?

- A választókerületben sok még a tennivaló, de bí-
zom benne, hogy az elkövetkező időszakban ezek 
egy részére is sikerül megoldást találni. Gondolok 
itt elsősorban az infrastrukturális fejlesztésekre, 
főként utak, járdák fejlesztésére, a vízelvezetés 
problémáinak orvoslására.

www.bicske.hu

Bicskei Újság            7

Július 19-én töltötte be 90. születésnapját a Vajda 
János Gimnázium nyugalmazott tanára, Fekete Fe-
renc. Ebből az alkalomból látogatta meg Bálint Ist-
vánné polgármester és adta át neki az Orbán Viktor 
miniszterelnök által aláírt emléklapot.
Fekete Ferenc Nyírbátorból származik.1932-ben jött 
a világra a nyolc tagú család harmadik gyermeke-
ként. Édesapja görögkatolikus, édesanyja reformá-
tus volt, a gyermekek az édesapa vallását kapták. A 
boldog gyermekéveket kettétörte a második világ-
háború, 1944-től kezdődően családjával folyamato-
san költözni kényszerült, sokszor száz kilométereket 
megtéve néhány hét alatt. Tatán élték meg a háború 
végét, utána a család visszaköltözött Nyírbátorba.
- A középiskolát Kispesten és Székesfehérváron vé-
geztem. 1951. szeptemberében iratkoztam be az 
Eötvös Lóránd Tudományegyetem természettudo-
mányi karára földrajz-földtan szakra, ahol végig jó 
tanulmányi rendű voltam. 1952-ben felvettem a 
tanítóképzői kollégiumi tanulmányokat. Az egyete-
met 1956 júliusában fejeztem be, július 16-án volt a 
bicskei gimnázium tanári eskütételem Székesfehér-
váron. 1962-től a bicskei gimnáziumi tanulószoba, 
majd 1965-től a megalakult diákotthon vezetője let-
tem. Ezután egyesült a két intézmény és a gimná-
zium igazgató-helyettesévé választottak. A bicskei 
Vajda János Gimnáziumból 1992-ben mentem nyug-
díjba – ismertette szakmai pályafutását Fekete Fe-
renc, aki 1959-ben házasodott meg. Két gyermekük 

született, Ferenc és Attila. Rajtuk kívül 
öt unokája és hat dédunokája ünne-
pelte 90. születésnapján.
Feri bácsi 30 éve nyugdíjas, de a mai 
napig rendkívül aktív. Sokat olvas, az 
Élet és Tudomány című hetilapot a mai 
napig járatja és minden szerdája a lap 
áttanulmányozásával telik. Emellett 
kertészkedik a Máléhegyen, autót ve-
zet és tudásával, tapasztalatával segíti 
dédunokái tanulmányait.

Jó egészséget, további boldog éveket 
kívánunk!

SZÉPKORÚT ÜDVÖZLÜNK!
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LEGYENEK ÚJ ISKOLABÚTOROK!

A Bicskei Csokonai Vitéz 
Mihály Általános Iskola 
Prohászka úti épületének 
bútorzatát több évtizede 
koptatják a diákok és a ta-
nárok. Ebben szeretnének 
változást elérni a pedagógu-
sok, akik összefogásra buz-
dítanak minden jószándékú 
bicskeit. Az ötletgazda Ja-
kabné Borostyán Krisztina, a 
jelenlegi 3.a (szeptembertől 
4.a) osztály tanítónője, aki 
lokálpatrióta bicskeiként in-
dította el az akciót.

- Az az igazság, hogy az ötlet 
jött magától! A tanév végén 
a férjem munkahelyének és 
a Magyar Máltai Szeretetszol-
gálatnak a segítségével annyi 
bútort tudtunk az iskolába 
hozni, amellyel valamennyi 
tanterem és szertár szekré-
nyeit, íróasztalait, irodai szé-
keit meg tudtuk újítani. Le 
tudtuk cserélni a 40(!) éves 
bútorokat. Ez nem volt kis fel-
adat sem szervezésben, sem 
fizikailag, de sikerült soka-
kat az ügyünk és az iskolánk 

