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Az egybegyűlteket Bálint Istvánné polgármester köszöntötte, 
aki maga is évtizedeken át tevékenykedett ezen a területen. 
Beszédében hangsúlyozta, hogy egyetlen nap nem elég an-
nak a hálának a kifejezéséhez, amely az egészségügyben vagy 
a szociális területen dolgozókat megilleti, hiszen annak szen-
telték az életüket, hogy másokon segítsenek, mások életét 
jobbá tegyék.

- Tudom jól, hogy munkájukat inkább hivatásnak tekintik, el-
végre elkötelezettség és hivatástudat nélkül hosszú ideig nem 
lehet ezen a pályán maradni, emberi életeket menteni, azo-
kat jobbá tenni, legyen szó orvosokról, az őket segítő asszisz-
tensekről, szakdolgozókról, gazdasági szakemberekről. Ám 
ugyanez elmondható a védőnőkről, vagy a szociális területen 
dolgozókról, hiszen ők is kimagaslóan felelősségteljes munkát 
végeznek akár a gyermekvédelem, akár az idősgondozás terü-
letén – fejtette ki a városvezető.
Bálint Istvánné köszönetét fejezte ki minden egészségügyben 
és a szociális területen dolgozónak felelősségteljes munkáju-
kért, amit szívvel-lélekkel végeznek.
- Most azonban ez a nap nem a munkáról szól, hanem az erköl-
csi elismerésről. Kitüntetünk ma egy olyan embert, aki hosszú 
ideje motorja e városnak. Fáradhatatlanul teszi a dolgát, intéz-
kedik, szervez, hogy jobbá tegye mások életét. Szeretném neki 
megköszönni azt a sok-sok áldozatot, amit nap mint nap hoz 
értünk, bicskeiekért – emelte ki a polgármester, majd átnyúj-
totta az elismerést Horváth Jánosnénak.
Ahogy a méltatásban is elhangzott, Horváth Jánosné egy 
jelenség és nem csak külső megjelenésével, hanem egész 

életstílusával. Min-
denki számára 
egyértelmű, hogy 
mire képes, hogy 
mit képes tenni az 
emberekért hely-
ben, a járásban és 
a határon túl is. 
Közvetve életekért 
harcol, tanít, vizsgáztat, adományokat gyűjt és oszt. A problé-
mákat sohasem hárítani, hanem mindig megoldani igyekszik. 
Éjjel-nappal, ünnepnapokon, hétvégéken, hétköznapokon is 
rendelkezésre áll, ha segíteni kell és mindezt teszi azért, mert 
neki ez egyszerűen jólesik.
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Az idei Semmelweis-naphoz kapcsolódó önkormányzati ünnepségen „Bicske Város Egészségügyi és 
Szociális Díja" kitüntetést vehetett át Horváth Jánosné, a Magyar Vöröskereszt bicskei szervezeté-
nek vezetője.



Itt a szünidő, elbúcsúztunk a ballagó diákok-
tól, befejeződtek az érettségi vizsgák, peda-
gógus és diák a jól megérdemelt szabadságát 
tölti. Javában zajlanak a nyári táborok, gyerek-
zsivajtól hangosak a közösségi terek és az ut-
cák. Ez így is van rendjén, a nyárnak pontosan 
erről kell szólnia!
Ugyanakkor sokaknak ez az időszak ugyan-
úgy tartogat munkát is, mint az ősz vagy a tél. 
És ez is így van rendjén, a nyárnak erről is kell 
szólnia!
Minap, Bicske határában járva láttam, hogy 
szorgalmasan aratják már a kalászosokat. 
Erről jutott eszembe, hogy nyár ide, nagy me-
leg oda, a városban sem áll meg az élet. Mi is 
dolgozunk azon, hogy a településünk még 
szebb, még élhetőbb legyen. Elkezdődött a 
tűzoltólaktanya komplex energetikai korsze-
rűsítése, hamarosan eldördül a startpisztoly a 
városi kerékpárút építésénél, az intermodális 
csomópont is napról napra szebb arcát mu-
tatja. A szorgalmas emberek, bicskeiek és kör-
nyékbeliek munkája a jövőnket formálja.
Persze, a munka mellett, azért bele kell férnie 
egy hosszú hétvégének, vagy akár egy egész 
hétnek, amikor a pihenés, a strandolás, az ön-
feledt szórakozás az első, hiszen ez is hozzá 
tartozik a nyári hónapokhoz. Mert minden 
embernek szüksége van a pihenésre, kikap-
csolódásra, hogy aztán újult erővel vághasson 
bele az előtte álló feladatokba.
Kellemes nyaralást, élményekkel teli szabad-
ságot kívánok mindenkinek!
Töltsék kedvük és lehetőségeik szerint a leg-
jobban ezt az időszakot!
Vigyázzanak magukra és vigyázzunk egymás-
ra!

Aratás, táborok, 
nyaralás!

BÁLINT ISTVÁNNÉ 
polgármester

www.bicske.hu
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A köztisztviselők és kormánytisztviselők napja alkalmából 
kis ünnepséget tartottak a Bicskei Polgármesteri Hivatal-
ban. Az évek óta megszokott rend szerint az önkormányzat 
képviselő-testülete és a hivatali dolgozók maguk közül is 
jelöltek egy-egy személyt „Év köztisztviselője” kitüntetésre, 
amelyet idén Tuba Gabriella és Jenei Tímea érdemelt ki.
A képviselő-testülettől Tuba Gabriella, a Bicskei Polgármes-
teri Hivatal szervezési ügyintézője kapta a kitüntető címet. 
Gabriella több mint 11 éve a hivatal dolgozója, sokrétű fel-
adatai közé tartozik a képviselő-testület, a bizottságok, az 
önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, alapítvá-
nyok működésével kapcsolatos hivatali teendők ellátása, 
illetve előterjesztések készítése. Részt vesz a választások 
és népszavazások előkészítésével kapcsolatos hivatali te-
endők ellátásában, emellett az egészségügyi ellátással, 
oktatással kapcsolatos feladatokat is elvégzi. Munkáját 
maximális odafigyeléssel, empátiával, töretlen lelkesedés-
sel végzi, hozzáállását lelkiismeretesség és megbízhatóság 
jellemzi. A szervezési irodában kollégái számára önzetlen 
szakmai segítséget ad, nem túlzás azt állítani, hogy nélküle 
az iroda nem lenne ugyanaz.
A hivatali dolgozók javaslata alapján Jenei Tímea, a Bics-
kei Polgármesteri Hivatal pénzügyi irodájának könyvelő-
je kapta a díjat. Tímea hosszú évek óta dolgozik ebben 
a munkakörben, régóta hozzá tartoznak a Bicske Városi 
Konyha könyvelési teendői, illetve két éve átvette az is-
koláknak a feladatait is. A város területén működő összes 
közintézménnyel napi kapcsolatot tart fenn, a visszajel-
zések a hozzáállásával kapcsolatban mindig pozitívak. A 
szülők is ismerhetik, akinek gyermeke közoktatásban vesz 
részt, hiszen az étkeztetéssel kapcsolatos ügyek is nála 
futnak össze. Odaadóan, szorgalommal, lelkiismeretesen 
végzi a rá bízott feladatokat. Nincs olyan kérés, amit ne tel-
jesítene, mindenkinek igyekszik segíteni a munkáját. Kivá-
ló a kapcsolata a hivatal különböző irodáival. A pénzügyi 
iroda közösségének értékes tagja.

