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FELEJTHETETLEN ÉLMÉNYEK 
A BICSKEI NAPOKON

2022. június

Bálint lstvánné polgármester a megnyitón abbéli örö-
mének adott hangot, hogy a koronavírus-járvány ugyan 
lelassította picit az életünket, de az nem állt meg, fejlő-

dik, épül-szépül a város, számtalan fejlesztést sikerült 
megvalósítani az utolsó Bicskei Napok óta. Felsorolta a 
fontosabb beruházásokat, majd örömmel számolt be 
arról, hogy covid ide vagy oda, 2019 októberétől napja-
inkig 355 kisbaba született Bicskén és egyre többen gon-
dolják úgy, hogy városunkban szeretnének letelepedni, 
családot alapítani. Őket is várja egy összetartó, a bajban 
összefogni képes közösség – mutatott rá.

- Hosszú idő után most újra 
együtt lehetünk és közösen 
tölthetjük ezeket a napokat, 
szabályok és kötöttségek nél-
kül. Bízom abban, hogy min-
denki megtalálja a számára 
érdekes és vonzó programot, 
kulturális, szórakoztató és sport 
egyaránt szerepel a kínálatban. 
Kicsik és nagyok, felnőttek és 
gyerekek, és az idősebb kor-
osztály érdeklődésére is szá-
mítunk. Azt szeretnénk, hogy 
ez a néhány nap felejthetetlen 
élményt nyújtson a település 
minden polgárának – mondta 
nyitóbeszédében a polgármes-
ter.
Nos, a rendezvénysorozat nem 
okozott csalódást, most is sok-
féleségével tűnt ki. A kultúra szerelmesei ámulatba es-
hettek Radisics Milán fotókiállításán, aki Roxy az urbán 
róka címmel tárlat a rókák életét mutatta be. Másnap a 
könyvtárban Mörk Leonóra író-olvasó találkozójára vár-
ták az érdeklődőket, de kiállítása nyílt Kovács Tibornak 
50? 60! Élet-vég címmel, Facsar-Veszeczky Andreának 
Bábtár címmel és a Rajzos kalandozás Csilével, a Bérc 
tündérével gyermekrajz kiállításra is sor került a Nagy 
Károly Városi Könyvtárban. Kőhalmi Zoltán dumájával 
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A majd négy évtizedes múlttal rendelkező, az idén 39. alkalommal megrendezett Bicskei Napok is-
mét nagyot szólt! Május 16. és 22. között összehozta a családokat, a barátokat, az ismerősöket, az 
utcabelieket és egyáltalán, minden bicskeit, hogy a kényszerű szünet után önfeledten nevessenek, 
együtt táncoljanak, élvezzék a színes programokat. A Bicskei Napok közösséget összekovácsoló 
ereje újfent megmutatkozott!

A Bicskei Napok tökéletes volt arra, hogy a bicskei kulturális élet központja, a Petőfi Műve-
lődési Központ valaha volt összes dolgozójának megköszönjék a munkáját. Az ünnepélyes 
megnyitón Bálint Istvánné polgármester adta át az elismeréseket az intézmény hírnevét 
több évtizeden át öregbítő egykori és mai dolgozóknak, de kaptak az elismerésből az épü-
let nemrégiben befejeződött felújításán dolgozók is.



Itt a jó idő, a kánikula, rövidesen kezdődik a 
vakáció, bezárnak az iskolák. És végre, minden 
olyan, mint két évvel ezelőtt volt. Nincsenek 
szabályok, korlátozások, utazhatunk, nyaral-
hatunk ott és úgy, ahogy jólesik. Itthon és kül-
földön egyaránt. A szomszédban zajló hábo-
rú, persze, beárnyékolja a mindennapjainkat, 
de az életünk visszatért a vírus előtti, normális 
kerékvágásba. Ezért aztán újra együtt, közö-
sen élvezhettük a 39. Bicske-i Napok színes, 
változatos programjait. A különböző koncer-
teken, sport eseményeken, gasztronómiai 
rendezvényeken megfordult a város apraja 
nagyja, idősek és fiatalok egymást túllicitálva 
drukkoltak, versenyeztek, vagy éppen tapsol-
tak valamelyik előadónak a színpadon. 

Én is igyekeztem mindenhová elmenni, sok-
szor éjszakába nyúlóan élveztem a zenét és 
azt, hogy mindannyiunknak, akik ott voltunk, 
egyszerre dobbant a szíve. Bízom abban, hogy 
sikerült felejthetetlen élményekkel gazdagíta-
ni a bicskeiek hétköznapjait.

Elrepültek az évek, szinte hihetetlen, de idén 50 
éves a zánkai gyerektáborunk. Félévszázados 
lett, és már most tele van a nyárra, úgyhogy 
sok gyermek ünnepli majd a fennállását bol-
dogan, a Balaton partján. 

Érdemes már most megtervezni a nyarat, a 
szabadságot, a pihenést, hogy kedvünk sze-
rint tölthessük azt a néhány napot.

Remélem, mindenkinek lesz alkalma feltöl-
tődni, kikapcsolódni! 

Az a régi nyár…

BÁLINT ISTVÁNNÉ 
polgármester
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ragadtatta nevetésre a közönséget, Béres József előa-
dása a Béres Cseppről pedig kulisszatitkokat is magá-
ban hordozott.
A zene és a tánc szerelmeseinek sem kellett csalódni-
uk. A megnyitón Fekete Bori népdalénekes varázsol-
ta el a nagyérdeműt, a következő napokban színpad-
ra lépett és mindannyiszor nagy tapsra ragadtatta a 
közönséget a Veresegyházi asszony-kórus és a Zizi 
labor, Herceg Dávid, a New Level Empire, Szandi, Pá-
pai Joci, Mészáros János Elek, Vadkerti Imre Jimmy, 
DJ Turán és DJ Goffa, Keresztes Ildikó, a Bicskei Csil-
lagszeműek néptánccsoport, a Készenléti Rendőrség 
zenekara, valamint a Bicskei Koncert Fúvószenekar.
A sport és a mozgás mindig része volt a Bicskei Na-
poknak, most sem volt ez másként. A tanuszodában 

úszóversenyt rendeztek, volt zumba bemutató, shao-
lin ötpróba, FUTaBICSKE, Mocorgó játékos gyermek-
torna, rendeztek Telep-Kertváros és Képviselőtestü-
let-BTC öregfiúk futballrangadókat.
Felöltöztették a Születésfát, amelyre a már említett 
több mint háromszáz megszületett bicskei gyermek 
nevét tartalmazó levélke került. Nem maradhatott el 
a főzőverseny sem, amelyre több mint harminc csa-
pat nevezett. Persze, a gyerekeket jobban lekötötte a 
habparty, amelyhez ezúttal is a bicskei tűzoltók szol-
gáltatták a habot.
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A Nemzeti Összetarto-
zás Napjához közeled-
ve, Trianon 102. évfor-
dulójára emlékezett 
Bicske június 2-án a 
református templom-
kertben álló Országal-
mánál. A jelenlévők 
lehajtott fejjel, csend-
ben, de mégis nagyon 
hangosan adták tud-
tára a világnak: nem 
lehet elfogadni az el-
fogadhatatlant, nem 
lehet elfogadni egy 
ország ilyen mértékű, igazságtalan 
megcsonkítását!
Az idei évi megemlékezés másik 
szomorú aktualitását az orosz-uk-
rán háború adta, amely a szom-
szédunkban zajlik, és amelybe 
akaratukon kívül belesodródtak a 
kárpátaljai magyarok is, akik éppen 
a trianoni döntés miatt kénysze-

rülnek több mint 
100 éve idegen 
országban, most 
éppen Ukrajná-
ban élni. A szónok 
is onnan érkezett, 
ugyanis Balogh 
Lívia, a Kárpátal-
jai Magyar Kul-
turális Szövetség 
elnöke mondott 
beszédet.
- Az eltelt 102 
év történése kö-
zös örökségünk. 
Öröke ez Kárpát-
aljának, Erdély-
nek, Felvidéknek, 

ahogy öröke a mai Magyarország-
nak, és mindenkinek, akit a Jóisten 
magyarként rendelt erre a világra. 
Hiszem, hogy ez az elrendelés nem 
véletlen, ahogy az sem kinek-kinek 
közülünk melyik bástyán kell meg-