mellé állítani. Szerencsére na-
gyon sok jó emberrel ismer-
kedtem meg, mindenkitől a 
maximális jóindulatot, segí-
tőkészséget tapasztalhattam 
meg. Szülők, mindkét épület 
pedagógusai, a férjeink, gye-
rekeink, tanítványaink, bics-
kei cégek, vállalkozók támo-
gattak ebben a projektben, 
amit 260 bicskei gyerekért 
indítottunk, akik megérdem-
lik, hogy színvonalas környe-
zetben töltsék napjaik nagy 
részét. Szeptembertől egy 
sokkal kellemesebb környe-
zetben várhatjuk a tanévkez-
dést – összegezte az indulás 
körülményeit Jakabné Boros-
tyán Krisztina, aki szerint in-
nen már egyenes út vezetett a 
folytatáshoz, hiszen bár a tan-
termekben a szekrények újak, 
de tanítványaik továbbra is a 
sok-sok éves, elhasználódott, 
sérülésveszélyes asztalokhoz 
fognak leülni a hasonlóan 
rossz minőségű székeken. 
Ezen szeretnének változtatni, 
amihez mindenkinek a segít-
sége kelleni fog!
- Összeállítottam az Alex 
Fémbútor Kft. – aminek bics-
kei a tulajdonosa – modern, 
ergonomikus, 21. századi 
igényeknek megfelelő iskola-
bútoraiból egy tantermet: 25 
állítható magasságú tanulói 
asztal hozzávaló székkel, a 
tornazsákoknak és a váltóci-
pőknek való kisebb szekré-
nyekkel együtt. Egy tanterem 
ára nagyjából nettó 3 millió 
forint, vagyis ez 11 osztállyal 
számolva igen komoly ösz-
szeg. Kérésemmel elsőként az 
önkormányzat képviselő-tes-
tületéhez fordultam, akik első 
szóra mellénk álltak és 3 mil-
lió forintot szavaztak meg az 
iskola alapítványa számára. 
Ezzel a kezdeményezésünk 

elindult, látjuk a célt, de mesz-
sze még a vége. Egyébként az 
önkormányzati támogatásból 
első körben a három negye-
dikes tanterem székeit fog-
juk kicserélni a szeptemberi 
iskolakezdésig. Fokozatosan 
haladunk tovább, ahogy ér-
keznek felajánlások, így tud-
juk végleg lecserélni a régi 
bútorokat újakra – mondta a 
tanítónő.
A megvalósítás tehát elindult, 
és van remény arra, hogy mi-
előbb be is fejeződik. A múlt-
ban és a jelenben megannyi 
szervezetet, magánszemélyt, 
bajbajutottat támogatott már 
Bicske, most a Csokonai mel-
lé kell odaállni! Várják cégek, 
vállalkozók további anyagi 
támogatását! A tanítónő el-
érhetősége: Borostyán Krisz-
tina, telefon: 06-30/277-4299, 
e-mail: bokibics@gmail.com
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Elkezdődött a bicskei tűzoltólaktanya épületének felújítása, amelyre 62,5 millió forint uniós és 45 millió forint önkor-
mányzati forrást fordítanak.
Polgár Viktor a Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság elnöke arról számolt be, hogy a kivitelező a tetőcserét elvégez-
te mindkét épületrészen. A szertárépületen az azbeszt tartalmú hullámpalát lemeztetőre cserélték a tartószerkezet 
megerősítése után. Egyébként az új 
tetőre már felkerült a két épületet 
villamos energiával ellátó napelemes 
rendszer is. Augusztus első felében a 
főépület tetőcseréje is megvalósult: 
az azbesztes tetőhéjazatot elbontot-
ták, helyét itt is lemeztető vette át. 
Mindezek mellett megvalósult már 
a külső nyílászárók cseréje, a régi, 
elavult szerkezetek helyére három-
rétegű üvegezéssel ellátott, hőszige-
telt nyílászárók kerültek.
A projekt azonban nem ér ezzel vé-
get, a külső homlokzatok EPS hőszi-
getelést kapnak, a padlásfödémeket 
kőzetgyapottal szigetelik. Kicserélik 
az összes garázskaput és a fűtésrend-
szer is megújul.

ÚJ TETŐ A TŰZOLTÓLAKTANYÁN

Ács János megemlítette, hogy a doberman fajtájú ku-
tyát formázó szobrot egy német illető rendelte tőle, aki 
a Covid-járvány miatt meghalt. A kutya 12-es anyákból 

és BMW alkatrészekből 
van összeépítve, mert a 
megrendelő ezzel az au-
tómárkával foglalkozott. 
Halála után jött a gondo-
lat, hogy a rendelő előtt jó 
helye lenne a szobornak. 
A művész megjegyezte, 
hogy a macska láncokból 
készült.
A szobor elhelyezését a 
Magyar Közút Nonprofit 
Zrt. engedélyezte, így 
tudták felállítani a ren-
delő épülete előtt. A szik-
lát impregnálták, hogy a 
nedvesség ne tudjon kárt 
okozni benne. A fém ré-

szeket pedig olyan anyaggal kezelték, amelyek 50 évig 
garantálják a korróziómentességet.