TUBA GABRIELLA ÉS 

JENEI TÍMEA AZ ÉV 

KÖZTISZTVISELŐI
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Továbbra is ütemterv szerint 
halad a bicskei intermodá-
lis csomópont fejlesztése, 
amiről személyesen győződ-
hettünk meg a június 16-ai 
sajtóeseményen. A projekt 
előrehaladását nem csak az 

elkészült gyalogos aluljáró 
vagy az életveszélyessé vált 
felüljáró elbontása jelzi, ha-
nem a Csákvári és Tatai út kö-
zötti elkerülő út aszfaltozásá-
nak megkezdése is.
Bálint Istvánné polgármester 
hangsúlyozta, hogy város-
vezetőként rendkívül hálás 
a fejlesztésért, amely a vá-
ros életének eddigi legna-
gyobb beruházása. Rámuta-
tott, hogy a vasúti gyalogos 
felüljáró elbontása nem okoz 
gondot, mert végre van vas-
úti gyalogos aluljáró, ami a 
Csákvári útig elér, ahol vég-
re elkezdődött az ottani P+R 
parkolók építése, tovább 
könnyítve a vasútállomás 
megközelítését. Felhívta a 
figyelmet arra, hogy a köz-
rakodó áthelyezése elindult, 
már az új helyszínen is meg-
kezdődtek a munkálatok, ami 
rendkívül örömteli, mert ez 
egy régóta fennálló probléma 
volt a zaj, a por és az egyéb 

negatív hatások miatt.
A térség országgyűlési kép-
viselője, Tessely Zoltán sze-
rint nem csak Bicske, hanem 
Pannónia Szíve legnagyobb 
beruházása is ez a projekt a 
maga tízmilliárd forintjával. 
Mint mondta, lépésről lépésre 
halad a beruházás, tartva az 
ütemtervet. A város gazdaság 
szempontjából fontos fejlesz-
tésnek nevezte az elkerülő út 

SZILÁRD BURKOLAT IS VAN MÁR AZ ÚJ ELKERÜLŐN
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megépülését, a Móricz Zsig-
mond utcai közrakodó váro-
son kívülre helyezését pe-
dig üdvözölte. Közölte, hogy 
gőzerővel zajlik a következő 
ütem tervezése, ami év végé-
re befejeződik, utána jöhet 
a régi álom, a magyar királyi 
típustervek alapján vissza-
építésre kerülő vasútállomás 
épületének kivitelezése.
Nyul Zoltán a NIF Zrt. vezér-
igazgató-helyettese arról be-
szélt, hogy éppen egy éve 
kezdték el a beruházást, és 
mivel 2023 őszére be fogják 
fejezni, közel vannak a fél-
távhoz is. Jelezte, hogy ré-
szeredmények már láthatók, 
az aluljárót például már több 
mint két hónapja használhat-
ják a bicskeiek. Megemlítette, 
hogy az új közrakodó NATO 
követelményeknek fog meg-

felelni és vágányépítési mun-
kálatokra is szükség van a te-
rületen, hogy megközelíthető 
legyen a rakodó. A sajtóese-
mény idején éppen a szilárd 
védőréteget fektették le az új 
elkerülőn, hamarosan talán 

aszfaltozni is fognak.
A sajtóesemény idején ép-
pen a szilárd védőréteget 
fektették le az új elkerülőn, 
a napokban már aszfaltoznak 

is. A NIF állás-
pontja szerint, 
amint elkészül 
és átadható 
a közúti for-
galomnak, az 
aluljáróhoz ha-

sonlóan meg fogják nyitni a 
közlekedők előtt.
A intermodális csomópont 
első ütemének kivitelezése 
2021 júniusában kezdődött 
meg, a folyamatban lévő 
munkálatok várhatóan 2023 
októberében fejeződnek be. 
A kivitelezést a V-Híd Építő 
Zrt. végzi nettó 9,924 milliárd 
forint értékben.

A vasútállomás fejlesztéséről és a P+R parkolók kialakításáról tartott lakossági tá-
jékoztatót a beruházó NIF Zrt. és a kivitelező V-Híd Zrt. június 27-én a Polgármesteri 
Hivatalban. A szakemberek bemutatták a csomópont fejlesztésének lépéseit, elma-
gyarázták az intermodális átszállókapcsolat lényegét és ismertették a kapcsolódó 
létesítményeket is, mint az új buszforduló és a taxiállomás.
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ELKEZDŐDÖTT A 
TŰZOLTÓLAKTANYA FELÚJÍTÁSA

A Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság a tavalyi évben – 
hatalmas összefogás eredményeként – egy vadonatúj 
gépjárművel gazdagodott. Ezúttal a tűzoltólaktanya 
épülete újul meg, jobb munkakörülményeket teremtve 
a lánglovagoknak.
Druzsin László a Bicskei Polgármesteri Hivatal műsza-
ki irodavezetője arról tájékoztatta lapunkat, hogy a 
munkaterület átadás megtörtént, a kivitelező elkezd-
te a projekt megvalósítását, amelyre az önkormányzat 
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban 
nyert el 62,5 millió forintnyi uniós forrást. Mivel a pá-
lyázat évekkel ezelőtti árakkal kalkulált, szükség volt a 
jelentősen megemelkedett alapanyagárak és kivitelezői 
díjak miatt kiegészítő forrásokra, ezért az önkormányzat 
45 millió forint saját forrást biztosít a beruházáshoz.
A projekt a városi tűzoltóság két épületének az ener-
getikai fejlesztését célozza. A kétszintes, bruttó 173 
négyzetméter alapterületű főépület teljes energetikai 
korszerűsítésre szorul. Ennek keretében a nyílászárókat 
háromrétegű üvegezéssel ellátott, hőszigetelt nyílászá-
rókra cserélik, mint ahogy a garázskaput is cserélik. Az 
azbesztes tetőhéjazatot elbontják, ártalmatlanítják, he-
lyét lemeztető veszi át, illetőleg a funkció nélküli man-
zárdot megszüntetik. A homlokzati falak 14 centiméter 
vastagságú grafitos EPS hőszigetelést kapnak, a padlás-

födém hőszigete-
lése is megtörténik 
25 centiméteres 
kőzetgyapottal. A 
kondenzációs ka-
zán a szabványnak 
megfelelő égés-
termék elvezetést 
kap, illetve minden fűtőtest termosztatikus vezérlést 
kap.
A melléképület egy 90-es években épült szerállás, 30-as 
falazattal, kedvezőbb hőtechnikai tulajdonságokkal. En-
nek megfelelően a külső hőszigetelés 8 centis grafitos 
EPS lesz. Az épületen 5 darab ipari szekcionált garázska-
pu van, ezeket lecserélik, akár csak az épület két ablakát 
is. Itt szintén szigetelik a födémet 25 centiméteres kő-
zetgyapottal. A tető azbeszt hullámpala fedésű, azt is le-
meztetőre cserélik a szerkezet megerősítése mellett. Az 
új tetőn kap helyet a két épületet villamos energiával el-
látó, mindösszesen 17,5 kVA csatlakozási teljesítményű 
napelemes rendszer, mely saját fogyasztásra termel 
majd. A melléképület elavult kazánja helyett modern 
kondenzációs kazánt állítanak üzembe a szükséges gé-
pészeti és elektromos beavatkozások elvégzése mellett.

