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Ukrajnában kitört a háború és százezrek mene-
külnek, családok, gyerekek, idősek, biztonságot 
keresve a szomszédos országokba. A kárpátaljai 
magyarság is veszélybe került. Hazánk ezért ösz-
szefogott, hogy mind a magyar, mind az ukrán 
menekülteket segítse, befogadja, menedéket 
nyújtson . Bicske polgármestere szinte azonnal  
kapcsolatba lépett  Csap település vezetőjével , 
hiszen  hosszú évek óta testvérvárosi kapcsolat 
van a két  város között. 
Bálint Istvánné egyeztetésre hívta   a képviselő-
ket,  az önkormányzati intézmények, az egyházak 
és a segélyszervezetek vezetőit.  A megbeszélés 
során döntöttek arról, hogy adománygyűjtésbe 
kezdenek,  tartós, könnyen fogyasztható élel-
miszereket gyűjtenek az ideiglenes művelődési 

házban, a volt okmányiroda épületében. Első 
körben nápolyit, csokoládét, kekszet, gyümölcs-
levet, vizet, pelenkát, tisztálkodási és fertőtlenítő 
szereket, kötszereket vártak.  Ezen kívül számos 
egyéb használati tárgy, ruhanemű is jócskán ér-
kezett. Valóban egyemberként  mozdultak meg 
a bicskeiek, hogy segítsenek bajba jutott em-
bertársaiknak. Sokan  pénzadományokkal tá-
mogatták a kezdeményezést,   a bicskei önkor-
mányzat egy korábban létrehozott alszámlájára 
lehetett utalni. Egy hét alatt több mint 500 ezer 
forint gyűlt össze .
Az első szállítmány március 4-én indult el Csap-
ra. 
Az adománygyűjtés nem állt le, tovább folyta-
tódik, mint ahogy utalni is lehet a Kárpátaljai 
Magyar Fiatalok 50420410-10000269 számla-
számra.
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Az orosz-ukrán háború miatt szükségessé vált humanitárius segítségnyújtás 
másik  formája is elindult  Bicskén. A katasztrófavédelmi hatóság döntése 
értelmében a Fiatalok Háza mostantól átmeneti - legfeljebb 24 órás - elhe-
lyezést biztosít a menekülteknek. A szükséges tárgyi és személyi feltéte-
lekről az önkormányzat azonnal gondoskodott, gyakorlatilag két óra alatt 
minden szükséges eszköz és tárgy rendelkezésre állt. Az ideiglenes szállás-
helyet március 3-án alakították és március 5-én már meg is érkezett az első 
menekülteket szállító autóbusz Bicskére. Összesen 24 felnőtt és 21 gyermek 
volt rajta, ők kaptak egy éjszakára szállást. Na meg  meleg ételt, gyógyszert, 
hogy aztán másnap délelőtt induljanak tovább.



Soha nem gondoltuk, talán egyikünk 
sem, hogy a mi életünkben megtörtén-
het az, ami alig egy hete megtörtént. A 
közvetlen szomszédunkban, Ukrajnában 
kitört a háború, ami a Kárpátalja-i mag-
yarokat is fenyegeti. Családok ezrei me-
nekülnek, idősek, gyerekek, hátrahagyva 
mindenüket, hogy mentsék az életüket. 
Magyarország egy emberként fogott 
össze, a határátkelőkön azonnal elkezdték 
szervezni az ellátást, szállást, szállítást. 
Segélyszervezetek, civilek, önkormányza-
tok, köztük Bicske is gyűjtést szervezett, 
hogy adományokkal segítse a háború elől 
menekülő embereket. Köszönet városunk 
minden polgárának, hiszen pár nap alatt 
többszázezer forint és rengeteg élelmiszer, 
tisztálkodószer gyűlt össze, amit a 
Kárpátalja-i testvérvárosunk, Csap számára 
gyűjtöttünk össze, hogy segítsünk a ba-
jban. Magam is részt vettem az adomán-
yok szállításában Záhonyba. De, Bicske át-
meneti szállást is nyújt a háború sújtotta 
országból hazánkban biztonságot remélő 
embereknek. A Fiatalok Házában alakítot-
tunk ki számukra férőhelyeket, ahol teljes 
ellátást is kapnak. Szervezett és koordinált 
módon zajlik a humanitárius segítség nyú-
jtás, szinte egyedülálló módon Európa-i 
szinten is.