Új köztéri alkotással gazdagodott Bicske! A Szent István 
úton, az Állatorvosi rendelő előtti területen kapott he-
lyet Ács János legújabb alkotása, egy kutyát és macskát 
ábrázoló szobor.
- Soltész Attila doktor 
úr a barátom immáron 
40 éve. Arra gondoltam, 
hogy megajándékozom 
ezzel az alkotásommal. 
A rendelő előtt ez egy 
kicsit reklám, kicsit az 
álatokat népszerűsíti. 
Mivel Attila nem csak 
kutyákkal foglakozik, 
egy macska is helyet 
kapott rajta. A két ál-
latfigura egy kéttonnás 
sziklán áll. Volt szó róla, 
hogy egy királykobra is 
helyet kap rajta, de azt 
elvetettük, mert nem 
fért rá - mesélt a szoborról a John Carpenter művészné-
ven alkotó szobrászművész, aki 2016-ig festőként volt 
ismert.

ÁLLATI JÓ SZOBOR
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VIZES KALANDOK 
BICSKÉN ÉS A 
BALATONNÁL

Egész nyáron folyamatosan zajlottak a külön-
böző napközis és ottalvós táborok Bicskén és a 
Balatonnál is. Ezekből szemezgettünk.
Tele élménnyel, boldogan tért haza Bicskére az 
a sok gyermek és az őket kísérő pedagógusok 
Fonyódligetről, ahol Erzsébet táborban voltak 
július végén. A részletekről Jakabné Borostyán 
Krisztina számolt be.

- Iskolánkból többször, több osztállyal voltunk már Zán-
kán, az Erzsébet-táborban osztálykiránduláson. Nyári tá-
borba a fonyódligeti Erzsébet-táborba sikerült eljutnunk, 
a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola 2.b és 3.a osztá-
lyából 34 gyermek, 12 felső tagozatos testvér és rajtam 
kívül négy pedagógus, Ulrich Erika, Kozma Olga, Földesi 
Ilona és Varga-Németh Márta kelt útra – mesélt az előz-
ményekről Jakabné Borostyán Krisztina.
Az Erzsébet-táborozóknak kiváló ideje volt, a Balaton vize 
is ideális volt a fürdőzéshez. A csapatot tízszemélyes, jur-
ta formájú sátrakban helyezték el, amelyekben öt darab 
emeletes ágy volt hozzá tartozó asztalokkal, székekkel és 
szekrénykékkel. Újdonság volt, hogy a tanárok a gyere-
kekkel aludtak a sátrakban, de zökkenőmentesen megol-
dották.
- Tele voltunk programokkal, a táborozókat segítő fiatalok 
nagy szeretettel, türelemmel, maximális odafigyeléssel 
igyekeztek a gyerekek 
minden percét izgal-
massá tenni. Mindez 
tökéletesen sikerült 
nekik, egyszerűen nem 
tudtunk mindenhol ott 
lenni, annyi program 
várt ránk az egy hét so-
rán – mondta el Jakab-
né Borostyán Krisztina.
A gyerekekre digitális 
kincskeresés, lézerharc, 

könnyűzenei koncert, bábszínház, ügyességi vetél-
kedő, sportverseny, diszkó, tábortűz, kézművesség 
és táborzáró tűzijáték várt a szárazföldön, ehhez 
jöttek a vizes programok: a rengeteg fürdés mel-
lett sárkányhajózás, sétahajózás, vízi kalandpark, 
vízi aerobik, vízi vetélkedők.
És még mindig Balaton, hiszen az idén 50 éves zán-
kai táborban is zajlott az élet egész nyáron. Július 
közepén például retró táborban vett részt 68 bics-
kei gyerek Ágoston László táborvezető, valamint 
Schulman Tiborné, Nagy Tamás, Ágoston Márton 
és Végh Rozália felügyelete mellett, Szabó Attila es 
Buzogány Emese pedig munkájukkal segítettek.
A program a történelmi várak köré csoportosult, 
mindegyik faház egy-egy vár volt. A fiatalok a reg-
geli ébresztő után a főtéren gyülekeztek, majd a 
napi teendők ismertetése után futás és reggeli várt 
rájuk. Délelőtt a faház szemléket kézműves foglal-
kozások és sportversenyek, az ebéd utáni csendes 
pihenőt strandolás követte. Esténként csillaghul-
lás, számháború, memóriajáték és bátorságpróba 
volt a program – idézte fel Végh Rozália.
A retrósok kirándultak Sümegre, ahol megnézték 
a lovagi tornát, majd amikor a szülők jöttek értük, 
akkor a táborban saját lovagi tornát rendeztek sa-
ját készítésű nyílvesszővel, íjjal, dárdával. A lovat 
például talicska helyettesítette.
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TÚRÁZNI HÍV AZ 
AKTÍV TÚRBICS

Két éve működik Bicskén egy csoport, amely az 
Aktív TÚRBICS nevet viseli és a tagok rendszeresen 
túráznak gyalogosan és két keréken is. A fő cél, hogy 
a szabadidő aktív eltöltését lehetővé tegyék azok 
számára, akik ezt igénylik. A csoport vezetője Petrik 
Zsuzsanna, a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola 
nyugalmazott tanítónője, aki azt szeretné elérni, 
hogy egyre többen csatlakozzanak hozzájuk.