Elkezdődött az Országos Kismotorfecskendő-szerelő Bajnokság, lapzártánkig az első három fordulót 
rendezték meg. A Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság csapatai mindhárom helyszínen szépen teljesí-
tettek.
Az első fordulót június elején, a felvidéki Szilason rendezték meg, ahol női retró kategóriában 1. és 
3., férfi retróban 2., míg modern kategóriában 3. helyezést szereztek a bicskei versenyzők. A második 

körre Murakeresztúron került sor június 11-én, ahol 
női retróban 2. és 3., férfi retró kategóriában 4., női 
modern kategóriában 1. és 3., férfi modernben 3. he-
lyezést értek el. Az ifjúsági kategóriában egy 2. helye-
zéssel zártak.
A harmadik fordulóban Szegi várta a versenyzőket. 
Ott női retró kategóriában 1. és 3. helyezés, férfi ret-
róban 3. és 4., míg modern kategóriában 3. helyezés 
jött össze.
A bajnokságban lesz bicskei forduló is, azt július 16.-
án rendezi meg a Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság.

ÉRMEK A KISMOTORFECSKENDŐ-SZERELŐ BAJNOKSÁGRÓL
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A Szent István út 47. szám alatti 
Perbai ház előtt található a régen 
nagy becsben álló Sárközi-kút, 
melyet jeles kezű mesterek építet-
tek az 1920-as években. Ez a kút 
biztosította az egyetlen iható vizét 
a városnak és a legfontosabb köz-
kútként látta el feladatát az 1960-
as évekig. 

A műtárgy felújításához 100 ezer 
forinttal is hozzájárult a Perbai 
testvérpár, ezt egészítette ki az 
önkormányzat.
A lakatos munkát Géber György 
helyi vállalkozó, lakatos szakem-
ber végezte, aki anyagárban dol-
gozott, a munkájáért pénzt nem 

kért, a kút körüli területet is ren-
dezte. A kút csak küllemében ke-
rült felújításra.

MEGÚJULT BICSKE EGYKORI 
LEGFONTOSABB KÖZKÚTJA

Amióta elbontották Bicske 
belvárosának szégyenfolt-
ját, az egykori áruház épüle-
tét, azóta foglalkoztat soka-
kat, hogy mi legyen a helyén. 
Jelenleg a terület füvesített, 
a Covid-ban elhunytak tisz-
teletére készült örökmécses 
és a Nagy-Magyarországot 
formázó, kövekből kirakott 
alkotás található még itt. 
Az önkormányzat folyama-
tosan dolgozik a végleges 
megoldáson, ennek érdeké-
ben lakossági kérdőíveken 
kérte a bicskeiek vélemé-
nyét az ügyben.
A határidőig beérkezett vá-
laszok szerint a legkevesebb 
támogatást – 27 százalékkal 
– kapta az a javaslat, misze-
rint park épüljön, de szobor, 
emlékmű ne legyen benne. 
Ennél valamivel többen, a 
válaszadók 33 százaléka azt 
kérte, hogy ne park létesül-
jön a területen, hanem va-
lami más. A legtöbb támo-
gatást 40 százalékkal az a 
javaslat kapta, hogy legyen 
a volt áruház helyén park, 
legyen szobor és emlékmű 
is.
Innentől az önkormányza-
ton és a képviselő-testüle-
ten a sor, hogy a kérdőívek 
kiértékelését követően el-
induljanak a megvalósítás 
irányába.

LEGYEN PARK, 
BENNE SZOBOR 

ÉS EMLÉKMŰ!

„Megőriztük múltunknak egy gyöngyszemét a jövő 
nemzedékének”
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Hogyan értékeli a 2019 vége 
óta eltelt időszakot?

- Először is, azzal kezdeném, 
hogy nekem ez az első cik-
lusom önkormányzati képvi-
selőként. Nagy örömmel töl-
tött el, hogy 2019-ben a 8-as 
számú választókörzet lakói 
megtiszteltek bizalmukkal, 
ezt igyekszem ebben az öt 
esztendőben meghálálni. A 
választás óta eltelt időszak 
első része számomra termé-
szetesen az önkormányzati 
munka megismerésével telt, 
igyekeztem hasznosan, sok 
tanulással tölteni ezt az idő-
szakot. Ekkor sem feledkez-
tem meg saját körzetemről, 
annak minden szegletét be-
járva a megoldandó rövid-, 
közép- és hosszútávú felada-
tokat is feltérképeztem.

A 8-as számú körzet képvi-
selőjeként milyen elképze-
léseket sikerült eddig meg-
valósítania és melyek azok, 
amelyek még megvalósítás-
ra várnak?

- Nagyon örülök, hogy pályá-
zati pénzből sikerült Közép-
hegyen a makadám utat meg-
építeni, régi vágya volt ez az 
ott élőknek és a hobbi kerttel 
rendelkezőknek is. Emellett az 
illegális autóbontó műanyag 
hulladékainak felderítése és 
elszállítása is megtörtént a 

környéken lakók 
m e g e l é g e d é s é r e . 
Erről jutott eszem-
be, hogy az idősza-
kos szemétszedési 
akciók is mindig 
sikeresen lezajlot-
tak, és már most 
látszik, hogy keve-
sebben helyeznek 
ki ezáltal hulladé-
kot.
Szerencsére van-
nak folyamatban 
lévő munkák is a 
körzetben. A Rózsa 
utca - Csók utca 
sarkán van egy 
trafó, ami erősen 
korlátozza a belát-
hatóságát, ezért 
annak áthelyezte-
tése elkezdődött. 
Ezen felül a Csók utcai vízel-
vezetés felülvizsgálata is zaj-
lik.

Mire számít a ciklus máso-
dik felében?

- Szeretném elérni a ciklus 
végéig, hogy belterületen a 
Bajcsy-Zsilinszky utcai ivó-
víz főnyomócső cseréje és 
az utca szilárd útburkolat-
tal lefedése megvalósuljon. 
A Csók utcai járdán pedig 
burkolatcserét szeretnék el-
végeztetni. Külterületen Elő-
hegy, Középhegy-Baboshegy 
bejáratoknál a közvilágítás 

megvalósítása, illetve bejára-
ti táblák kihelyezése az elsőd-
leges célom.
Mindezek mellett még szoro-
sabbra kívánom fűzni a kap-
csolatomat a körzetben la-
kókkal. Azt gondolom, hogy 
egy helyi képviselő munkáját, 
elköteleződését a feladatai 
iránt a választópolgárok az öt 
év lezárását követően az igen 
vagy nem szavazatukkal érté-
kelik majd. Az a hitvallásom, 
hogy a munkát el kell végezni 
és utána kell az eredményéről 
beszélni. Persze, van még két 
és fél évem a munkára, meg-
teszem, amit tudok, ahogy 
eddig is…

BÖRCS ANTAL

F É L I D E I  É R T É K E L Ő

Az ötéves önkormányzati választási ciklus közepén járunk. Ennek apropóján a Bicskei 
Újság minden önkormányzati képviselőt megkeres, hogy a két és fél év tapasztalata-
iról kérdezze a városatyákat. Ezúttal Börcs Antalt és Csörgöl Ákost kérdeztük, akik a 
Fidesz-KDNP önkormányzati képviselőjeként a 8-as és az 1-es számú választókerület la-
kóit képviselik a testületben. 
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Hogyan értékeli a 2019 
vége óta eltelt időszakot?