Mi, magyarok békét szeretnénk, stabilitást 
és nyugalmat. Nem akarunk tankokat, 
fegyvereket, katonákat, ezért imádko-
zunk, talán egyemberként mindannyian, 
hogy véget érjen a vérontás. 

A Békemenet, március 15.-én, most 
valóban a békéért való közös kiállás lesz. 
A koronavírus-járvány árnyékában, egy 
szebb, jobb világért.

„Isten, áldd meg a magyart!” 

Összefogás a Békéért!

BÁLINT ISTVÁNNÉ 
polgármester

www.bicske.hu
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A nagyállomás projektjének, vagyis az intermodális 
csomópont kialakításának aktuális állásáról tartott 
sajtótájékoztatót a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fej-
lesztő Zrt. március 2-án. Elhangzott, hogy a beruhá-
zás első ütemének munkálatai a tervek szerint ha-
ladnak, és ami igazán jó hír, hogy elkezdték építeni 
az új közrakodót.
Nyul Zoltán, a NIF Zrt. beruházási vezérigazgató-he-
lyettese emlékeztetett arra, hogy a közösségi közle-
kedés színvonalának javítása a fő cél. Megjegyezte, 
hogy ehhez nagyban hozzájárul a meglévő parkolási 
állapotok rendezése, amit kulturált P+R parkolók és 
fedett kerékpártárolók telepítésével orvosolnak.
Tessely Zoltán országgyűlési képviselő felidézte, 
hogy amikor Bicske polgármestere volt, akkor elér-
hetetlen álomnak tűnt a vasútállomás teljes átépíté-
se, korszerűsítése. Ma pedig gőzerővel zajlik a mun-
ka és két ütemben megvalósul ez a régóta vágyott 
beruházás.
Hangsúlyozta, hogy a közrakodó, amely eddig a Mó-
ricz Zsigmond utcai házak közelében helyezkedett el 
és állandó problémát okozott a por és a zaj miatt, 
most áthelyezésre kerül. Már épül az új közrakodó, 
amely végre külterületen lesz és nem a városban.
Megemlítette azt is, hogy az első ütem forrásai tar-
talmazzák a második ütem előkészítését, vagyis 
megtervezik és engedélyeztetik többek között a két 
városrészt összekötő közúti aluljárót és a magyar ki-
rályi típustervek alapján visszaépítésre kerülő állo-
másépületet.
Bálint Istvánné polgármester is a bicskeiek évtize-
des álmának megvalósulásaként írta le a projektet, 
amelynek végére egy 21. századi, európai színvonalú 
közlekedési csomópont jön létre. 
Úgy vélte, ez minden szempontból egy óriási előre-
lépés lesz a város életében. Felhívta a figyelmet arra, 
hogy a könnyebb megközelíthetőség, a minőségi, 
összehangolt tömegközlekedés a fejlődés záloga is 
egyben.
A fejlesztés az Innovációs és Technológiai Miniszté-
rium megbízásából, a NIF Zrt. beruházásában rész-
ben európai uniós forrásokból valósul meg. A kivi-
telezést a V-Híd Építő Zrt. végzi nettó 9,924 milliárd 
forint értékben.

ÉPÜL MÁR AZ ÚJ 
KÖZRAKODÓ
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A március 15-ei ünnep alkalmá-
ból nagy ajándékot kapott Bics-
ke közössége, átadták ugyanis 
a kívül-belül teljesen megújult 