- Bronzérmes túravezető vagyok, az iskolában rengeteg túrát 
szerveztem, de vízi túrák, sítáborok, tantestületi kirándulá-
sok és több, mint 30 év folyamatos Erdei Iskola is fűződött 
a nevemhez. A mozgás életem része, nehezen lennék meg 
nélküle! Érdekes, hogy nem én indítottam el a csoportot, 
hanem egy fiatal hölgy hívott meg az akkor még névtelen 
túracsoportba, ő aztán rövid idő után családi elfoglaltságok 
miatt nem folytatta. Felkért, így átvettem a csoport vezeté-
sét és nevet is találtunk magunknak, amely a túra és a Bicske 
nevek összevonásából született – mesélt az indulásról Petrik 
Zsuzsanna.
Mint mondta, sokan vannak, akik kimozdulnának a termé-
szetbe, a szabadba, de egyedül nehéz elindulni. Őket kere-
sik, várják, hiszen egy kiváló társaság jött össze a két év alatt, 
nyugdíjasok, nyugdíj mellett dolgozók, aktívan dolgozók, 
akikhez a gyerekek és az unokák is gyakran csatlakoznak. 
Fontos tehát, hogy nem csak a nyugdíjasokat várják, hanem 
bárkit, aki szívesen töltené aktívan a szabadidejének egy ré-
szét.
- A fiataloknak viszonylag sokféle mozgási, sportolási lehető-
sége van a városban, de a nyugdíjasoknak jóval kevesebb. Itt 
van egy hatalmas nagy űr, amit az Aktív TÚRBICS szeretne be-

tölteni. Jelenleg 20 ak-
tív tagunk van, van, aki 
csak kerékpározik ve-
lünk, akad, aki csak túrá-
zik és van, aki csak nor-
dic walkingozni jön el. 
Persze, vagyunk kilen-
cen, akik mindhármat 
űzzük. A Covid idején 
sem zárkóztunk be, fo-
lyamatosan mentünk a 
nordic botok segítségé-
vel. Én azt a nordic bo-
tomat használom, amit 
a tantestülettől kaptam 
nyugdíjba vonulásom 
alkalmából. Felfedeztük 
a városkörnyéki dűlő-

ket, töviről he-
gyére bejártuk 
mindet. Azóta 
pedig beleve-
tettük magun-
kat gyalog és kerékpárral a Vértesbe, a Gerecsébe, a 
Budai-hegyekbe. Sok kedvenc útvonalunk van, de ki-
emelkedik közülük Tatabánya-Tata-Dunaalmás. Duna-
almáson első utunk mindig a temető, ahol felkeressük 
Csokonai Vitéz Mihály Lillájának a sírját. Legutóbbi 
szépséges és igen izgalmas programunk a Déli-pálya-
udvartól indulva a "két keréken Szentendrére" volt, de 
nemrég csobbantunk a Velencei-tóban a körbekere-
kezése után. Az meg csak hab a tortán számomra, ha 
az évtizedek alatt, Krajczár Gyuszi bácsi vezetésével is 
sokszor bejárt túraútvonalakat keresztezzük biciklivel 
– beszélt a „foglalkozásokról” a csoportvezető.
Petrik Zsuzsanna elárulta, hogy az új tagoknak két al-
kalommal részt kell venni a programjukon és utána 
döntenek a tagfelvételről egy adag, általa sütött süte-
mény kíséretében.
- Amikor hűvösebb van, akkor túrázunk vagy nordic 
walkingozunk. Amikor meleg lesz, akkor csak kerék-
pározunk. Heti kétszer, hacsak nincs ítéletidő, csütör-
tökön és hétvégén indulunk neki. Mostanra jutottunk 
el oda, hogy a tevékenységünket népszerűsítsük és 
hivatalossá tegyük a csoportot. Ezzel az ötletemmel 
először az Egészségfejlesztési Irodát kerestem el, ér-
dekelte őket a dolog és kiderült az is, hogy Csákvá-
ron van nordic walking csoportjuk, de Bicskén nincs. 
Szerintem itt is van rá igény. Ráadásul polgármester 
asszony is nagyon támogatja a kezdeményezést, hogy 
váljunk hivatalos túracsoporttá és szélesítsük a bázist, 
vonjunk be minél több embert. Örülnék, ha ez megva-
lósulna, ugyanis karnyújtásnyira vannak tőlünk azok 
az örömök, amiket a túrák, a szabadban együtt eltöl-
tött idő és a szabadság érzése ad – vélekedett Petrik 
Zsuzsanna.
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Borsiczky Zsófia ötödikesként 
döntött úgy, hogy futballozni 
szeretne. Az első edzés után el-
döntötte, hogy ez az ő sportága, 
amit kapusként űz, bár egy saj-
nálatos sérülés miatt mostaná-
ban a mezőnyben is helytáll. A 
terve az, hogy felnőttként sem 
szakad el a labdarúgástól.