- Azt gondolom, hogy az el-
múlt időszakban jelentős 
fejlődésen ment keresztül 
városunk. Elég csak a Tán-
csics M. utcai járda felújítá-
sára, a Bicske Szíve Park és 
a Termelői Piac fejlesztésé-
re, a Thököly utcai jár-
da és út felújítására, a 
Galagonyás dűlő ke-
rékpárútjára, a művelő-
dési ház külső és belső 
felújítására, intézmé-
nyeink napelemes fej-
lesztésére, vasútállo-
másaink fejlesztésére, 
a Szent László patak re-
habilitációjára, a szeny-
nyvízhálózat fejleszté-
sére, a Vajda Technikum 
felújítására vagy a BTC 
sporttelep fejlesztésére 
utalni. Szóval az eltelt 
időszakot pozitívnak 
értékelem, hiszen ren-
geteg olyan változás 
történt, amire büsz-
kék lehetünk. Termé-
szetesen nem dőlünk 
hátra, hanem továbbra 
is folyamatosan keres-
sük azon forrásokat, 
amelyek felhasználásá-
val tovább építhetjük 
településünket. Fon-
tos még kiemelnem a 
t e s t vé r t e l e p ü l é s e i n k-
kel történő egyre szo-
rosabb kapcsolatot, 
amellyel még közelebb 
tudhatjuk magunkhoz a ha-
tárainkon túl élőket.

Az 1-es körzet képviselője-
ként milyen elképzeléseket 
sikerült eddig megvalósí-
tani és melyek azok, ame-
lyek még megvalósításra 
várnak?

CSÖRGÖL ÁKOS

- Amikor bizalmukkal megtiszteltek az itt lakók, sok vissza-
jelzést, ötletet kaptam, hogy milyen módon lehetne még 
élhetőbbé és komfortosabbá tenni a telepet. A legtöbben 
a Táncsics M. utca járdájának felújítását és a Kézai-Hunya-
di utcánál egy játszótér kialakítását említették, így nem 
volt kérdés számomra, hogy mik lesznek az első felada-
taim. Polgármester asszony felé jeleztem ezeket a lakos-

sági igényeket és 
természetesen tá-
mogatta a kezdemé-
nyezésemet, ame-
lyek nemrég meg is 
valósultak. Terveim 
között szerepel to-
vábbi járdák felújí-
tása, a közvilágítás 
bővítése, de a leg-
nagyobb falat az a 
Határ út leaszfalto-
zása és közvilágítá-
sának kiépítése lesz, 
melynek kivitelezé-
sét kizárólag pályá-
zati forrásból tudjuk 
megvalósítani.

Mire számít a ciklus 
második felében?

- Számítok rá, hogy a 
kitűzött célomat elé-
rem, de úgy vélem, 
hogy a szomszéd or-
szágban zajló hábo-
rú és a még mindig 
jelenlévő pandémia 
miatt gazdaságilag 

sokkal nehezebb időszak vár ránk, hiszen a magas inflá-
cióval az energiaárak drasztikus megemelkedésével egy-
szerre kell megküzdenünk, ami szinte minden előzetes 
tervet átír. Ennek ellenére nézzük mindennek a jó oldalát, 
mert az is van bőven. Továbbra is várom, hogy a körzetem-
ben élő lakosok kérdéseikkel, javaslataikkal megkeresse-
nek, és ahogy eddig úgy a jövőben is mindent megteszek 
majd, hogy a telepen élők környezete folyamatosan javul-
jon és fejlődjön.
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ÚJ ESÉLY A RÁSZORULÓKNAK

Ünnepélyes külsőségek közepette, hivatalosan is megnyitotta kapuit júni-
us 29-én a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió Új Esély Központja városunk-
ban.
A szervezet bicskei te-
lephelye március vége 
óta fogad nappali ellá-
tó-intézményként pszi-
chiátriai- és szenvedély-
betegeket, ám most a 
jelenlévőknek – köztük 
Bálint Istvánné polgár-
mesternek és Tessely 
Zoltán országgyűlési 
képviselőnek – meg is 
mutatták, milyen szak-
mai munka folyik az épü-
let falain belül.

A képviselő-testület május 27-ei rendes ülésére elké-
szült az önkormányzat vagyonállapotáról szóló jelen-
tés, amelyet a képviselők elfogadtak. A kimutatásban 
szereplő adatok a tavalyi évhez képest jelentős növe-
kedést mutatnak.
A képviselők módosították a tavalyi költségvetést, il-
letve elfogadták a zárszámadási rendeletet.
Döntöttek a pedagógusnap és a Semmelweis-nap idei 
megünnepléséről, e jeles alkalmakhoz kapcsolódóan a 
kitüntetettek személyéről.
Döntés született az idei „Bicske Városáért Közösségi 
Díj”, valamint a „Bicskéért emlékérem” kitüntetésekről 
is.

A képviselő-testület június17-én rendkívüli ülésén ho-
zott döntést a 4-es és 6-os háziorvosi körzetek rende-
lési időinek módosításáról. Ezekre azért volt szükség, 
mert az érintett háziorvosok praxisközösségi tevé-
kenységet folytatnak.
A képviselők tárgyaltak a településrendezési eszkö-
zök módosítására irányuló eljárásról is: a partnerségi 
egyeztetési szakasz a végére ért, s mivel a szabályo-
san közzétett tervdokumentációkkal kapcsolatban 
semmilyen javaslat, észrevétel nem érkezett, ezért a 

képviselő-testület az egyeztetés lezárásáról és a tervdo-
kumentációk állami főépítész részére történő megküldé-
séről döntött.
A képviselő-testület június 29-ei rendes ülésén módo-
sították a települési támogatásról szóló önkormányzati 
rendeletet. Ennek értelmében a nem kötelezően nyújtan-
dó települési tüzelőanyag támogatás rendszere is átala-
kul. A takarékos közpénz felhasználásnak köszönhetően 
többlettámogatást tudnak adni a leginkább rászorulók-
nak: évente 40 ezer forint jár háztartásonként a korábbi 
házhoz szállított 10 mázsa felkuglizott tűzifa helyett.
A születési támogatások és a temetési támogatások ösz-
szegét a képviselők megduplázták, mostantól 70 ezer 
forint lesz. Emellett kibővítették a lakásfenntartásra és a 
gyógyszertámogatásra jogosultak körét a jövedelemha-
tárok megemelésével.
A képviselő-testület 3 millió forinttal támogatja az iskola 
közalapítványát kifejezetten tantermi felszereltség bizto-
sítása céljából.
A képviselők név szerinti szavazással döntöttek a Bicske 
városi kerékpárút-hálózat fejlesztése II. elnevezésű kivi-
telezési munkákra kiírt közbeszerzési eljárás nyertesének 
elfogadásáról.