állnia, s legjobb tudása szerint őr-
ködnie. Mert őrizni kell ezt az 1000 
éves kultúrát ma is, amikor a nem-
zeti-keresztény hagyományt liberá-
lis eszmék támadják, amikor nyelvi, 
vallási vagy épp családi közössé-
geink a globalizmus célkeresztjébe 
kerülnek, hogy felőröljenek min-
dent, ami az egyén védelmét szol-
gálja. Mert megmaradni, embernek 
maradni ebben a feje tetejére állt 
világban csak úgy lehet, ha nem 
egyedül állunk. Ahogy a búzaszál 
is sérülékeny, de ha kévébe kötjük, 
makacsul ellenáll a külső erőknek. 
Hát így őriz meg minket is a kéve, a 
nemzet! Más-más bástyára rendel-
tettünk, de a gondviselés egymás 
mellé vezetett, hogy így erősítsen 
– hangoztatta Balogh Lívia.
Úgy vélte, a csapiaknak és a bics-
keieknek közös kévéje van, melyet 
együtt tettek erőssé az elmúlt évek 
közösen szervezett rendezvénye-
ivel, például a Bicskei Napokkal, 
ahol Isten kegyelméből, a helyiek 
mellett tusnádfürdői és rétyi bará-
tokra is szert tettek, vagy a zánkai 
táborozások alkalmával, amely a 
csapi gyerekek legkedveltebb nyári 
helyszíne lett.
- Az erős kéve biztosította, hogy 
akkor sem voltunk egyedül, ami-

kor arra ébredtünk, hogy kitört a 
háború. Mi, kárpátaljai magyarok, 
a Nemzeti Kormánynak köszönhe-
tően eddig is érezhettük az ország 
támogatását. De most, amikor Eu-
rópa békéje egyik pillanatról a má-
sikra megszűnt létezni, egy nemzet 
mozdult meg és adott menedéket 
mindenkinek. Így tettek a bicskei-
ek is, amikor megnyitották a mene-
kültszállást, amikor gyűjtést szer-
veztek a kárpátaljaiaknak, amiből 
otthon nyugdíjasokat, fekvő bete-
geket, nyugdíjasokat, kisgyermekes 
családokat és még a helyi katonai 
alakulatot is támogatni tudtuk. Kö-
szönjük, hogy gondolnak ránk, kö-
szönjük a segít-
séget, az imákat, 
amelyeket ér-
tünk mondanak 
el minden nap, a 
békéért fohász-
kodva! És külön 
köszönjük Bálint 
Istvánné polgár-
mester asszony-
nak és Csörgöl 
Ákos polgármes-
ter-helyettesnek, 
hogy adománya-
ikat személyesen 
hozták el Csapra, 
hogy ott ölelése-
ikkel is bíztassák a helyieket! Mi Kár-
pátalján vagyunk otthon! Hiszem, 
hogy a kárpátaljai magyarság, egy 
kévébe kötve az anyaországi és 
más határon túli területek magyar 
közösségeivel, ahogy az elmúlt 100 
évet, Isten kegyelméből túléli ezt 
az igen nehéz történelmi időszakot 
is – zárta gondolatait Balogh Lívia.
A megemlékezésen résztvevők a 
Bicskei Csokonai Vitéz Mihály Álta-
lános Iskola tanulóinak és pedagó-
gusainak műsorát követően meg-
koszorúzták a trianoni emlékművet.

MEGŐRIZ 
BENNÜNKET A 
KÉVE, A NEMZET
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Pedagógusnap alkalmából kö-
szöntötte az óvodák, a pedagó-
giai szakszolgálat, az általános 
iskolák és a középiskola dolgo-
zóit Bicske önkormányzata. Az 
ünnepségen Lovasné Báder Ka-
talin a Szent László Általános 
Iskola matematika tanára és Bá-
torfi Rozália a Kakas Tagóvoda 
tagintézmény vezetője vehette 
át a „Bicske Város 2022. évi Ok-
tatás- és Művelődésügyéért" ki-
tüntetést.
Bálint Istvánné polgármester 
köszöntőjében kiemelte, hogy 
a pedagógusok - legyenek azok 
óvodában dolgozók, vagy isko-
lában tanítók – nem csak épí-
tőkövei városi közösségünknek, 
hanem kovászai és motorjai. Úgy 
vélte, nélkülük Bicske nem lenne 
olyan, amilyen most.
- Önök nélkül az óvoda vagy az 
iskola csak egy épület lenne a 
sok közül. Ám szerencsére nem 
az. Szellemi műhely, ahol pal-
lérozódnak az ifjú elmék, hogy 
aztán elhagyva az épület falait, 
tovább tanulva majdan Bicske, 

az ország és a nemzet javára te-
vékenykedjenek – hangsúlyozta 
a városvezető, aki Csörgöl Ákos 
alpolgármesterrel átadta a város 
kitüntetéseit.
Lovasné Báder Katalin méltatá-
sában elhangzott, hogy hosszú 
évek óta aktív tagja a Szent Lász-
ló Általános Iskola tantestületé-
nek, osztályfőnök és matematika 
munkaközösség vezető. Szakmai 
munkájára az igényesség jellem-
ző, gazdag pedagógiai eszköztá-
ra van, keresi a hatékony meg-
oldásokat, szívesen alkalmaz 
új, korszerű módszereket, eljá-
rásokat. Szívesen gazdagítja a 
gasztronómiai kultúra elemeivel 
a tanórán kívüli foglalkozásokat, 
iskolai eseményeket. Az iskola 
jubileumi évének programjaiban 
tevékenyen, kreatívan, időt nem 
sajnálva vett részt.
Bátorfi Rozália a Vajdás érettsé-
gi, majd a diploma megszerzése 
után a bicskei II. sz. Napköziott-
honos Óvodában óvodapedagó-
gusként helyezkedett el. 1994-
ben Budapesten vállalt munkát, 
egészen 2013-ig volt vezetőhe-
lyettes. 2013 szeptemberében 

tért vissza Bicskére, 2014 február-
jától a Kakas Tagóvoda tagintéz-
mény vezetője. Megbízható, nagy 
munkabírású, szakmáját szerető 
óvónő, aki mindig azért tevékeny-
kedik, hogy az óvodás korosztály 
nevelése, fejlesztése játékba ágya-
zottan valósuljon meg.
A díjazottak mellett minden jelen-
lévő megkapta Bicske Város Önkor-
mányzat üdvözlőlapját, amelyet 
Gyüre Zenina és Lengyel Emília, a 
Csokonai negyedikes tanulóinak 
rajza díszít.

Az ünnepség keretében 
még egy díjat adtak át. 
Polgármesteri elismerő 
oklevelet kapott fenn-
állása 25 éves jubileu-
ma alkalmából a Szent 
László Általános Iskola 
apparátusa. Az elisme-
rést Hetényi Anikó vette 
át Bálint Istvánnétól és 
Csörgöl Ákostól.

LOVASNÉ BÁDER KATALIN ÉS BÁTORFI 
ROZÁLIA AZ ÉV PEDAGÓGUSAI
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A bicskei gyerekek nyári tábora 
ebben az évben 50. alkalommal 
nyitotta meg kapuit Zánkán. Eb-
ből az alkalomból kétnapos em-
lékhétvégét szerveztek a tábo-
ralapítók és az üzemeltetők.
A szervezők a május 28-29-ei, ün-
nepélyes tábornyitóra mintegy 
100 embert hívtak meg és szinte 

mindenki elfogadta meghívásu-
kat. Nagy öröm volt látni, hogy 
e jeles alkalomból a tábor meg-
álmodói és építői közül többek 
személyesen voltak jelen és meg-
köszönhették nekik, hogy létre-
hozták a tábort, amely minden 
bicskei életében valamilyen mó-
don nyomot hagyott diákként, fel-
nőttként egyaránt. Arra ugyan ke-
vesebben emlékeznek, de Zánkán 
eleinte sátrak voltak csak, a 70-
es évek végén, 80-as évek elején 
épültek fel a ma is álló faházak. 
Igaz, azokat az elmúlt években 
az önkormányzat cége, a Sportlé-
tesítmény és Szabadidőközpont 
Üzemeltető teljesen felújította.