Egyre népszerűbb a világon a 
női futball. Miként került kap-
csolatba a sportággal?

- Egész kicsi korom óta 
sportolok, már alsó tago-
zatban kipróbáltam többfé-
le táncot, illetve a lovaglást 
is. A bicskei Csokonai Vitéz 
Mihály Általános Iskolában 
5. osztályos voltam, ami-
kor a szüleim elé álltam és 
megkértem őket, hogy vi-
gyenek el Felcsútra az aka-
démiára, mert szeretnék 
focizni. Természetesen nem 
volt akadálya, főként, hogy 
nevelőapukám, aki ötéves korom 
óta nevel, szintén futballozott. 
Már az első edzés után tudtam, 
hogy ezt a sportot szeretném foly-
tatni.

Mindent ennek szentelt alá?

- Tulajdonképpen, igen. A köny-
nyebb átjárás érdekében félévkor 
átjelentkeztem az Endresz György 
Általános Iskolába. Az iskolaváltás 
és a beilleszkedés is zökkenőmen-
tes volt, mert a lány osztálytár-
saim többsége a csapattársam is 
volt. Az egyik legszebb emlékem 
abból az időből, amikor 7. osz-
tály végén bejutottunk az iskolai 
lány csapattal az országos diáko-
limpia döntőjébe: Gyöngyösön a 
legjobb 8 csapat mérkőzött meg 

egymással és a végső győztesek 
mi lettünk. Ezen a tornán szerez-
tem meg az első nagyobb elisme-
résemet, mivel a torna legjobb 
kapusának választottak. Ezek után 
a korosztályos válogatott edzőtár-
borába, Telkibe is meghívást kap-
tam.
Jelenleg a Letenyey Lajos Gimná-
zium sportedzői szakára járok, be-
fejeztem a 10. osztályt és az eddigi 
összes félévben 4,5-ös tanulmányi 
átlagom volt. Kedvenc tantárgya-
im közé sorolnám az anatómiát és 

a gimnasztikát. Év végén ágazati 
vizsgát kellett tenni, ami példásra 
sikerült.

Mindenki szeret sok gólt lőni. 
Miért éppen a kapus posztot vá-
lasztotta, ahol éppen a gólszer-
zést kell megakadályozni?

- Ahogy említettem, nevelőapu-
kám is futballozott, a kapus posz-
tot is az ő inspirálására válasz-
tottam. Most van egy sajnálatos 
csuklósérülésem, emiatt a kapus 
pozíciót abba kellett hagynom, 
azonban az edzőimmel való kon-
zultáció után - mivel mezőnyben 
is megállom a helyem - szélső já-
tékosként játszom az U19-es kor-
osztályban. Célom, hogy továbbra 
is jó tanulmányaim mellett sike-

res sportolóvá váljak. Szeretnék a 
közeljövőben a Puskás Akadémia 
NBI-es csapatában szerepelni.

Ki a kedvenc futballistája és mi-
ért?

- Kedvenc labdarúgóm Manu-
el Neuer a német válogatott és 
a Bayern München kapusa. Ő a 
poszt legjobbja a világon.

Heti szinten mennyi edzé-
se van?

- Sok energiát igényel az 
iskola és a sport együtt. 
Minden nap reggel 7 órakor 
busszal átmegyek Felcsútra, 
az iskolában 14 óra körül 
végzek. Átsétálok az akadé-
miára, ahol a 16 órakor kez-
dődő edzés előtt megírom a 
házi feladataim nagy részét, 
hogy mikor este nyolc körül 

hazaérek, már kevesebbet kelljen 
ezzel foglalkoznom.

Hamarosan aktuális lesz a to-
vábbtanulás, tervben van-e 
sporttal kapcsolatos felsőfokú 
képesítés megszerzése?

- Igen. A jelenlegi ötosztályos 
szakgimnázium elvégzése után 
szeretnék felvételt nyerni a Test-
nevelési Egyetemre.

Az önkormányzati támogatást 
mire kívánja felhasználni?

- Sportszerekre és sportruházatra, 
mert azokból rengeteget haszná-
lok.

BORSICZKY ZSÓFIA ÉLETÉT 
A FUTBALL TÖLTI KI
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Karkusz Balázst évekkel ezelőtt 
ámulatba ejtette egy hegedűszó-
ló, akkor döntötte el, hogy meg-
tanul hegedülni. Akkor letette a 
voksát a hegedű mellett és azóta 
sem tántorította el semmi. Nem-
régiben fejezte be a Csokonai Vi-
téz Mihály Általános Iskolában 
a 6. osztályt, de már most tudja, 
hogy zenei vonalon szeretne to-
vábbtanulni. Az interjú elkészül-
tekor is Zánkán, a bicskei üdü-
lőtáborban volt, ahol éppen egy 
zenetáborban vett részt.