BENNÜNKET KÉPVISELNEK
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A lányok csapatát Ágoston Tímea, Futó Fruzsina és 
Géber Viktória alkotta, a fiúpárosnak Földes Vince és 
Gáspár Dániel volt tagja. Az ifjú hölgyek 98 verseny-
ző csapat közül érték el a 7. helyezést A2 nyelvi szin-
ten, méghozzá 94 százalékos eredménnyel. A srácok 
B1 nyelvi szinten 22. helyezést érték el 68 csapatból, 
80,5 százalékkal. Felkészítő tanáruk Farkas Márta, an-
goltanár.
- A „Hello Canada!” egy kreatív egyfordulós angol or-
szágismereti projektverseny Kanadáról. A feladatla-
pokat a diákok elektronikus úton kapták meg, és egy 
hónap állt rendelkezésükre a feladatok elvégzésére. 
Szókincsfejlesztő, ismeretterjesztő, íráskészségfej-
lesztő, illetve olvasás és hallás utáni szövegértési fel-
adatokat tartalmaztak öt, illetve hat pontban. A fel-
adatokat csapatban végezték A gyerekek csapatban 
dolgoztak, de volt egy-egy önállóan megoldandó 
feladat is. A lányoknak össze kellett állítani egy kvízt 
Kanadáról, a fiúk egy-egy fogalmazást írtak 130-150 
szóban, melyben kifejtették, mely kanadai várost lá-
togatnák meg egy kéthetes utazás során. Ezen felül 
projektmunkákat is adtak le a csapatok: a lányok ka-
nadai szuveníreket készítettek saját kezűleg, a fiúk 
egy kanadai szimbólumról, a juharfa levélről készítet-
tek projektmunkát, természetesen mindezt angolul – 
számolt be a részletekről a tanárnő.
Farkas Márta elmondta, hogy a gyerekek nagyon 
intenzíven dolgoztak, és amint az eredmények is 
igazolják, nagyon színvonalas munkákat adtak le. 
Megjegyezte, hogy a tehetséggondozást rendkívül 
fontosnak tartja, így a sok munka díjazásaként egy 
londoni jutalomútra hívta el az öt diákot, illetve egy 
másik versenyben szereplő csokonais diákot, Ferenczi 
Zsoltot is.
- Azt gondolom, egy célnyelvi országba tett tanul-
mányút során a gyerekek rengeteget profitálhatnak 
mind nyelvileg, mind emberileg. A szülők támogat-
ták a kezdeményezést, így egy négynapos kirándu-
lást szerveztem kolléganőm, Borostyán Krisztina se-
gítségével. Teljesen önállóan utaztunk Londonba, 
mindenki magának finanszírozta az utat, és saját 
szervezés volt, nem pályázat, így mindenben tudtunk 
alkalmazkodni a diákok kívánságaihoz, kéréseihez. 
Az út egy részét maguk a diákok tervezték meg. Ez a 
tanév a hetedikes diákoknak a versenyek és az utazás 
által nyelvi fejlődést és életre szóló élményeket nyúj-
tott – mesélte Farkas Márta, aki elárulta, hogy meg-
ismerkedtek a helyi gasztronómiával, a híres neveze-
tességeken át a világ legnagyobb M&M csokiboltjáig 

mindent megnéztek, ami négy napba belefért. A gye-
rekek rengeteg élménnyel és szélesebb látókörrel 
tértek haza. Sokkal elfogadóbbak lettek a világra, 
sok tapasztalatot szereztek, világot láttak. Hazatéré-
sük után magabiztosabb emberek lettek, bátrabban, 
folyékonyabban beszélnek angolul, és megtanulták, 
hogy bármire képesek.

OTTHON VOLTAK KANADÁBAN

A Bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola hetedikes diákjai nagyszerű sikert értek el a „Hello 
Canada!” angol nyelvi projektversenyen, amelynek középpontjában természetesen Kanada állt. A 
lánycsapat az országos megmérettetésen 7. helyezést ért el, a fiúk párosa az eggyel magasabb nyel-
vi szinten 22. lett.
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Négy osztály végleg, a többiek csak 
ideiglenesen, a nyári szünet idejé-
re búcsúztak el általános iskoláiktól 
június közepén. A Csokonai Vitéz 
Mihály Általános Iskolában három, 
a Szent László Általános Iskolában 
egy osztály ballagott.
Június 17-én a Csokonai alsós diák-
jainak ért véget a tanév, a negye-
dikesek jövőre már a Szent István 
úti épületbe járnak, hiszen felsősök 
lesznek. Bálint Istvánné polgármes-
ter a tanévzáró ünnepségen arra 
hívta fel a figyelmet, hogy míg ko-
rábban teljesen természetesnek te-
kintettük, hogy elkezdődik a nyári 
szünet, jöttek egymás után a be-
fejezett tanévek, most a pandémia 
miatt örülnünk kell, hogy újra egy 
olyan tanév zárul, ahol nem kellett 
online oktatást bevezetni. Az igaz-
gatóként huszonötödik évét záró 
Bárányos József arról beszélt, hogy 
a tanévzáró minden kétséget kizá-
róan közös ünnepe diáknak és ta-
nárnak egyaránt.

A másnapi felsős tanévzárón és 
ballagáson három osztály búcsú-
zott a Csokonaitól, a tanároktól, az 
iskola dolgozóitól, valamint iskola-
társaiktól. Bálint Istvánné köszöne-
tet mondott a ballagó diákoknak, 
mert a város nagyon sokat kapott 
tőlük az elmúlt években. Azt kíván-
ta nekik, hogy az iskolától és egy-
mástól való búcsú 
ellenére az em-
beri kapcsolatok 
megmaradjanak és 
mindig örömmel 
térjenek haza Bics-
kére, amely számít 
rájuk a jövőben is. 
Köszönetét fejezte 
ki a pedagógusok-
nak is, hiszen nyolc 
éven át oktatták, 
nevelték a gyere-
keket, felkészítet-
ték őket a továbbtanulásra, az élet-
re.
Bárányos József rámutatott, sok 

minden történt az elmúlt 
nyolc évben, de időközben 
a gyerekek az iskola fősze-
replőivé váltak és ünneplőbe 
öltözve búcsúznak az intéz-
ménytől. Sok nehézség vár 
rájuk még az életben, ám bíz-
hatnak benne, hogy az iskolá-
ban tanultak segítenek majd 
az eléjük kerülő problémák 
megoldásában.
Az ünnepség keretében át-
adták a Csokonai-díjat, amit 

a ballagó diákok közül Józsi Petra 
Boglárka vehetett át nyolcévnyi ki-
magasló tanulmányi és sportered-
ményeiért. Az önkormányzat Jó 
tanuló, jó sportoló díját Réz Ale-
xandra kapta meg Bálint Istvánné-
tól. Alexandra nem csupán egyéni 
versenyzőként ügyes, de csapatver-
senyben is bizonyította már tehet-
ségét és kitartását: 2019-ben a Kin-
dersport országos döntőjében ért 
el második helyezést csapatával. 
Emellett szorgalmas, terhelhető, 
csendes, megbízható, segítőkész, 
becsületes és céltudatos tanuló, aki 
ének és versmondó versenyeken is 
képviselte már az iskolát.
A Szent László Általános Iskola vég-
zősei június 17-én búcsúztak isko-
lájuktól. A szentmisén Burbela Ger-
gely plébános arról beszélt, hogy a 
ballagó diákok mindegyike egy-egy 
színes egyéniség, ahogy Isten meg-
teremtette őket, mégis van egy kö-
zös gyökerük. Most az iskolán kívül 

folytatják tovább útjukat, mert van 
egy céljuk. Arra bíztatta őket, hogy 
egyetlen dolgot mindig vigyenek 
magukkal, a szeretetet.
Hetényi Anikó igazgató felidézte, 
hogy most zárul az iskola újraalapí-
tása tiszteletére rendezett 25 éves 
jubileumi évük, ennek végén bú-
csúznak a nyolcadikosoktól. Mint 
elmondta, 27 növendék ballagott, 
akiknek nem csak az elméje bővült 
az évek során, hanem a hitüket is 
megerősítették.
Az ünnepi alkalmon az önkormány-
zat Jó tanuló, jó sportoló díját Bá-
lint Istvánné és Csörgöl Ákos alpol-

BÚCSÚ AZ ISKOLÁKTÓL



www.bicske.hu

Bicskei Újság            13

Ballagó és nem ballagó diákok is részt vettek az első alkalommal, június 11-
én megrendezett Tanévzáró pikniken, amelyet a Petőfi Művelődési Központ 
szervezett. A Batthyány-kastély parkjában kizárólag 12-18 éves fiatalok szó-
rakozhattak, az önfeledt mulatozáshoz a zenét DJ Goffa és DJ Turán biztosí-
totta.