Az ünnepség a táboralapí-
tók és az üzemeltetők visz-
szaemlékezéseivel kezdődött. 
Az elmúlt 50 évet idézte fel, sor-
rendben Krajczár Gyula, Lanczen-
dorferné Kósa Katalin, Jakabné 
Borostyán Krisztina, Nagyné Szita 
Erzsébet és Szabó Attila. A sort 
Bálint Istvánné polgármester zár-

ta, aki elsőként köszönetét fejezte 
ki mindazoknak, akik a kezdetek 
kezdetétől egyengették e csodás 
létesítmény útját, akik megterem-
tették a lehetőséget arra, hogy 
sok-sok bicskei gyer-
mek nyaralhasson a 
Balaton mellett.
- A zánkai tábor min-
den alapítója, mun-
katársa tiszteletet 
érdemel azért az ér-
ték- és hagyomány-
teremtő munkáért, 
amit Zánkán elvé-
geztek, hiszen ezzel 
Bicskét is gazdagí-
tották. Nyugodtan 

mondhatjuk, hogy a zánkai tábor 
a bicskei élet szerves részévé vált 
az évtizedek során – hangsúlyozta 
a városvezető.
Bálint Istvánné jelezte, hogy a 
Bicskei Önkormányzat mindig is 
az egyik legkedvesebb feladatá-
nak tartotta a tábor fenntartását, 
fejlesztését, gyerekzsivajjal való 
megtöltését. Most is nagy öröm-
mel vágnak bele az újabb 50 évbe, 
mert tudják, hogy a zánkai tábor 
a gyerekek, unokák, dédunokák 
számára is ugyanazt fogja jelenti, 
mint jelentette nekik, szüleiknek 
és nagyszüleiknek.
Ahogy az lenni szokott, az ünne-
pélyes zászlófelvonás sem maradt 
el. A zászlókat Krajczár Gyula, 
Néma Pál és Fenyvesi Endre húz-
ta fel. A jelenlévők emléktáblát is 
avattak az 50 év tiszteletére, majd 
kezdődhetett a nap kötetlen ré-
sze, ahol mindenki felidézhette 
tábori élményeit. Volt belőle ren-
geteg…

KAPUNYITÁS 
ÖTVENEDSZER

Zánka       éves 
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Rendhagyó kiállítás nyílt a Kossuth téren május 9-én, a fák közé feszített molinókon szomorú emberi sorsok eleve-
nedtek meg. A megnyitón jelen volt Danku Csaba, az Emberi Erőforrások Minisztériuma helyettes államtitkára, előa-
dást tartott Bognár Zalán, a Gulág- és Gupvikutatók Nemzetközi Társasága elnöke, valamint Gulácsy Imola főszervező.
A „Pokol Bugyrai” című tárlat ugyanis férfiak és nők életútját mutatta be, akiket akaratuk ellenére hurcoltak el kény-
szermunkára a Szovjetunióba. A tíz életút olyan fiúké, férfiaké és lányoké volt, akiknek életét átírták, tönkretet-
ték a 20. század totalitárius diktatúrái és a második világháború. A fogolyportrék a Szabadságvédő Alapítvány 
megbízásából készültek, szokatlan tartalommal és kivitellel. A molinók a Bicskei Napok végéig voltak láthatók.

EMBERI SORSOK MOLINÓKON

Látványos lépéssel haladt tovább az elmúlt hetekben 
a NIF Zrt. beruházásban megvalósuló bicskei intermo-
dális csomópont fejlesztési projekt. A beruházás kere-
tében elbontották a hosszú évek óta lezárt, borzalmas 
állapotba került gyalogos felüljárót.
A NIF tájékoztatása szerint a felüljáró elemeinek kieme-
lését vágányzár mellett hajtották végre. Jelezték, hogy 
a vasútállomástól nyugatra épülő új – Tatai út és Csák-
vári út közötti – összekötő út alépítményi munkái, az 
épületbontási és fakivágási munkálatok befejeződtek. 
A vasút fölött átvezető közúti felüljáró átépítése, vala-
mint az összekötő úton a védőréteg építési munkálatai 
vannak jelenleg folyamatban.
Részben befejeződött a gyalogos peronaluljáró meg-
hosszabbítása, azt ideiglenesen forgalomba helyezték. 
Folyamatosan dolgoznak a szakemberek a déli oldalon 
megvalósuló P+R parkoló és körforgalom, a vasúti köz-
rakodó vágányok burkolt rakterületének építése.
A projekt 2021 júniusában kezdődött meg, a folyamat-
ban lévő első ütem munkálatai várhatóan 2023 októbe-
rében fejeződnek be. A kivitelezést a V-Híd Építő Zrt. 
végzi nettó 9,924 milliárd forint értékben.

ELTŰNT A NAGYÁLLOMÁS 
GYALOGOS FELÜLJÁRÓJA
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Az árusok képviseletében Cserjés 
Dina nyilatkozott lapunknak, mi-
közben szolgálta ki a vevőket a 
pultban. Mint elmondta, nem csak a 
sajt- és tejtermék boltot üzemelte-
ti, hanem össze is fogja az árusokat, 
tárgyal, szervez, intézkedik.
- Amikor híre ment a környéken, 
hogy Bicskén vadonatúj termelői 
piac épül, azonnal felkeltette az ér-
deklődésemet. Addig Zsámbék, Ta-
tabánya, Tata és Pilisvörösvár piaca-
in forogtunk, Bicskén nem voltunk 
jelen. Az új piac azonban olyan ki-
váló körülményeket biztosít árusok 
és vevők számára is, hogy nem volt 
kérdés, belevágunk. Segítettünk 
árusokat toborozni, kibéreltük az 
üzlethelyiséget és nyugodtan ki 
merem jelenteni: egyáltalán nem 
bántuk meg! Kicsit több mint fél 
éve vagyunk nyitva, de a vevők na-
gyon gyorsan ránk találtak és azóta 
is rendszeresen visszajárnak nem 
csak hozzánk, hanem mindegyik 
árushoz – idézte fel a kezdeteket 
Cserjés Dina.
Megjegyezte, péntekenként reg-
gel fél héttől 11-ig nagy forgalom 
van. Egy-egy hosszú hétvége előtt 
két pultos is alig győzi kiszolgálni 

a vevőket. Éppen 
ez adta az ötletet, 
hogy péntek mel-
lett keressenek 
egy másik napot 
is, amikor kiszol-
gálhatják a bics-
keieket és kör-
nyékbelieket és 
ezáltal olyanok-
nak is lehetőséget 
kínáljanak a vásár-
lásra, akik napköz-
ben dolgoznak.
- Megkerestem öt-
letemmel a város-
vezetést, amely-
nél nyitott kapukat döngettem. 
Azonnal támogatásukról biztosítot-
tak, így belevágtunk az előkészüle-
tekbe. A szerda délutánt céloztuk 
meg, amit egyfajta családi délután-
ként szeretnénk kialakítani. Az első 
szerdai alkalom június 8-a volt, in-
nentől minden szerdán itt leszünk! 
Új árusokkal is készülünk, így nem-
csak azok lesznek, akik péntek dé-
lelőtt árusítanak. Lesz például egy 
grillsütő, ahol mindenféle grillezett 
étel megvásárolható, de lesz süte-
mény és kenyérárus, akinél erdélyi 

pityókás kenyeret is 
lehet vásárolni. Ezen 
felül a pultokon 
megtalálhatók lesz-
nek különféle tojá-
sok, közöttük fürj-
tojások is, gombák, 
mézek, füstölt áruk, 
sőt még rágcsálni-
valók is – jelezte 
Cserjés Dina.
Terveik szerint a jö-
vőben a szerda dél-
utánt egybekötnék 

különböző kulturális műsorokkal, 
gyerekfoglalkozásokkal, előadások-
kal, hogy amíg a szülők vagy nagy-
szülők vásárolnak, addig a gyerekek 
is jól érezzék magukat.