Ilyen fiatalon, honnan a ko-
molyzene iránti vonzalom?

- Kisgyermek korom óta tagja vol-
tam a Pannoniada Gyermekkórus-
nak. Egyszer a Pannonhalmi Apát-
ságban volt fellépésünk, ahol a 
műsor része volt egy hegedűszó-
ló is. Ott, amikor meghallottam e 
hangszer csodás hangját, eldön-
töttem, hogy hegedülni szeretnék. 
Jelentkeztem a Bicskei Prelúdium 
Alapfokú Művészeti Iskolába, és 
megkezdtem a tanulmányaimat 
hegedű és dráma szakon. Egyéb-
ként a felmenőim között többen is 
foglalkoztak zenével, édesanyám 
nagyszülei zenészek voltak. Talán 
innen eredhet a hangszerek iránti 
vonzalmam. 

Mekkora lemondással jár a ze-
nélés és mit szeretne elérni a 
komolyzene területén?

- Nem érzem azt, hogy ez 
lemondással járna részem-

ről, mivel szívesen zenélek a sza-
badidőmben is. Sőt, amennyire 
csak tudok, sok időt fordítok rá, 
mert a fejlődésemhez ez elenged-
hetetlen.

Más hangszerrel is szeretne a 
jövőben megismerkedni, vagy 
csak a hegedű érdekli?

- Nagyon szeretnék hegedűmű-
vész lenni, akár egyénileg, vagy 
zenekar tagjaként. Amúgy érdekel 
még a zongorázás, jó lenne meg-
tanulni a hegedű mellett zongo-
rán is játszani. A zeneiskolában 
már a következő tanévben el is 
kezdem tanulni.

Van-e kedvenc zeneműve, zene-
szerzője?

- A kedvenc zeneművem George 
Perlman Israeli concertino című 
darabja. A kedvenc zeneszerzőm 
pedig Antonio Vivaldi. Ezenkívül 
nagyon szeretem az igényes film-
zenéket, azokat szeretem játszani 
is.

Mi a helyzet a tanulással és a to-
vábbtanulással?

- Ott is igyekszem minél jobb len-
ni. Kedvenc tantárgyam a törté-
nelem és az ének-zene. Szeretnék 
továbbtanulni, valamelyik művé-
szeti szakgimnázium zene és drá-
ma tagozatán folytatnám, ahol je-
lenlegi tudásomat még magasabb 
szintre tudnám fejleszteni.

Az önkormányzati támogatást 
mire kívánja felhasználni?

- Elsősorban minőségi hangszer 
kiegészítőkre fogom fordítani a 
pályázaton nyert összeget.

KARKUSZ BALÁZS A 
HEGEDŰ MELLETT 
TETTE LE A VOKSÁT
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BŐRÁPOLÁSI 1X1 NYÁRON

Amikor a bőrápolás kerül 
szóba, mindenkinek valami 
más jut eszébe: smink, arc-
tisztítás, kozmetikus, kréme-
zés, napi rutin, radírozás. De 
tudjuk-e pontosan, hogy va-
lójában mit is jelent a bőrá-
polás? Mikor mire van szük-
sége bőrünknek – arcon és 
testen egyaránt? 
Sorozatunkban a nyári bőrá-
polással kapcsolatos kér-
désekre kerestünk választ 
Tárnokiné Horváth Edina 
kozmetikus mesternél.

- Amikor bőrünkkel szeretnénk 
foglalkozni, vannak lépések, me-
lyeket nem hagyhatunk el: a bőr 
megtisztítása a szennyeződésektől, 
a bőr felszínén található elhalt sej-
tek eltávolítása, hidratálás, táplálás. 
Életkorunk előrehaladtával aztán 
az öregedési folyamatok nyomait 
is szeretnénk eltüntetni, így jön-
nek a különböző szérumok, szem-
környékápolók, esszenciák. A nyár 
azonban több szempontból is más 
bőrápolási rutint igényel, mint a 
többi évszak. Megváltoznak életvi-
teli szokásaink, több időt töltünk a 
szabadban, szervezetünk működé-

se is változik. Ma 
már tudjuk, hogy 
a napsugárzás 
jótékony hatása 
mellett sajnos ko-
moly károkat tud 
okozni bőrünk fel-
színén és mélyebb 
rétegeiben is. A 
napfénynek kitett 
területeken meg-
változik a bőr mű-
ködése – bőrtípu-
sunktól függően a 