gármester adta át Fehér Flórának, 
aki nyolc évig példás szorgalom-
mal, kitartással és alapossággal vé-
gezte tanulmányait, versenyeken is 
gyakran képviselve az iskolát. Min-
dennapjaiban a sport, a testmozgás 
fontos szerepet játszik, jelenleg a 
budapesti BSC Sportegyesület iga-
zolt kosárlabdázója.
Akadt még egy kitüntetett, Kihári 
Kende, aki a Szent László 6. osztá-
lyos tanulója. Példás szorgalmú, 
tisztelettudó, a színjátszó szakkör 
aktív tagja, rendszeresen vesz részt 
anyanyelvi tanulmányi versenye-
ken. Kiváló képességeit sportverse-
nyeken is kamatoztatja, jelenleg a 
Biatorbágyi Viadukt Sportegyesület 
igazolt labdarúgója.
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A Petőfi Művelődési Központ ezúttal 
is napközis jellegű táborokkal várta 
a kicsiket és a nagyobbakat június 
végén, két héten keresztül. Az első 
héten a Huncutka táborban húsz 
gyermek töltötte napjait. Készítettek 
vászon hátizsákot, melyet különbö-
ző mintákkal tudtak díszíteni, volt 
vízi verseny, ellátogattak az uszo-
dába, megnézték Bicske város új 
tűzoltóautóját, ahol szinte minden 
eszközről kiderült, milyen szerepe is 
van a tűzoltók munkájában, melyi-
ket mire használják egy-egy mentés 
esetén. A heti programba belefért 
egy kirándulás is, a Pákozdi Pagony 
Arborétum és Vadasparkba látoga-
tott el a kis csapat.
A következő héten, a Korong Matyik 
táborában sem volt unalmas perce 
senkinek. 42 gyermekkel indult a 
hétfő és remek kis csapattá értek a 
hét végére. A kirándulás mindig az 
egyik legkedveltebb nap, így volt 
ezúttal is, amikor Győrbe látogattak 
az ottani állatkertbe, ahol hatalmas 
játszótér és rengeteg interaktív be-
mutató várta a gyerekeket. Emellett 

betekintést nyerhettek a gyerekek 
az újrahasznosítás világába, a Hon-
foglaló vetélkedőn pedig pontosan 
kiderült, milyen szuperül tudnak 
csapatban is dolgozni.
A Bicskei Torna Club Egyesület he-
tedik éve rendezi meg nyári sport-
táborát, ami idén először nem csak 
a fociról szólt, hanem további hat 
sportág megismertetéséről és az 
egészséges életmódra nevelésről is. 

Az első turnust 
42 mindenre el-
szánt gyermek 
indította kézi-
labda, strand-
röplabda és 
ökölvívó edzés-
sel, ebéd után 
pedig az egész-
séges táplálko-
zásról, a mozgás 
szükségességé-
ről hallhattak 

kiselőadást a résztvevők. Másnap a 
futballt a digitális világ buktatóiról 
megtekintett előadás, délután pedig 
kisvasutazás és az Alcsútdobozi Ka-
landpark kihívásai követték. Szerda 
délelőtt kiadós fürdés várt a résztve-
vőkre a Városi Tanuszodában, ebéd 
után pedig a diáksport szövetség 
által kifejlesztett váltórendszerű já-
tékok következtek a füves centerpá-
lyán. Csütörtökön kosárlabdában és 
vegyes labdajátékokban jeleskedtek 
a fiúk-lányok, délután pedig Pátkán 
lovagoltak, de némi homokfocira is 
jutott idő. A zárónap kirándulással 
indult, a Groupama Arénába láto-
gattak, ahol a Fradi Múzeum mellett 
bejutottak a csapat öltözőjébe, a 
VIP-lelátóra, de még a játéktérre is. 
A tábor tortaevéssel és fergeteges 
zenés habpartival zárult.
A Bicskei Prelúdium Alapfokú Mű-
vészeti Iskola sem először rendezte 
meg nyári táborát június utolsó he-

Javában tart a nyári szünet. Ez az időszak sokszor okoz gondot a szülőknek, hogy a munka 
mellett miként oldják meg gyermekük biztonságos elhelyezését, ám ha sikerül, akkor sok-
szor hoz kalandokat, élményeket, mókát és kacagást a diákoknak. Bicskén is ez a helyzet, 
ahogy évek óta megszokott, sokféle program közül választhattak a gyerekek és szüleik.

HA NYÁR, AKKOR TÁBOR
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tében, hiszen már tizenötödik éve várják a színjátszás és a művésze-
tek iránt érdeklődőket. Az ötnapos Erzsébet-tábor közösségét idén 
51 gyermek, 3 önkéntes, 5 pedagógus, egy színész és egy keramikus 
alkotta. A központi figura azonban Kacor király volt, akinek meséjét 
dolgozták fel az egy hét során. A próbák játékosan, vidáman teltek, 
hol műhelymunkát végeztek a gyerekek, hol a színjátszókkal, a ze-
nekarral vagy a díszletesekkel együtt dolgoztak. Persze, jutott idő 
más elfoglaltságokra is, hiszen ők sem hagyták ki a pancsolást az 
uszodában, látogatást tettek a székesfehérvári Játékmúzeumban és 
a Hermann László Zeneiskolában, fagyiztak Csákváron és megtekin-
tették a majki tavat. Czigány Bea zenés jógát, Sill Gábor afrikai da-
lokat hozott dobokkal, Szanyi Betti fergeteges táncházat biztosított, 
de volt játékos kvíz és virágültetés is az iskola udvarán.
A tábor hagyományosan zenés színházi bemutatóval zárult, Kormos 
István Kacor király című meséjét színezték tovább kedves gyermek-
dalokkal, klasszikus zenei betétekkel, saját díszlettel, jelmezekkel és 
kellékekkel.
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Szabó Florentina óvodás kora 
óta sok sportágat kipróbált: ko-
sárlabdázott, úszott, foglalko-
zott ökölvívással és rendszeresen 
fut. Bár nem szeretne élsportoló 
lenni, de a mozgás mindig is éle-
te része lesz. Talán ezt jelzi, hogy 
az idei Balaton átúszásra készül.

A tehetségalaphoz benyújtott 
pályázata szerint sok sportágat 
kipróbált már. Melyek ezek, és 
jelenleg milyen sportokat űz?

- Óvodás korom óta az éle-
tem része a sport. A kosár-
labda volt az első sportág, 
amit komolyabban, hosszú 
éveken keresztül űztem 16 
éves koromig. Rendszeresen 
játszottam meccseken, illetve 
az évek során több csapatba 
igazoltam. Mellette kisisko-
lásként több évig úsztam, 
valamint iskolai sportverse-
nyeken vettem részt, ahol 
többször sikerült csapatban 
és egyéni indulóként egya-
ránt kiváló eredményeket elér-
nem. Az utóbbi években a futásé a 
főszerep, az adja meg az igazi sza-
badság érzését. Kétszer lefutot-
tam már a félmaratont, de vannak 
még céljaim, szeretnék minél töb-
bet fejlődni. Időközben az ököl-
vívásban is kipróbáltam magam, 
egy éven keresztül rendszeresen 
edzettem, de a tanulmányaim elő-
térbe kerültek és már nem adott 
annyi örömet ez a sportág, így 
jelenleg, bár le vagyok igazolva, 
szüneteltetem a boxolást.

Milyen eredményei vannak és 
milyen versenyekre készül?