Petőfi Művelődési Központot! 
A kultúrházat stílszerűen az 
1848/49-es forradalom és sza-
badságharc hőseire emlékezve 

vették birtokukba a 
bicskeiek.
Március 14-e dél-
utánján nagy tö-
meg várakozott a 
kívülről is nagy vál-
tozásokon átesett 
művelődési ház 
előtt. Arra vártak, 
hogy végre belülről 
is megcsodálhassák 
az épületet. Előtte 
azonban Bálint Ist-
vánné polgármester 
köszöntötte őket 
és idézte fel, hogy 
néhány éve nyitot-
ta meg kapuit a Fi-
atalok Háza, majd 
nem sokkal később 

a Bicskei Kultúrkúria, amelyek a 
város kulturális életének meg-
határozó színterei lettek, ám a 

ÁTADTÁK A FELÚJÍTOTT PETŐFI 
MŰVELŐDÉSI KÖZPONTOT
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bicskei kultúra központja min-
dig is a Petőfi Művelődési Köz-
pont maradt. Felidézte, hogy az 
évtizedek alatt sokszáz színházi 
előadás, koncert, kiállítás, vá-
rosi ünnepség, közösségi ren-
dezvény zajlott le a falai között, 
s bizony, ezek nem múltak el 
nyomtalanul, az épület régi fé-
nye megkopott.
- Bicske Város Önkormányzata 
hosszú ideje dolgozott azon, 
hogy a Petőfi Művelődési Köz-
pont ismét a város kulturális 
központja lehessen és a kor 
igényeinek mindenben megfe-
leljen. Azt hiszem, sikerült egy 
valóban minden igényt kielégí-
tő kulturális színteret létrehoz-
ni. Gratulálok a beruházáson 
dolgozó valamennyi érintett-
nek és köszönöm Magyarország 
Kormányának, Tessely Zoltán 
képviselőnek az anyagi támo-
gatást – mondta a városvezető, 
aki szerint épp jókor vehetik 
birtokba a kultúrházat, amikor 
talán hosszabb időre, esetleg 
örökre búcsút lehet mondani 
a koronavírusnak, a maszkvise-
lésnek és a távolságtartásnak, 
amikor végre újra lehetnek kö-
zösségi események, színházi 
előadások, zenés-táncos mulat-
ságok.
- Örömünket beárnyékolja, 
hogy a szomszédunkban há-
ború zajlik, s nemrég alakítot-
tuk át a Fiatalok Házát ideigle-
nes szálláshellyé az Ukrajnából 
menekülő emberek számára. 
Azonban hiszem és remélem, 
hogy hamarosan béke lesz ott, 
ahol most még háború dúl, és 
az életünk visszatér abba a ke-
rékvágásba, amelyben két évvel 
ezelőttig volt! És abban a régi 
életben kiemelt szerep jutott a 
kultúrának, a Petőfi Művelődé-
si Központnak, mert a kultúra 
az életünk szerves része, nem 
létezhet nélküle az ember! – 
hangsúlyozta Bálint Istvánné.
Az épületet megáldotta Sze-
bik Károly evangélikus és Máté 
János református lelkész, va-
lamint megszentelte Burbela 
Gergely katolikus plébános, 
majd a nemzeti színű szalag át-
vágása is megtörtént. Megnyílt 
végre a művelődési ház, ahol a 

dísztermet zsúfolásig megtöltő 
közönség Tessely Zoltán ünnepi 
gondolatait hallgathatta meg.
- 174 évvel ezelőtt történel-
münk egyik legfelemelőbb pil-
lanatát, óráit, napjait élte át az 
ország a „márciusi ifjak”, Petőfi, 
Jókai, Vasvári és társaik haza 
iránti szeretetének köszönhe-
tően, mely a szabadságvágy, 
a magyarságtudat eszméjét 
hirdetve végül győzedelmes-
kedett az oly sokszor lehúzó 
kishitűséggel szemben. Ami-