SZERDÁNKÉNT IS NYITVA A VÁROSI PIAC!

Az újonnan épült Városi Piac tavaly ősszel nyitotta meg kapuit azok után, hogy éve-
kig nem volt méltó helye a piacnak, holott Bicskén, az egykori mezővárosban, mindig 
is fontos szerepet töltött be. A közösségi tér mára a kézműves termékeket, minőségi 
árukat kedvelő bicskeiek és környékbeliek kedvenc bevásárlóhelye lett. Olyannyira, 
hogy az árusok és a városvezetés most azon dolgozik, hogy péntek délelőtthöz ha-
sonlóan szerda délutánonként is mindig nyitva legyen. Hiszen igény mutatkozik rá!
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MINDENKINEK 

JÁR EGY ÚJ ESÉLY

Egy új intézmény kezdte meg működését Bics-
kén. Március 22-én nyitotta meg kapuit a Bap-
tista Tevékeny Szeretet Misszió Új Esély Köz-
pontja városunkban. Ezzel egy újabb nappali 
ellátó-intézmény szolgáltatásait veheti igény-
be 50 pszichiátriai- és 50 szenvedélybeteg. A 
központ vezetőjét, Jelsik-Szabó Juditot kérdez-
tük.

- Mit jelent pontosan az Új Esély Központ, mi a kül-
detésük?
Nappali ellátóként pszichiátriai- és szenvedélybetege-
ket látunk el. Az intézmény adományok szétosztásával 
is szeretné segíteni az ellátottak mindennapjait, minden 
hónapban biztosítunk egy alapélelmiszerekből álló cso-
magot. Csekély összeg befizetése ellenében napi egyszeri 
étkezésre is lehetőségük van az ellátottaknak a központ-
ban. Célunk a nappali ellátás keretei között segíteni, tá-
mogatni és képessé tenni az ügyfeleket a változásra, az 
életminőségük javítására.

- Kiket várnak?
Bárkit, aki a következő problémák – lelki problémák, al-
kohol, gyógyszer, kábítószer, vásárlás, játék, túlzott inter-
nethasználat – valamelyikével küzd, igénybe veheti az Új 
Esély Központ segítségét. Kezdetét vette egy nagyon jó 
együttműködés a bicskei intézményekkel, ez biztosítékot 
jelent arra, hogy a továbbiakban is közösen gondolkoz-
zunk és tegyünk a városlakók egészségéért.

- Mennyien dolgoznak a központban?
Négy képzett terápiás és szociális munkatárs nyújt segít-
séget a rehabilitáción túl, hogy megkönnyítse a bicskei 
ellátottak mindennapjait. Az ellátásnak nem feltétele, 

hogy a rászoruló baptis-
ta felekezethez tartozzon, 
bárki fordulhat segítségért 
a központhoz, aki betöltöt-
te a 16. életévét. Az ellátot-
tak részt vehetnek egyéni 
és csoportos terápiákon, 
foglalkozásokon, emellett 
fontos kiemelni, hogy jár 
hozzánk Pécsről egy pszi-
chiáter, addiktológus, dr. 
Bors Péter, aki az egészség-
ügyi vizsgálatokat végzi. 
Az intézmény céljai között 
szerepel a prevenció is, ami 

leginkább a fiatalok esetében vezethet célra.

- Hogyan találják meg Önöket a segítségre 
szorulók?
Az intézménybe való jelentkezés önkéntes. Az Új 
Esély Központ az év minden napján reggel 7 órától 
este 19.30-ig várja a rászorulókat az Aradi Vértanúk 
utca 18. szám alatt. Aki hozzánk fordul segítségért, 
mert már megfogalmazódott benne a szándék a 
változtatásra és fenntarthatatlannak látja jelenlegi 
élethelyzetét, annak minden támogatást mega-
dunk. A Bicske Napokon is részt vettünk, ott volt 
az intézmény összes munkatársa, közösen főztünk. 
Többen meglátogattak bennünket, kézművesked-
tünk, gyümölcsöt faragtunk, nagyon jól éreztük 
magukat. A főzőversenyen 4. helyezést értük el, 
amire igazán büszkék vagyunk, hiszen több mint 
30 csapat vett részt a programon. Folyamatosan 
várjuk a hozzánk fordulókat egy olyan közösségbe, 
akik egymást támogatják és segítik az életmódvál-
tásban.
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AUTÓCSODÁK A MÚLTBÓL

Porsche, Ferrari, Lamborghini, Merce-
des-Benz, BMW. Csak néhány az ismer-
tebb autómárkák közül, amelyek meg-
csodálhatók voltak május 7-én, amikor 
mintegy 90 autóval Bicskére ért a 20. 
születésnapját ünneplő Hungaria Clas-
sic pontossági veteránautós túra, amely 
az Oldtimer Szuperkupa első futama. 
Persze akadtak kuriózumnak számító tí-
pusok is, mint az Austin Healey, az MG, a 

Triumph vagy az NSU, amelyek mindegyike hosszasan időzött városunkban.
A veteránautósok szezonnyitó futama Etyekről indult és Mór váro-
sáig tartott, a résztvevőknek változatos, néhol nehéz és trükkös fel-
adatokat kellett megoldaniuk a nap folyamán. Az útvonalon hang-
súlyos szerepet kapott Bicske, amely egyben feladathelyszín is volt.

Bicske ezúttal is csat-
lakozott a TeSzedd! 
– Önkéntesen a tiszta Magyarországért orszá-
gos akcióhoz, amelyet az Innovációs és Tech-
nológiai Minisztérium hirdetett meg tizedik 
alkalommal. Május első hetében a bicskei ön-
kéntesek körbe takarították a várost, ennek ered-
ményeként 10 tonna szemetet szedtek össze.

Május 6-án, pénteken a bicskei óvodák és általános isko-
lák szedték a szemetet a játszóterek környékén, a Hősök 
terén, valamint az intézmények környezetében. A 132 gye-
rek és 28 felnőtt mellé csatlakoztak a Kapcsolat Központ 
dolgozói, akik az Ady és a Bem utcákat tisztították meg.
Vasárnap a Barátság Nyugdíjas Klub és a Dinamik harcmű-
vészeti egyesület tagjai, a tanuszoda és a Bicskei Gazda-
sági Szervezet munkatársai, az Előhegyen élők Birtalan 
Andrea vezetésével, Tessely Zoltán országgyűlési képvise-
lő, az óvónők, az önkormányzati képviselők Bálint Istvánné 
polgármester és Csörgöl Ákos alpolgármester vezetésével, 

a Gróf Batthyány Kázmér Műpártoló Alapít-
vány, a polgármesteri hivatal, Léber Fanni, 
valamint Felcsútról Pats Péterné és lányai 
gyűjtötték az illegálisan lerakott szeme-
tet. A 48 résztvevő a Bicske Szíve parkban, 
a Családok parkjában, a Spar úton, a Gala-
gonyás 4-6 dűlőben, a Lókorház felé vezető 
úton, "Micsurin"-ban, a Széles csapáson, a 
Csillagvizsgáló bekötő útján, az Árpád utca 
aljától a Máléhegy felé vezető úton, illetve a 
Csákvári út egy részén szedte a hulladékot.

Hétfőn a Vajda Technikum lelkes csapata a Kos-
suth téren, a Bocskai és a Fáy utcákat tisztította meg.
A lelkes szemétszedők összesen 400 zsáknak megfe-
lelő mennyiségű hulladéktól tisztították meg a vá-
rost és környékét, ami körülbelül 10 tonnát nyom.