- A kosárlabda bajnokságokon 
általában dobogós helyezést ér-

tünk el a csapatommal, valamint 
2015-ben megkaptam a „Csapat 
legjobbja” elismerést. Az MTK 
U16-os csapatával az országos 
B döntőig sikerült eljutni, ami 
emlékezetes marad számomra. 
2017-ben részt vettem az orszá-
gos utánpótlás válogatón, ahol 
az utolsó fordulóig jutottam, de 
döntő sikernek éltem meg, hogy 
edzői javaslatra megmérethettem 
magam. Diákolimpiákon és külön-
böző atlétika, illetve úszóverse-
nyeken is rendszeresen indultam, 

többnyire dobogós helyezést ér-
tem el. Rendszeresen részt veszek 
futóversenyeken, a legközelebbi 
célom a jövőre nézve egy újabb 
félmaraton, illetve a maraton táv 
teljesítése. Hirtelen ötlettől ve-
zérelve pedig beneveztem az idei 
Balaton átúszásra is, így most arra 
készülök.

Adja magát a kérdés, hogy mi-
lyen tervei vannak a sporttal?

- Az élsport nem szerepel a ter-
veim között, de biztos vagyok 
benne, hogy ha csak hobbi szin-
ten is, a jövőben is az életem ré-
sze lesz. Mozgás nélkül el sem 
tudom képzelni a napjaimat, el-
engedhetetlen, hogy levezessem 

az energiámat és kikapcsolódjak. 
Természetesen szeretnék minél 
jobb eredményeket elérni, legyen 
szó bármilyen sportágról, a ver-
senyszellemem és a lelkesedésem 
sosem hagyott alább. Mindig ke-
resem a kihívásokat és az új lehe-
tőségeket.

Biológia és kémia fakultációra 
jár, ami azt sejteti, hogy tovább-

tanulást követően ezekkel 
szeretne komolyabban fog-
lalkozni. Mi szeretne lenni, 
ha felnő?

- A biológia valóban közel 
áll a szívemhez, szívesen ta-
nulom. Jelenlegi terveim 
szerint pszichológiával vagy 
gyógypedagógiával szeret-
nék foglalkozni a jövőben, 
így az emelt szintű biológia 
érettségi az egyetemi felvé-
telihez is elvárás. Időközben 
azonban rájöttem, hogy a 

kémia mégsem az én utam, így 
jövő évtől az háttérbe szorul. 
Mivel francia kéttanítási nyelvű 
gimnáziumba járok, így az ösz-
szes tantárgy jelentős kitartást, 
figyelmet és tanulást igényel.

Az önkormányzati támogatást 
mire kívánja felhasználni?

- Hatalmas öröm volt számomra, 
hogy sikeres bírálatban részesült 
a pályázatom. Mivel szinte napon-
ta futok, nagyon fontos a megfe-
lelő minőségű és kialakítású cipő, 
így egy, a saját igényeimre sza-
bott, hosszútávfutásra alkalmas 
cipőbe, illetve egyéb futófelszere-
lésbe ruháztam be az elnyert tá-
mogatásból.

SZABÓ FLORENTINÁNAK 
MINDENE A MOZGÁS
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Igar József Péter, vagy, ahogy 
mindenki hívja, Peti gyorskor-
csolyázik. Mindegy, hogy jég 
vagy beton, az a lényeg, hogy 
korcsolya legyen a lábán és szél-
sebesen száguldhasson.

Hogyan fedezted fel a gyorskor-
csolyázást?

- Hároméves koromban tanultam 
meg jégkorcsolyázni a tatabányai 
műjégpályán. Már akkor szeret-
tem volna mindig gyorsabb és 
gyorsabb lenni. Amikor elsős vol-
tam és a vírus miatt lezárták az 
iskolákat, sok időm volt és gon-
doltam, ha már megy valameny-
nyire a jégkorcsolya, megtanulok 
görkorcsolyázni. Itthon tanulgat-
tam magamtól, akadálypályákat 
építettem az udvaron és úgy gya-
koroltam. Nagyon megtetszett és 
Tatabányán találtunk egy nyári 
tábort, amit a Tatabányai Diák 
Korcsolyázó Egyesület szervezett. 
A tábor után elkezdtem az egye-
sületben edzeni és a TDKE csa-
patában amatőr versenyzőként 
indultam a versenyeken. Azóta is 
itt görkorcsolyázom, de már profi 
kategóriában.

Ehhez a sporthoz egy jó korcso-
lya kell és bátorság.

- Igen. A görkorcsolyázást 
nagy sportboltokban kapható                    
görkorival kezdtem. Imádom a se-
bességet és ahogy egyre gyorsabb 
lettem, kaptam egy profi gyor-

sasági görkorcsolyát, így idéntől 
ezzel edzek és versenyzek. A profi 
korcsolya annyiban különbözik a 
hobbi korcsolyától, hogy a cipő 
nem tartja a bokát, így az egyen-
súlyozás nehezebb, viszont sokkal 
gyorsabban lehet hajtani vele. A 
versenyeket egyébként épített 
pályán rendezik. A pálya hossza 
160-300 méter közötti, döntött 
kanyarokkal. Különböző távokat 
kell teljesíteni az ellenfelekkel ví-
vott nagy fizikai és taktikai küzde-
lemben. Nagyon szeretem a váltót 
is, ahol a csapattársaimmal együtt 
küzdünk és bíztatjuk egymást. A 
különböző távokon elért össze-
sített pontok alapján alakul ki a 
végső sorrend egy versenyen. Az 
én korcsoportomban egy verse-
nyen három-négy 300-2000 méter 
közötti táv szokott lenni, plusz a 
váltó. Télen kerekek helyett pen-
gén csúszunk a jégen, a versenyek 
nagyon hasonlóak a nyáriakhoz.

Hetente mennyi elfoglaltságot 
jelent ez a sport?

- Heti négyszer, 1,5-2 órás edzé-
sem van Tatabányán. Nyáron jó-
részt görizünk, télen a korcso-
lyázás mellett futunk és száraz 
edzéseink vannak. Nyaranta 7-8 
versenyem van, amelyek sokszor 
kétnaposak.

A versenyekről milyen helyezé-
seid vannak?

- Görkorcsolyában amatőr ver-
senyzőként 2021-ben országos 2. 
helyezett lettem. Idén, profi kate-
góriában a Diákolimpia országos 
döntőjében lettem ezüstérmes, 
de ugyanúgy második lettem a 
Diákolimpia jégkorcsolya megyei 
döntőjében, valamint a Vértes Ku-
pán, a Vásárhely Kupán és Cseh-

országban a Kelet-Európa Kupán. 
Van első helyem is, azt Szegeden, 
a Dóm Kupán értem el.
- Mik a terveid e sporttal?
- Jégkorcsolya versenyeken eddig 
amatőr kategóriában indultam, 
de remélem hamarosan a profi rö-
vidpályás gyorskorcsolyát, a short 
tracket is kipróbálhatom. Mind 
görkorcsolyával, mind jégkorcso-
lyával szeretnék minél több ver-
senyre, aztán Európa- és világbaj-
nokságra menni.

A tanulással mi a helyzet?

- A sport mellett az irodalom ér-
dekel. A meséket és verseket na-
gyon szeretem mondani és írni 
is. Több versenyen indultam már, 
ahol szép eredményeket értem el. 
A Debreceni Nagyerdőért Egye-
sület által kiírt vers és meseíró 
pályázaton, több mint 900 pá-
lyaműből mind vers, mind mese 
kategóriában első helyezést ér-
tem el a 6-9 éves korosztályban. 
Ezen kívül számos versmondó 
versenyen indultam, több első 
illetve különdíjban részesültem, 
osztályfőnököm Nagyné Bognár 
Katalin segítségével. Egyébként, 
a mányi Hársfadombi Általános 
Iskolába járok, ahol heti 6 órában 
tanuljuk a német nyelvet. Az idén 
német szavalóversenyen is indul-
tam és megyei 1. helyezést értem 
el, erre Hollósiné Tóth Hedvig ké-
szített fel.