kor őket ünnepeljük, akkor vá-
lik igazán világossá számunkra 
1848 dicső öröksége, amiből mi 
sem engedhetünk soha: hőse-
ink bátorsága, elszántsága és 
áldozatvállalása belevésődött 
szívünkbe-lelkünkbe. Mondhat-
juk, szinte a génjeinkkel örökít-
jük nemzedékeken át. Bizony, 
talán egyetlen más nemzeti 
ünnepünkhöz sem kötődik eny-
nyi egyetértés, ennyi érzelem, 
ennyi büszkeség – emelte ki a 
képviselő.
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Tessely Zoltán úgy vélte, már-
cius 15-e több mint egy jelkép, 
egy szimbólum. Zsinórmértéke 
annak az elszánásnak és akarat-
nak, amivel egy ország polgárai 
kivívják valódi szabadságukat – 
mert felelős, dolgozni és építe-
ni akaró emberekként képesek 
tenni érte, hogy megvalósítsák 
saját elképzeléseiket; jobbá te-
gyék sorsukat, kiharcolják bol-
dogságukat, mindig szem előtt 
tartva nagyobb közösségeik, 
családjuk, lakóközösségük, ha-
zájuk és nemzetük felemelését 
is. Megjegyezte: Bicske történe-
tének mögöttünk hagyott, ta-
lán minden idők legjelentősebb 
felemelkedését hozó évtizede 
éppen erről a sikerről, az érté-
kalapú összekapaszkodás sike-
réről tanúskodik. Elismerését 

fejezte ki a város vezetésének, 
hogy képesek voltak saját for-
rásból jelentősen kiegészíteni 
az elnyert pályázati támoga-

tást és így lehetővé vált újra a 
kultúra szolgálatába állítani az 
épületet.
- ’48-as eleink bebizonyították, 
csak a bátrak, a rettenthetet-

lenek lehetnek képesek jobbá 
tenni a magyarság életét. Kö-
szönjük a bátorságukat, a hi-
tüket, a hazaszeretetüket, az 

önfeláldozásukat, a példamu-
tatásukat, az emberi tartásukat, 
amely a magyarok nevét, a vi-
lág számára eggyé tette a sza-
badsággal és bennünket pedig 
örökre megtanított arra, hogy 
a szabadságot –nekünk magya-
roknak – nem lehet kiérdemelni 
vagy megszolgálni, nem lehet 
ajándékba kapni vagy megörö-
kölni. A szabadságért nekünk, 
magyaroknak mindig küzde-
nünk kell! Így volt ez 1848-ban, 
1956-ban, de így volt ez 1989-
ben, 2010-ben és így van ez ma 
is – vélekedett Tessely Zoltán.
Az ünnepség fénypontjaként a 
Bicskei Fesztivál Fúvószenekar 
kíséretében a Csokonai Vitéz 
Mihály Általános Iskola hatodik 
osztályos diákjai és a Prelúdi-
um Alapfokú Művészeti Iskola 
növendékei adtak közös mű-
sort. Ezt követően a jelenlévők 
megkoszorúzták a Kossuth téri 
48-as emlékművet, majd fáklyás 
felvonulással tisztelegtek a hő-
sök emléke előtt.
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ELISMERTÉK A BICSKE JÁRÁSI ÖNKÉNTES 
MENTŐSZERVEZET MUNKÁJÁT

Rangos elismerésben részesült a 
Bicske Járási Önkéntes Mentőszer-
vezet a Fejér Megyei Katasztrófavé-
delmi Igazgatóság 1848-49-es forra-
dalom és szabadságharc tiszteletére 
rendezett március 11-ei megemlé-
kezésén.
Magosi Lajos tűzoltó ezredes, a Fejér 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazga-
tóság igazgatója elismerésben ré-
szesítette a Bicske Járási Önkéntes 

Mentőszervezetet, amelynek tagjai 
sok esetben nyújtottak segítséget 
az extrém időjárási körülmények-
ből adódó káresetek felszámolásá-
ban. Részt vettek a tavalyi évben 
a Kadarkút és Sellye településeket 
letaroló jégeső okozta károk felszá-
molásában. Magas színvonalú szak-
mai képzettségüket a tavalyi évben 
végrehajtott Nemzeti Minősítő Gya-
korlaton is bizonyították. A Bicske 
Járási Önkéntes Mentőszervezet 
képviseletében az elismerést Polgár 