TESZEDD: ŐK SZEDTÉK
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FICSOR KAROLINA RENDŐRKÉNT VERSEL

A Bicskei Rendőrkapitányság 
nemrégiben állománygyűlést 
tartott a Rendőrség napja alkal-
mából, amelyen átadásra ke-
rült az Év rendőre kitüntető cím 
is. A program részeként Ficsor 
Karolina, a VII. kerületi rendőr-
kapitányság bűnügyi osztály-
vezetője felolvasott egy verset, 
amelyet saját maga írt még a 
Költészet napjára. Őt kérdeztük 
arról, vajon a későbbiekben ver-
seskötetben is láthatjuk a nevét?

- Elsősorban rendőr vagyok. 2008. feb-
ruár elsején kerültem a Szegedi Rendőr-
kapitányság vizsgálati osztályára, majd 
2012. május elsejéig a helyszínelő alosz-
tály alosztályvezetője, később vezetője 
voltam. Innen áthelyeztek a bűnügyi 
osztály alosztályvezetői pozíciójába, 
ahonnan 2014-ben, magánjellegű okok 
miatt jelentkeztem a XI. kerületi rendőr-
kapitányság bűnüldözési alosztályveze-
tői helyére. Később dolgoztam az V. ke-
rületi rendőrkapitányságon is, jelenleg a 
VII. kerületi rendőrkapitányság bűnügyi 
osztályvezetője vagyok.

Mikor írta első versét?

- Az általános iskola felső tagozatában. 
Irodalom órára kellett írni egy vicces 
verset, ami jól sikerült. Utána csak akkor 
írtam, amikor jött az ihlet. Ez azt jelentet-
te, hogy évekig nem írtam egy sort sem, 
majd volt, hogy egy hónapban többet 
is, mert úgy éreztem, írnom kell. Egyéb-
ként, mióta Budapesten vagyok, ez volt 
az első versem.

Mikor olvashatjuk kiadásban az 
eddig megírt verseket?

- Sosem gondolkodtam ilyenen és iga-
zából annyira nem tartom annyira jónak 
a verseimet, hogy kiadásra kerüljenek. 
Sajnos a mai világban már egyre keve-
sebben olvasnak verseket, más köti le 
az embereket. Egyszer Orosházán több 
versemet megmutattam egy iskolaigaz-
gatónak, aki szerint messze vagyok Ady-
tól és Petőfitől, amit magam is így látok, 
ezért nem erőltettem a publikálásukat. 

Most azonban kivételt tettem, mert Bá-
lint Istvánné polgármester asszonynak 
nagyon tetszett a versem, amit a Köl-
tészet napjára írtam és a rendőrségen 
olvastam fel. Remélem, másoknak is tet-
szeni fog!

Ember, ki vagy Te..? 

Ember, ki vagy Te, kiről a világ ismeretle-
nül ítélkezik?
Ki vagy Te, kinek lelke sokszor vérzik és 
könnyezik?
Nem látják benned az apát, az anyát a 
gyermeket, a testvért,
egy dolgot ismételnek, mit a szolgálat, a 
haza megkövetelve kért.

Ember, ki vagy Te, ki korán ébredsz vagy talán le sem fekszel?
Ki vagy, ki a való világban álmodni sem mer? 
Gépek fogságába zárva üldöződ a bűnt, keresed a bűnözőt,
felesküdve, hivatástudattal építed a tisztább jövőt.

Ember, ki vagy Te, kit a családja, szerelme féltve enged el?
Ki vagy, ki nap, mint nap fátyolos szemmel köszön el?
Élsz a jelennek, a mindennapok zord és valós pillanatának,
teszed a dolgod, szíved megoldást keres a segélykiáltásának. 

Ember, ki vagy Te, ki élsz és küzdesz az érzelmi viharokban?
Ki vagy, ki bukás után is felállva játszik a Sors színarabjában?
Sokszor boldogságot mutatsz, mely nem őszinte,
Vágyakozol egy másik útra, talán egy örök életre. 

Ember, ki vagy Te, ki nem mered szabaddá tenni, mi benned van?
Ki vagy, kinek szíve parázson lobban tűzre s terjed határtalan?
Ha nincs elfojtás lelked nem sebez meg, nem leszel beteg,
a szív is akkor dobog, ha van ki haza vár, és van kit szeretned.

Ember, ki vagy Te, ki a külvilág által csak formálódsz,  feladva céljaidat?
Ki vagy, kinek nem számít a varázs, csak önmagadra figyelve járod az utad?
Egy  kidobott húrnélküli gitár is tud csodálatos dallamokat,
csak meg kell hallanod magadban, mit az Életed kottája tartogat. 

Ember, ki vagy Te, ki álmodja a jövőt és érint egy láthatatlan mennyei kezet?
Ki vagy Te, ki nem titkolod a benned rejlő megállíthatatlan erőt s hitedet?
Az érzelmekbe nincs törvény, nincs jogszabály, belekapaszkodsz a vonzódásba,
és mielőtt ráeszmélsz már érzed, belekerültél egy szenvedély hatalmába.

.....hittel teli Ember vagy! ..ÉSZ és az ÉRZELEM küzdelmének örökkévalóságában!
Jellemed a földi léted, kék színű vérrel dobbanó szíved!
hol az Ember Te magad vagy, ki az életed az Emberekért éled!
hol az Ember Te magad vagy...nem félsz, hanem "Őt" félted! 

2022. április 11.
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- Hogyan értékeli a 2019 vége óta eltelt 
időszakot?

- Kihívásokkal nehezített időszak volt az 
elmúlt 2,5 év. A rendszeres képviselői 
és bizottsági feladatokon túl nem várt 
események sora nehezítette munkán-
kat. A ciklus elején az időjárás okozta 
nehézségekkel kellett szembe néznünk, 
rövid időn belül kétszer is meg kel-
lett birkóznunk a felhőszakadás miatti 
özönvíz okozta károkkal Bicske nyugati 
területein. Majd a koronavírus okozta 
rendkívüli helyzet újabb megpróbálta-
tásokat jelentett, amely befolyásolta a 
munkánkat, a családi, baráti kapcsolata-
inkat. Év elején az országgyűlési válasz-
tások adtak komoly feladatokat, majd 
sajnálatosan háború kezdődött a szom-
szédunkban, Ukrajnában. Ezen esemé-
nyek fokozott és koncentrált figyelmet, 
sok időt, energiát igényeltek ugyanúgy, 
mint a képviselő-testületi és bizottsági 
munka.

- Listáról bekerült képviselőként mi-
lyen elképzeléseket sikerült eddig meg-
valósítania és melyek azok, amelyek 
még megvalósításra várnak?

- A kezdeti, induló időszakban nagy 
hangsúlyt kapott a választópolgárokkal 
való kapcsolattartás, kapcsolatépítés, to-
vábbá személyem, tevékenységem meg-
ismertetése. Ebben sikerült fejlődnöm, 
mert a szűkebb lakókörnyezetemen kí-
vül mostanra már többen ismernek, ke-
resnek, beszélgetnek velem. Legtöbben 
a gondjaikkal, problémáikkal fordulnak 
hozzám, de vidám beszélgetésekre is 
invitálnak. A lehető legtöbb városi ese-
ményen jelen voltam: ünnepségeken, 
megnyitókon, koszorúzásokon, rendkí-
vüli helyzetek okozta kárelhárításokon, 
a lakosság részére szervezett egyezteté-
seken, szemétgyűjtésen, szabadtéri kul-
turális rendezvényeinken. Tevékenyen 
részt veszek a testvértelepüléseinkkel 
történő kapcsolatok ápolásában, mint 
például a kárpátaljai diákok zánkai tá-
boroztatásában. Természetesen minden 
bizottsági és képviselői, kötelező és ön-
kéntes feladataimat jelenlétemmel, ja-
vaslataimmal, szavazataimmal támogat-
va, a lakosság érdekeit szem előtt tartva 
végeztem el. A jövőben a kapcsolattar-
tást a település polgáraival tovább kell 
erősítenem. Nagyon fontos a kölcsönös 
bizalom építése, ápolása.