kisebb leégéstől a komolyabb, or-
vosi segítséget igénylő problémá-
kig. Emiatt mindenképpen ajánlott 
fényvédők használata, ha huzamo-
sabb időt szeretnénk a szabadban 
tölteni. Ennek kiválasztása sokszor 
meghaladja tudásunkat, ezért aján-
lott szakember – bőrgyógyász vagy 
kozmetikus – segítségét kérni. A 
fényvédők több típusba sorolha-
tóak, ezért nem mindegy, hogy 
milyen időtartamra, mennyi napon 
töltött órára, mely testrészünkre 
szeretnénk használni – mondta el a 
szakember, aki megjegyezte, hogy 
ezeket a termékeket bátran hasz-
nálhatják a férfiak is, összetételük 
alapján nincs különbség.
Tárnokiné Horváth Edina felhív-
ta a figyelmet arra, hogy ilyenkor 
a mindennapi arcápolás része le-
het a fényvédőt tartalmazó krém, 
amelyekben általában 
fizikai fényvédőket ta-
lálunk, s ezeket a na-
ponta használt készít-
ményekkel együtt kell 
alkalmazni! A fizikai 
fényvédők fehér színe 
miatt a gyártók szí-
nezőanyagokat hasz-
nálnak, így férfiaknak 
inkább a klasszikus 
naptejet, napozósze-

reket ajánlja a mindennapi ápolás-
hoz.
- A másik probléma ilyenkor a fo-
kozott izzadás és az ezzel járó kel-
lemetlenségek. Testünk és bőrünk 
ápolása szempontjából nagyon 
fontos az izzadás által vesztett fo-
lyadék pótlása. Fokozottan előtér-
be kerül a napi folyadékbevitel fon-
tossága: minimum 2,5-3 liter vizet 
fogyasszunk a nyári melegben, de 
ezt a számot természetesen befo-
lyásolja életmódunk, az alkohol- és 
kávéfogyasztás, valamint étren-
dünk is. Apró trükk, de könnyebbé 
teszi a víz fogyasztását, ha dobunk 
pár szem idénygyümölcsöt a vízbe 
– mutatott rá a kozmetikus, aki sze-
rint fontos, hogy bőrünk ugyanúgy 
igényli a figyelmet, mint testünk, 
ezért a jól megválasztott testápoló 
és arcápoló használata elenged-
hetetlen. Nyáron a könnyedebb, 
„vizesebb”, gyorsabban felszívódó, 
vitaminokban, ásványi anyagokban 
gazdag ápolókra van szükség.
- Az idei év tervei készen vannak, 
hamarosan újabb termékcsaládok 
kerülnek a professzionális palettá-
ra, a lakossági vonal pedig folyama-
tosan gyarapodik. Szakemberként 
pontosan tudom milyen úton sze-
retnék haladni, ez a mottóm is: 
Kreatív gondolkodás összhangban 
a természettel.

EGÉSZSÉGSAROK
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HAGYOMÁNYŐRZŐ NAP VOLT BICSKÉN

Népi játszótér, zenei koncertek, bábelőadás, kutyás bemutató, 
ágyú- és fegyverbemutató – ezek jellemezték a Kastély Estek 
keretein belül július 9-én megrendezett hagyományőrző na-
pot.
A Batthyány-kastély udvarán dél körül kezdődött a program, 
Sándor Dezső és töki zenekara szórakoztatta a jelenlévőket, 
jó ebédhez szólt a nóta. A kastélypark is benépesült: az Óma-
gyar Hagyományőrzők Csapat jóvoltából honfoglalás kori be-
mutatót láthatott a közönség, a kisebbeket népi játszótér, a 
nagyobbakat solymász bemutató és katonai toborzó várta. A 
nagyigmándi hagyományőrző csoport Vak Bottyán kuruc ko-
rát idézte meg kézzel készült fegyverekkel és egy 17. századi, 
3 fontos tábori ágyúval, amelyet el is sütöttek néhányszor. A 
napot a Magyar Különleges Erők, a Komáromi Tolma Baranta 
Egyesület harcászati bemutatója, majd a Rövidszőrű Magyar 
Vizsla Klub kutyabemutatója zárta.
A színpadon is egymást váltották a produkciók. Előbb Fabók 
Mancsi bábszínháza varázsolta el az apróságokat, majd Sza-
nyi Bettina a Prelúdium Zeneiskola népi ének tanára és Gáspár 
Benedek a Prelúdium szaxofon tanárának közös előadása volt 
hallható. A Mayer Táncműhely néptáncosai is tapsra ragadtat-
ták a nézőket, mint ahogy a Bazseva zenekar koncertje is, bár 
ők táncházukkal meg is mozgatták a közönséget.