Viktor vette át, aki nyilatkozott is la-
punknak.
- Az önkéntes mentőszervezet tulaj-
donképpen a polgári védelem alá 
tartozik. A járási mentőcsoportok 
hasonlóan néznek ki, mint egy ön-
kéntes tűzoltóság, annyi különbség-
gel, hogy a járásban dolgoznak és 
messzebbre is mennek beavatkozni, 
ha szükséges. A Bicske Járási Önkén-
tes Mentőszervezetbe három tűzol-

tóság, a csákvári, a vértesboglári és a 
bicskei önkéntes tűzoltóság delegál 
tagokat, akik szabadidejükben vég-
zik ezt a tevékenységet és bármilyen 
káreseményhez riaszthatók, a kár-
események felszámolása általában 
napokat vesz igénybe így távolabbi 
településekről is van létjogosultsága 
az önkéntes segítségnyújtásnak. A 
Bicskei Járási Mentőcsoport vezető-
jeként vettem át az elismerést. Két 
nagyobb káresemény volt tavaly, 
mindkettőnél ott voltunk és vihar-

károk felszámolásában segítettünk, 
magasból mentő és tűzoltó gépjár-
műfecskendő segítségével – magya-
rázta el a működésüket Polgár Viktor.
A vezető megemlítette, hogy jelen-
leg is van komoly feladata a men-
tőszervezetnek, hiszen március 4. 
óta folyamatosan jelen vannak a 
magyar-ukrán határon egy autóval, 
s 2-3 naponta váltják egymást. Ott 
a fő feladatuk a személy és adomá-

nyok szállítás, már 
több mint ezer em-
bert szállítottak és 
körülbelül 40 tonna 
adomány logisztikai 
szállítását végeztük 
eddig, valamint a napi 
operatív feladatokban 
is részt kaptunk Bereg-
surányban.
- Akit esetleg érde-
kel, és szívesen részt 
venne a Bicske Járási 
Önkéntes Mentőszer-
vezet munkájában, 
áldozna erre a sza-
badidejéből, annak 
alapképzésen kell 
részt vennie, ami két 
hétvége alatt lezajlik. 
Onnantól bekerülhet 
a riasztási láncba is, a 
szükséges eszközöket 
és a képzést díjmente-
sen biztosítjuk az ön-
kénteseink számára, a 
képzés szükségessége 
a szakszerű és bizton-

ságos eszközhasználat miatt szüksé-
ges, valamint  rá tudunk bízni drága 
felszereléseket, amiket a tűzoltósá-
gon is használunk. A beavatkozások 
persze nem úgy néznek ki, mint a 
tűzoltóságon, itt sokszor több óránk, 
akár napunk is rámegy arra, hogy 
felszámoljuk a veszélyhelyzetet. Je-
lenleg Bicskén körülbelül negyve-
nen vagyunk, akik önként vállalják a 
tűzoltóság és a mentőszervezetben 
való önkéntes munkát – összegzett 
Polgár Viktor.
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Újabb közösségi térrel gazdago-
dott Bicske, miután február 17-én 
átadták a Bicskei Ta-
nuszoda vadonatúj 
kültéri szaunáját, 
amely száz százalék-
ban uniós  pályázati 
pénzből épült meg.
Az átadóünnepsé-
gen Bálint Istvánné 
polgármester emlé-
keztetett arra, hogy 
általános iskolás ko-
rában bélyeget áru-
sítottak, hogy annak 
bevételéből uszoda 
épülhessen a város-
ban. Abból ugyan 
nem lett semmi, de 
jóval később az álom valóra  vált 
és 2009-ban birtokba vehették a 
bicskeiek.
- Az azóta eltelt hosszú évek alatt  
rengeteg gyereknek volt lehető-
sége úszást tanulni, a szülőknek 
pedig nem kellett ezért Tatabá-
nyára vagy Budapestre utazni. Az 
úszásoktatás mellett a vízilabda is 
kiemelt szerepet tölt be az uszoda 
életében, az Oázis SC szakosztálya 
tart edzéseket a fiataloknak. Ami-
kor pedig nem a diákok birtokolják  
a vizet, akkor - főként délutánon-
ként, esténként - sok-sok felnőtt 
veszi igénybe a tanuszoda szol-
gáltatásait, vagyis a létesítmény 
tényleg minden korosztály számá-
ra nyújt sportolási lehetőséget. És 
persze, nem csak sportolni lehet, 
hiszen a wellness részleg sem ma-
rad,  soha kihasználatlanul. A két 
medence mellett  a jakuzzi, az inf-