- Mire számít a ciklus második felében?

- A város működésének zavartalanságá-
ra, a tervezett beruházások megvalósítá-
sára, s arra, hogy tovább épül, szépül la-
kóhelyünk. A várt és váratlan helyzetek 
zökkenőmentes megoldására, amelyek-
ből a kötelező és önként vállalt feladata-
imat el fogom végezni. A szomszédban 
dúló háború várhatóan további nehéz-
ségeket fog eredményezni, amire nem 
lehet felkészülni, de mindenképpen ösz-
szefogásra, összetartásra lesz szükség. 
Mindenkinek azt kívánom, hogy egész-
ségesen végezze napi feladatait, élje 
életét!

- Hogyan értékeli a 2019 vége óta eltelt 
időszakot?

- 2019 novemberében a jelenlegi képvi-
selő-testület legfiatalabb tagja lettem. 
Nagy elhivatottsággal és lelkesedéssel 
vágtam bele a képviselőségbe, sok ta-
pasztalatot gyűjtve az első hónapokban. 
Ezt követően azonban megjelent a ko-
ronavírus járvány, ami meghatározta a 
következő két évet. Az elmúlt időszak 
összességében vegyes képet mutat. 
Történtek pozitív változások a korábbi 
városvezetéshez viszonyítva és sajnos 
voltak hibák is, illetve bőven vannak 
még kijavításra váró problémák. Több, a 
korábbi városvezetés ideje alatt elakadt 
EU-s fejlesztés megvalósult, miközben 
vannak olyan projektek, ahol nyertes 
pályázattal rendelkezünk, de a kivitele-
zés még mindig várat magára. Pozitív 
példaként említendő az önkormányzat 
kommunikációjának intenzívebbé válá-
sa, ugyanakkor előfordulnak olyan ese-
tek is, amikor még képviselőként sem 
lehet hozzáférni információhoz.

FÉLIDEI ÉRTÉKELŐ

Az ötéves önkormányzati választási ciklus közepén járunk. Ennek apropóján a Bicskei Újság minden önkormányzati 
képviselőt megkeres, hogy a két és fél év tapasztalatairól kérdezze a városatyákat. Első körben a három, pártlistáról a 
testületbe bekerült képviselőt kérdeztük.
 
Legnagyobb sajnálatunkra, Dr. Bourgla Ossamah lapzártánkig nem küldte vissza válaszait az általunk feltett kérdések-
re, az ő félidős értékelése ezért nem került be lapunkba!

CSONKA ISTVÁN MOLNÁR DÁNIEL
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BENNÜNKET KÉPVISELNEK

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete május 27-én tartotta 
rendes, nyilvános ülését a Városházán. 
Elkészült az önkormányzat vagyonállapotáról szóló jelentés, a számok 
pedig jelentős növekedést mutatnak: az önkormányzat vagyona az 
előző évhez hasonlóan növekedett, a nemzeti vagyonba tartozó be-
fektetett eszközök közel kilenc százalékkal, a tárgyi eszközök összesen 
értéke 9,35 százalékkal, ebből az ingatlanok és a hozzá kapcsolódó va-
gyoni értékű jogok 19,08 százalék.
A képviselők módosították a tavalyi költségvetést, illetve megalkották 
a 2021. évi zárszámadást. Kiválasztották a kivitelezőjét a tűzoltósági 
épület energetikai felújításához, a közbeszerzési eljáráson a nyertes a 
Petőfi Művelődési Központ teljes felújítását elvégző, etyeki GNR Építő 
Kft. lett.
A testület döntött a „Bicske Városáért Közösségi Díj” és a „Bicskéért em-
lékérem” kitüntetések odaítéléséről.

Életének 92. évében, 2022. április 
18-án elhunyt Hetényi Szilveszter-
né, sokak szeretett Manyika óvó né-
nije.
Hetényi Szilveszterné Bicskén, a II. 
számú Napközi-otthonos Óvoda Ta-
tai úti épületében tevékenykedett 
évtizedeken keresztül. Lelkiismere-
tesen nevelte, fejlesztette a kisgyer-
mekeket, de nemcsak az óvodásko-
rúakat oktatta, szakmai tudását az 
óvodapedagógusi pályára lépőkkel 
is megosztotta, mint szakmai gya-
korlatvezető.
Becsületes munkavégzéséért több 
kitüntetés birtokosaként, a Tatai úti 
óvoda vezető-helyetteseként ment nyugdíjba 1986-ban, majd ezt kö-
vetően sok éven keresztül nyugdíjas helyettesítőként segítette a bics-
kei óvodák mindennapjait. 
Gyermekszeretete, igazságossága, őszintesége miatt szerették a gyer-
mekek, szülők és munkatársak!

Elment egy jó ember! Isten nyugosztalja! Emléke szívünkben tovább 
él!

ELHUNYT HETÉNYI SZILVESZTERNÉ

- Listáról bekerült képviselőként 
milyen elképzeléseket sikerült ed-
dig megvalósítania és melyek azok, 
amelyek még megvalósításra vár-
nak?

- Listáról bekerülve az egész városért 
érzek felelősséget képviselőként, már 
csak azért is, mert a polgármester 
választáson több, mint 1800 bicskei 
támogatott szavazatával. A legfonto-
sabb ügyek számomra a környezetvé-
delem, a helyi oktatási intézmények 
állapota és az átlátható önkormány-
zati működés. Ezekben a kérdések-
ben részsikerekről tudok beszámolni. 
Az önkormányzat a használt sütőolaj 
gyűjtés elindításával, vagy az illegális 
hulladéklerakók felszámolását célzó 
erőfeszítésekkel jó irányba indult, de 
például a veszélyes hulladékgyűjtés 
ügye még mindig rendezetlen. Az 
átláthatóságért való munkám során 
sikerült egy olyan felesleges önkor-
mányzati szerződésre felhívni a fi-
gyelmet, aminek megszüntetésével 
5 év alatt összesen 10 millió forintot 
spórolt Bicske városa. 

- Mire számít a ciklus második felé-
ben?

- Ellenzéki képviselőként túlzás len-
ne arról beszélni, hogy mire számí-
tok, inkább a reményeimet tudnám 
megfogalmazni. Tavaly petíciót in-
dítottam az óbarki kereszteződés 
körforgalommá alakításáért. Ekkor 
a kormánypárti felek azt állították, 
hogy nyitott kapukon döngetek, de 
sajnos azóta sem történt semmi. Így 
a körforgalom elkészültét nagyon 
várom. Az elakadt EU-s pályázatok 
felpörgetését is üdvözölném, vala-
mint van egy elmaradása a jelenlegi 
városvezetésnek. Még a koronavírus 
előtt kezdeményezték a képviselők 
a problémás közúti kereszteződések 
felülvizsgálatát, ami sajnos azóta sem 
valósult meg. Bízom benne, hogy 
többek között erre is sor kerülhet az 
előttünk álló időben.
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- Mióta foglakozik bábokkal?

- Gyerekkorom óta érdekel a báb-
játék. Mivel egyedüli gyerek vol-
tam, rendszeresen bütyköltem, 
bábokat készítettem, később 
történeteket is kitaláltam hozzá. 
Ez az egész végigkísérte eddigi 
életemet. Amikor sokáig nem 
készíthetek egyetlen figurát sem, 
akkor már alig bírok magammal, 
mert annyiféle ötletem van a 
megvalósítást illetően.

- Hogyan lesz a gondolatból 
kész báb?

- Talán hasonlít egy kicsit a zene-
szerzéshez vagy a költészethez. 
Folyamatosan érik az embert 
impressziók, amelyek hatására el-
kezd kirajzolódni egy-egy újabb 
báb. Aztán gyorsan papírra ve-
tem a gondolatokat, és kezdőd-
het az alkotómunka.