Az önkormányzati támogatást 
mire kívánod használni?

- A pályázaton elnyert összegből a 
görkorcsolyázáshoz és jégkorcso-
lyázáshoz szükséges felszerelése-
ket szeretnék vásárolni.

PETI ,  AKI A GYORSKORIT 
SZERETI



2022. július

18             Bicskei Újság

VINCOTECH 
LAKOSSÁGI 
FÓRUM

Lakossági fórumot tartottak június 29-én a Vá-
rosháza aulájában. A téma a Vincotech Hun-
gária Kft. új beruházása volt, amely a vele járó 
nagy tehergépjármű forgalommal, bontási 
munkálatokkal járó hanghatással, rezgéssel és porral zavarja a közelben lakók nyugalmát.
A cég képviselői elmondták, hogy a bontási munkák július elején véget érnek. Utána kezdetét veszi 
a háromszintes parkolóház és a 4000 négyzetméteres új gyárcsarnok építése, amelyhez a Batthyá-
ny és a Kossuth utcát fogják használni. Hangsúlyozták, hogy mindent megtesznek, hogy minél 
kisebb kellemetlenséggel járjon a környék lakói számára az építkezés. Jelezték, hogy ideiglenes 
porvédő falat emelnek a terület köré, hogy a keletkező por ne juthasson ki, emellett minden út-

vonal, amit használnak a következő hónapokban, 
helyre lesz állítva.
Bálint Istvánné polgármester örömét fejezte ki, 
hogy a cég és a kivitelező képviselői személyesen 
ismertették a beruházás részleteit, meghallgatták 
a lakosok panaszait. Reményét fejezte ki, hogy 
sikerült az érintett lakókat teljes körűen tájékoz-
tatni, a családoktól megértést és türelmet kért, a 
cégektől pedig azt, hogy minden tőlük telhetőt 
tegyenek meg a lehető legkevesebb kellemetlen-
ség érdekében.
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Elhunyt Carl Herzog von Württemberg

Szomorúan értesültünk arról, hogy elhunyt Carl Herzog von Württemberg herceg, aki Bicske né-
metországi testvérvárosában, Altshausenben élt, annak díszpolgára volt.

A herceg nem ismeret-
len azoknak a bicskeiek-
nek, akik megfordultak 
Altshausenben, hiszen 
a kölcsönös látogatások 
alkalmával több ízben 
volt lehetőség a szemé-
lyes találkozásra. Egy 
alkalommal a Csokonai 
Vitéz Mihály Általános 
Iskola énekkara szere-
pelt is a hercegi kastély-
ban.

Őszinte részvétünket, mély együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak, Altshausen lakóinak: 
Bicske Város Testvérvárosi Bizottsága

HARC A SZÚNYOGOK ELLEN

A nyári időszak sok pozitív dolgot hoz az ember életé-
be, de akadnak negatívumai is, a nagy forróság mellett 
például a szúnyogok, amelyek igazán el tudják rontani 
a szabadban tartózkodást. Bicskén is ez volt a helyzet, 
június közepére nagyon elszaporodtak a vérszívók. A 
lakók jelezték az önkormányzat felé a problémát, a 
polgármester intézkedett és július elején megtör-
tént a földi kémiai gyérítés.
- Rengetegen jelezték felénk, hogy rengeteg a 
szúnyog, esténként nem lehet tőlük megma-
radni az udvarokon, teraszokon. Magam is ta-
pasztaltam ezt. Ezért június közepén felvettem 
a kapcsolatot a Fejér Megyei Katasztrófavédel-
mi Igazgatóság igazgatójával, Magosi Lajossal, 
aki arról tájékoztatott levelében, hogy egész 
Fejér megye, így Bicske sincs benne az adott heti 
gyérítési tervben. Jeleztem az igényünket, hogy 
szeretnénk mihamarabbi gyérítést. Szerencsére a 
kérésem meghallgatásra talált, így július elején jelez-
ték felénk a beavatkozás pontos időpontját – tájékoz-
tatta lapunkat Bálint Istvánné polgármester.
A földi kémiai szúnyoggyérítésre végül július 14-én ke-
rült sor a napnyugta utáni órákban.



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

  

Hozzávalók 4 személyre:

- 1 kg lecsópaprika
- 1 kg paradicsom
- 50 dkg zsenge főzőtök
- 2 nagy fej vöröshagyma
- 15 dkg száraz paprikás kolbász
- 3 gerezd fokhagyma
- olaj, só, pirospaprika, frissen őrölt 
bors
- 20 dkg bulgur

Elkészítése:

- A zöldségeket készítsük elő: a ki-
csumázott paprikát karikázzuk fel, a 
paradicsomot kockázzuk fel, a tököt 
hámozzuk meg, a magját eltávolítva, 
ezt is kockázzuk fel.
- Nagyobb lábasban dinszteljük meg 
olajon a felszeletelt vöröshagymákat 
a karikákra vágott kolbásszal együtt. 
Szórjuk rá a pirospaprikát, forgassuk 
át, majd dobjuk rá a zöldségeket és a 
zúzott fokhagymát is.
- Adjuk hozzá a bulgurt, sózzuk, bor-
sozzuk. Öntsük fel 3dl vízzel, lefedve 
főzzük kb. 20 percet, míg megpuhul-
nak a zöldségek, illetve megfő a bul-
gur. Ha szükséges, pótoljuk a vizet, 
ízlés szerint sózhatjuk, borsozhatjuk.
- A tököt helyettesíthetjük cukkini-
vel, adhatunk hozzá padlizsánt, vagy 
mind a hármat főzhetjük együtt.

Jó étvágyat kíván Báder Kati!  

TÖKÖS-KOLBÁSZOS  LECSÓ  
BULGURRAL

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

IMPRESSZUM
Bicskei Újság, a Bicskei Önkormányzat hivatalos, ingyenes lapja, megjelenik havonta 4500 példányban. Nyilvántartásba véve a Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság által a CE/4347-3/2013. számon. Kiadja: Bicske Város Önkormányzata. Olvasószerkesztő: Benedek Eszter. Fotók: Adravecz Tamás, Druzsin László, 
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Közérdekű információk

ANYAKÖNYVI HÍREK

Az alábbi párok járultak hozzá, hogy értesüljön Bicske lakossága a bicskei anyakönyvvezető előtt 2022. 
június hónapban megkötött házasságukról: Laza Alexandra és Török Dániel (06.09.), Latecska 
Gábor és Marosán Hajnalka (06.11.), Kovács Csaba Károly és Nánássy Dóra (06.11.), Viga Mihály 
László és Krakovszki Rita (06.18.), Vereczkei Csaba Imre és Hajnal Réka Andrea (06.24.), Gödöny 
János és Diószegi Annamária (06.25.).

Sok boldogságot kívánunk!

Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ védőnői szakmai 
egysége szerint 2022. április és június hónapban született gyermekek: Varró Benedek 
(04.17.), Lázár Vince (06.09.), Potháczki Zénó (06.14.), Varga Viktória (06.30.).

Jó egészséget kívánunk!
Védőnői Szakmai Egység

2060 Bicske, Kossuth tér 17.
Telefon: 22/ 952-232 E-mail: bicskevedonok@gmail.com