Padról szemlélve a világ
Pad címmel nyílt meg Kisvári Gyula tanár, festőművész legújabb kiállítása a Petőfi Művelődési Központban. Az alkotó nyug-
díjba vonulása alkalmából osztotta meg a közönséggel legutóbbi tárlata óta készült műveit.
A tárlatot Kiss Irén keramikus nyitotta meg, aki beszédében felidézte a művésztanár pályafutását, aki Egerben szerzett 
rajztanári diplomát. Csabdin tanított több mint 40 évig, a község díszpolgárrá is választotta. Jelenleg sétáló idejét tölti 
végleges nyugdíjazásáig.
- Kisvári Gyula sok-sok éve bemutatkozott festőként, azóta önálló és csoportos kiállításokon vett részt Bicskén és a környe-
ző településeken. Legutóbb 2015-ben volt Bicskén tárlata, képei azóta sokat fejlőd-
tek. Sajátos az ecsetkezelése, izmusokat nem követ, azonban expresszionista jegye-
ket fel lehet fedezni akvarelljein. Erdőrészletek, tájképek, csendéletek és épületekről 
készült képek sorakoznak a falakon. Vidám és komor festményeket egyaránt hozott 
magával, amelyek az érzéseit mutatják meg – mondta Kiss Irén.
Kisvári Gyula megerősítette, hogy hosszú évek óta fest és egy hosszabb szünet után 
állít ki újra. Persze addig sem pihent, alkotott. Gyűltek a festmények és most nyugdíj-
ba vonulása alkalmából megmutatja a közönségnek az új alkotásait.
- Az a tervem, hogy márciustól, amikor tényleg nyugdíjas leszek, akkor elkezdek olaj-
jal festeni, amire fejben is át kell állnom, mert teljesen más megközelítést igényel, 
mint az akvarell. Korábbi képeimhez képest, amikor a szabadban festettem, mosta-
nában belülről jönnek elő a képek, amiket a vászonra festek – árulta el a festőművész.
A kiállítás szeptember 9-éig tekinthető meg.



BICSKE - PIAC TÉR
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Hozzávalók (25-26 cm-es tortaformához):

Kekszes alap: 216 g cukormentes keksz, 
105 g vaj olvasztva

Cukormentes epres túrókrém: 1000 g túró, 
900 g tejföl, 80 g eritritol és stevia alapú 
1:4-es cukorhelyettesítő, 200 g habtejszín 
hidegen, 5 csomag expressz zselatin fix, 
250 g tisztított, darabolt eper

Elkészítés:

Elsőként elkészítjük a kekszes alapot. 
Ehhez az olvasztott vajat a morzsásra 
darált keksszel összekeverjük, és egy 25-
26 cm-es tortaforma aljába nyomkodjuk. 
Behűtjük. 

Amíg megszilárdul a kekszes réteg, 
elkészítjük a cukormentes túrókrémet. 
Ehhez a túrót a tejföllel és az édesítővel 
simára botmixerezzük. Több részlet-
ben hozzáadjuk az expressz zselatin fix-
et, mindig nagyon alaposan elkeverve. 
A hideg tejszínből habot verünk, és a 
túrókrémbe forgatjuk. A kekszes alapra 
simítjuk a túrókrém harmadát, bele-
dobáljuk a darabolt eper felét, majd jöhet 
megint túrókrém, eper, végül a maradék 
túrókrém, ha már valamelyest megder-
medt kerülhet még a tetejére tortabev-
onó. Behűtjük minimum 4-5 órára, de egy 
éjszakára még jobb.

Ha megdermedt a túrótorta, óvatosan 
levesszük róla a tortakarikát. 

Cukormentes epres 
túrótorta sütés nélkül

Recept 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
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Közérdekű információk

ANYAKÖNYVI HÍREK

Az alábbi párok járultak hozzá, hogy értesüljön Bicske lakossága a bicskei anyakönyvvezető előtt 
2022. július hónapban megkötött házasságukról: Nagy László és Mészáros Andrea (07.02.), Ruzsa 
Rajmund és Pál Luca Tünde (07.02.), Valente Alex Vilmos és Migács Szandra (07.07.), Száv 
Tamás és Rácz Emese (07.11.), May Bence és Balog Eleonóra Zsuzsanna (07.16.), Oláh Ervin 
és Czimmermann Krisztina Mónika (07.16.), Radovics Lajos és Krén Hedvig (07.16.), Pongrácz 
Patrik és Kiss Fanni Enikő (07.23.), Juhász Ákos és Sztányi Laura Gréta (07.23.).

Sok boldogságot kívánunk!

Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ védőnői szakmai 
egysége szerint 2022. július hónapban született gyermekek: Konrád Luca (07.05.), 
Horváth Marcell (07.16.), Dukay Regina Lujza (07.17.), Vereczkei Zsombor Csanád 
(07.17.), Vereczkei Botond Csaba (07.17.).  

Jó egészséget kívánunk!

Védőnői Szakmai Egység
2060 Bicske, Kossuth tér 17.

Telefon: 22/ 952-232 E-mail: bicskevedonok@gmail.com