- A készítés mellett gyűjti is a bá-
bokat…

- Családommal rengeteget uta-

zunk, és mára eljutottunk odáig, 
hogy a különböző bábkultúrák 
is befolyásolják úti célunkat. Ott 
aztán igyekszem minél több 
ereklyére szert tenni. A világ szá-
mos országából sikerült bábokat 
vásárolnom utazásaink során, 

de vadászom itthoni aukciókon 
és régiségpiacokon is. Gyűjte-
ményem indonéz, kínai, kam-
bodzsai, szicíliai és indiai bábo-
kat is tartalmaz.

- Mekkora most a gyűjtemény és 
melyik a szívéhez legközelebb 
álló darab?

- Azt majd a tervezett következő 
kiállításom mutatja meg. Szá-
momra is ekkor fog kiderülni, 
hány darabos is a kollekcióm. A 
legféltettebb kincsre könnyű a 
válasz: a Kemény-dinasztia egyik 
marionettje. Ezt a bábot Misi 
mentette ki Kemény Henrik leé-
gett bábszínházi romjai alól. Ott 
álltunk Heni bácsival az üszkös, 
füstölgő romok előtt, amikor egy 
deszka alatt Misi megpillantott 
egy rózsaszín arcot. Bár a haja le-
égett, de a báb túlélte, sértetlen 
maradt. Ezt a csodát azzal hálál-
ta meg Heni bácsi, hogy nekünk 
ajándékozta. Azóta is itt ül a szo-
bánkban, örök szeretetet sugá-
rozva.

Facsar-Veszeczky Andreát, mint óvónőt, sokan ismerik a városban. Valószínűleg keveseb-
ben tudják, hogy gyermekkora óta szenvedélyesen rajong a bábokért. Olyannyira, hogy 
nemcsak gyűjti, hanem saját maga készíti is a különböző figurákat. A Bicskei Napok kere-
tében rendezett legújabb kiállításán erről bárki meggyőződhetett.

FACSAR-VESZECZKY ANDREA ÉS 

A „DOBOZLAKÓ KIS DRÁGÁI”
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- A bábszínházuk is üzemel 
még?

- Természetesen, a Hokkedli 
Bábszínház él és virul! Egyéb-
ként, az elnevezés onnan ered, 
hogy a kezdetekkor, paraván hí-
ján négy hokedlit összeborítva 
alakítottunk ki játszófelületet. 
Kétszemélyes bábszínházunk 
a mai napig aktívan működik, 
népmesékkel járjuk az országot. 
Játsszunk óvodákban, művelő-
dési házakban, céges rendezvé-
nyeken, fesztiválokon. Szeretjük 
ezeket a népmeséket, hisz a nép-
mesék archaikus természetükből 
fakadóan érzelmi jelrendszeren 
keresztül, kulturális mintát ad-
nak a gyerekeknek.

- A bicskei kiállításon milyen te-
matika szerint állított ki?

- Ez volt a nyolcadik önálló kiál-
lításom, amely a Bábtár címet 
kapta. Tematikáját tekintve egy 
összegző, felsorakoztató, listázó, 
felsoroló kiállítást szerettem vol-
na létrehozni. Mint holmi élés-
kamra, melybe, ha belép az em-
ber, elé tárulnak a szilvabefőttek, 
baracklekvárok, a birsalmák és 
az eperdzsemek. Kisüvegesek és 
öblös nagyok, pirosak és sárgák. 

Minden, ami szívmelengetően il-
latos és zamatos. Ami a múltban 
készült, de a jövőnek szól.
Most nem új kollekcióval készül-
tem, bár több olyan bábom is 
látható volt, amit ebben a formá-
ban még nem látott a közönség, 
mint például Fanyar Nyanyar, 
akinek megszületését Galambos 
Bernadett meséje 
ihlette. Ezt az egy-
személyes bábjáté-
kot az országos Pe-
dagógiai Bábjátékos 
Találkozóra készítet-
tem. Saját besorolá-
som szerint pedagó-
giai bábjáték, hiszen 
az óvodai szakmai 
repertoárom egy 
darabja, mely az ősz 
témakör feldolgozá-
sára született.

- Milyen tervekkel 
vág neki a követke-
ző éveknek?

- Az elmúlt években 
sajnos kevesebb 
időm jutott bábok 
készítésére. Ezért is 
született ez a kiál-
lítás. Ahhoz, hogy 
tovább lépjek, meg-

újuljak, szerettem volna össze-
foglalni, a szemem megpihen-
tetni az alkotásaimon. Hiszen a 
„dobozlakó kis drágáimat” így 
együtt felsorakoztatva én is 
csak a kiállításaimon láthatom. 
Hiszen, ha fellépésre megyünk, 
mindig csak egy mesét viszünk. 
A kiállított bábok között több 
olyan is van - Répa Úr, Lóczi - me-
lyet megbízásra készítettem más 
bábszínházaknak. Egy-egy kiállí-
tás időszakára visszakapom őket, 
így kis időre újra velük lehetek. 
A tárlat csak részben öleli fel az 
eddig készített bábjaimat, hely-
hiány miatt csak ennyit tudtam 
megmutatni.
Egyébként mindig furcsa egy 
bábkiállítás, hiszen ők mozgás-
ra teremtek, animálva kelnek 
életre. Ezért próbáltam életteret 
adni nekik, mintegy dioráma-
ként tálalva. Férjemmel, Misivel 
együtt azt valljuk, hogy egy kiál-
lítás berendezése olyan legyen, 
mint egy reneszánsz asztal.
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TÁRNOKINÉ HORVÁTH EDINA – 
SZAKEMBER A MÁRKA MÖGÖTT

Tárnokiné Horváth Edina 
több mint 25 éve dolgozik 
kozmetikusként saját sza-
lonjában, Bicskén. Tavaly 
megszületett naturkozme-
tikai márkája, a T.H.E Beau-
ty. Vele beszélgettünk.

- Mikor döntötte el, hogy kozmeti-
kus lesz? Tudatosan készült erre a 
pályára?

- Gyerekkoromtól tudtam, hogy 
olyan pályára szeretnék lépni, ahol 
emberekkel foglalkozhatok. Közép-
iskolai tanulmányaimat már a koz-
metikussá válás vezérelte: vegyész, 
majd vegyésztechnikus lettem - in-
nen vezetett tovább az út a kozme-
tikai képzés felé.

- Az önálló márka létrehozását és 
a termékek fejlesztését mi inspi-
rálta?

- Mivel mindig szerettem tanulni és 
a mi szakmánkban a fejlődés alap-

vetően hozzátartozik a mindennapi 
munkához, amikor csak lehetett ta-
nultam, kutattam az újat, a legjob-
bat. Elsőként kezdtem el Bicskén 
cukorpasztával dolgozni, személy-
re szabott kozmetikai kezeléseket 
nyújtani, ténylegesen az adott bőr 
problémáira megoldást találni. A 
főiskolát elvégezve szakoktatóként, 
majd oktatási igazgatóként dolgoz-
tam, mígnem a sors egy naturkoz-
metikai céghez sodort, ahol renge-
teget tanulhattam a cég vezetőjétől 
termékfejlesztésről, gyártási tech-
nológiákról. Ahogy teltek az évek 
éreztem, ennél többet szeretnék, 
megvalósítani a saját ötleteimet. In-
nen már csak egy lépés volt a T.H.E 
Beauty márka születése, mely azóta 
is szerelem.

- Mire utal a névválasztás?

- A monogramomra. 
T.H.E, vagyis Tárno-
kiné Horváth Edina. 
Férjem nélkül sem 
a márka, sem az út, 
amelyen idáig jutot-
tam, nem jöhetett 
volna létre! Persze 
szüleim és gyerme-
kem támogatása nél-
kül sem tartanék ma 
itt, köszönöm nekik a 
kimeríthetetlen sze-
retetet, támogatást, 
bátorítást!

- A termékpalettája 
teljes vagy folyama-
tosan bővül?

- Szinte minden ter-
mék mögött áll egy-
egy történet, amely 
inspirálta, hiszen 
vendégeim napi szin-

ten keresnek meg valamilyen bőr-
problémával. Mivel mindig segíteni 
szeretnék, ezért a termékpaletta 
megállíthatatlanul fejlődik. Belső 
késztetésem volt a professzioná-
lis piacra lépés: szakemberként én 
is folyamatosan keresem az újat, a 
jobbat, így ma már kollégáimat is 
segítem szakmai terméksoraimmal.

- Merre tovább a jövőben?

- 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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FANTASZTIKUS SZEZONT ZÁRTAK

A világ egyik legrangosabb, háromhetes kerékpáros körversenye, a Giro d’Ita-
lia Bicskén is átrobogó Nagy Rajtja után alig telt el pár nap és máris újabb 
kerékpárversenyt fogadott városunk. A fogadtatás ismét fantasztikus volt, a 
bicskeiek megint kitettek magukért, az útvonal valamelyest különbözött és 
ami igazán nagy különbség volt a Girohoz képest, hogy a biciklisek három-
szor is áttekertek Bicskén.
Az egyhetes versenyek sorában egyre magasabbra jutó Tour de Hongrie má-
jus 11-én startolt el Csákvárról. Innen a tíz magyart és kerékpáros berkek-
ben nagy neveket magában foglaló, 131 fős nemzetközi mezőny egyenesen 
Bicske felé vette az irányt. A karaván megint a Tatai út felől közelítette meg a 
városközpontot, most azonban nem a Kossuth tér irányába kanyarodtak, ha-
nem a katolikus templom mellett egyenesen tovább haladva a Kanizsai úton 

keresztül az 1-es útra kanyarodtak. Onnan Herceghalom, Biatorbágy, Etyek, Alcsútdoboz és Felcsút érintésével ismét Bicskére 
értek. Ebből a körből összesen hármat teljesítettek, majd újra Csákvár felé mentek, ahonnan Gánt és Zámoly érintésével érték 
el Székesfehérvárt, ahol a 198 kilométer hosszú első szakasz befutója volt. A sprintbefutót a holand Olav Kooij nyerte meg két 
olimpiai bajnok, az olasz Elia Viviani és a brit Matthew Walls előtt.
A karaván ezt követően Kelet-Magyarországon folytatta versengését, az utolsó etap május 15-én a Miskolc és Kékestető közötti 
184 kilométeres szakasz volt. Ezt az olasz Antonio Tiberi nyerte, az összetett győzelmet azonban a másodikként célba érő ír Ed-
die Dunbar szerezte meg. A legjobb magyar, Dina Márton a 37. helyen végzett.

TOUR DE HONGRIE: HÁROM A MAGYAR IGAZSÁG

A Bicskei Torna Club felnőtt futball-
csapata minden idők egyik legjobb 
teljesítményét nyújtotta az NB III 
Nyugati csoportjában, ahol a hato-
dik helyen végzett. A BTC 62 pontot 
szerzett, 16 győzelem mellett 14 dön-
tetlennel és mindössze 8 vereséggel. 
A házi gólkirály Sóron Tibor lett 14 
találattal, míg a szakvezetés dönté-
se alapján az Év Játékosa Dencinger 
Norbert.

A szezon május 29-én zárult Székesfe-
hérváron, a MOL Fehérvár II elleni 4-4-
es döntetlennel. A meccs után kértük 
évértékelésre Csordás Csaba szakmai 
igazgatót.
- Nagyon büszke vagyok a fiúkra! Ebbe 
a mérkőzésbe is kétszer jöttünk vissza, 
egyszer 0-2 után, másodszor 2-4 után és 
az utolsó pillanatban mentettünk pon-
tot. Ez jellemezte egész évben a csapa-
tot, mindvégig volt tartásunk. Szerintem 
bőven túlszárnyaltuk az előzetes vára-
kozásokat! Ez pedig annak köszönhető, 
hogy tele vagyunk remek sportembe-
rekkel, akik az utolsó másodpercig sem 
adják fel. Az első félévben hetedikek 
voltunk, végül hatodikak lettünk. Min-
den idők egyik legjobb szereplése volt 

ez. Mindig tudtunk szintet lépni. 
Kezdünk összeállni, s ha ezt foly-
tatni tudjuk, akkor a következő 
szezonban is sok szép élményben 
lesz részünk.

- Evés közben jött meg az étvágy?

- Azt hiszem, igen. Sokan hitték, 
hogy ennél is többre vagyunk ké-
pesek, de szerintem erőn felül teljesítettünk. Nagybetűs csapat voltunk egész év-
ben, emberfelettit teljesítettek a srácok! A tavalyi, utolsó fordulókban biztosított 
bennmaradás után nem számítottam erre, de nyáron jól erősítettünk: jöttek sikerre 
éhes fiatalok és rutinos rókák is. Kevés csapat mondhatja el magáról, hogy van egy 
magyar válogatottat is megjárt legendája, mint nekünk Bori Gábor. Tőle minden já-
tékosunk tanulhat küzdeni tudásból, akaratból, alázatból. Minden követ megmoz-
gatok, hogy ő továbbra is a csapat tagja maradjon!

- Hogy alakul a nyári felkészülés?

- Az évzáró bankett után három hét pihenő következik. Akikre a jövőben is számí-
tunk, mindenkivel leültünk már tárgyalni. A lehetséges érkezőkkel is folyamatosan 
egyeztetünk, mert 5-6 játékost szeretnénk igazolni, akik közül 2-3 meghatározó fut-
ballista lehet. Fontos kiemelni, hogy továbbra is a fiatalok lesznek előtérben, rájuk 
építünk ezután is!
A hathetes felkészülést június 20-án kezdjük, a bajnokság július 31-én indul. Augusz-
tusban rögtön hét tétmérkőzés vár ránk, az öt bajnoki mellett két kupameccsünk is 
lesz. Az őszi szezon december elején zárul. Most azonban az ősszel még nem foglal-
kozunk, kipihenjük magunkat, örülünk egy kicsit a sikernek és folytatjuk!



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

  

Hozzávalók:

- 400 g tészta
- 120 g olajbogyó
- 120 g tonhalkonzerv
- 1 nagy db vöröshagyma
- 3 gerezd fokhagyma
- 100 g sűrített paradicsom
- 2 tk petrezselyem
- só ízlés szerint
- bors ízlés szerint
- 1 csapott ek cukor
- 2 ek olívaolaj

Elkészítés:

- Felteszük főni a vizet a tésztának.
- Ezután megpucoljuk a vöröshagymát, és 
apróra kockázzuk.
- A felaprózott hagymát olajon üvegesre 
pároljuk.
- Mielőtt megüvegesedne teljesen, hozzá-
adjuk az összepréselt fokhagyma gerez-
deket.
- Ha ez is megvan, hozzáöntjük a konzerv-
nyi paradicsomot.
- Közben ne feledkezzünk meg a tészta 
vizéről, sózzuk, olajozzuk, majd helyezzük 
bele a tésztát.
- Aztán az olívabogyókat is apróra kockáz-
zuk.
- Beleöntjük a hagymás, paradicsomos 
edénybe.
- Ezután ízlés szerint sózzuk, borsozzuk, a 
cukrot pedig a recept alapján beleszórjuk.
- Ha csöng az óra, levesszük a tésztát, 
leszűrjük.
- Végül a tonhalat és a petrezselymet is 
hozzáadjuk a szószhoz.
- A legvégén pedig valamelyik edényben 
jó alaposan összekeverjük őket.
- Tálaljuk.

Paradicsomos-tonhalas 
tészta olajbogyóval

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. május hónapban megkötött házasságukról: Fülep Dávid és Terjék Dominika (05.19.).

Sok boldogságot kívánunk!

Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ védőnői szakmai 
egysége szerint 2022. április és május hónapban született gyermekek: Kéri Ádám Lehel 
(04.13.), Meleg Zsófia Flóra (04.15.), Bederna Lia Nara (05.12.).

Jó egészséget kívánunk!

Védőnői Szakmai Egység
2060 Bicske, Kossuth tér 17.

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