ra- és finnszauna, valamint a me-
rülőmedence is sokakat vonz.  Sőt, 

olyannyira kedvelt 
volt a szauna, hogy 
sok esetben kicsinek 
bizonyult. Ezért jött 
az ötlet az uszoda-
vezetés részéről, 
hogy pályáznak és 
szerencsére nyertek  
29 millió forintot – 
mondta  a városve-
zető.
Bálint Istvánné 
hangsúlyozta, hogy 
az önkormányzatnak 
egy fillérjébe sem 
került a beruházás, 
hiszen az százszáza-

lékos támogatottságú volt.
Szabó Attila intézményvezető 
megerősítette, hogy régi igénye 
volt a közösségnek, hogy a szau-
na kapacitását bővítsék. Az épü-
letben található egység 12-13 fő 
befogadóképességű, s az a csú-
csidőszakokban sokszor kevésnek 
bizonyult. Ezért pályáztak és va-
lósították meg a kültéri szaunát, 
amely 25 négyzetméteres és 24 
férőhelyes. A két épületet egy fe-
dett, ám oldalt nyitott, térköves 
folyosó köti össze, illetve épült 
egy kültéri zuhanyzó is a szauna-
használóknak. Az új szauna nyitva-
tartási időben, déltől este 21 óráig 
működik.
Egyébként egy valódi finn szauna 
létesült, hiszen egyenesen Finnor-
szágból származó fenyőből építet-
ték, de a további alkotóelemek is 
az északi országból származnak.

SZAUNA, EGYENESEN FINNORSZÁGBÓL

ELKÉSZÜLTEK A 

BUSZMEGÁLLÓK

Befejeződött a Bihari utcában 
a két új buszmegálló építése. 
A kivitelező a Bihari János utca 
- Losonczi utca - Szondi utca 
csomópontjában új buszöblöt 
alakított ki és a hozzá tartozó 
peronszigetet építette meg. A 
„Bihari utcai óvoda” megálló-
helynél szintén peronszigetet 
létesítettek, viszont ott volt bu-
szöböl, amit pedig felújítottak.
Jól haladnak a Losonczi utcával 
is, amelynek egy szakasza újul 
meg mintegy 400 méter hosz-
szan. A szegélyezés az egyik 
oldalon kész, a másikon készül. 
Az aszfaltréteget felmarták, sta-
bilizálják a megmaradt réteget, 
illetve víznyelőket alakítanak ki 
az úttesten. Ezt követi majd az 
új aszfaltréteg terítése, ami a 
nettó 106 millió forintos projekt 
zárását is jelenti.

Az aktív szaunahasználók nagyon elégedettek a Bicskei Tanuszoda kültéri szaunájá-
nak megépülésével. Egyikük, Lipokátics Péter Tökről jár heti 3-4 alkalommal Bicské-
re, 2010 óta.
- Jó sokan vagyunk törzsvendégek, s bizton állíthatom mindenki nevében, hogy 
nagyon szuper lett a kültéri szauna. Az az igazság, hogy korábban azért elég sok 
bosszúságot okozott, amikor a benti szauna kisebb kapacitása miatt várakozni kel-
lett a bejutásra. És ott bent sem volt lehetőség a táncra. Most egyszerre jó sokan 
tudnak szaunázni, nem kell várni, egyszóval sokkal kényelmesebb lett – összegezte 
tapasztalatait.
Lipokátics Péter szerint sokan voltak bicskeiek és környékbeliek is, akik azért nem 
jártak eddig, mert nem volt kedvük várakozni. Az új szauna átadása óta sok új arc 
megjelent, és a „törzsgárda” is szívesebben és gyakrabban tölti a szabadidejét az 
uszodában.
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- Hogyan lett az 
OEVB elnöke?

- Legelőször 2010-ben 
kért fel bizottsági tag-
nak az akkori bicskei 
jegyző, mint a választá-
si iroda  vezetője, amit 
elvállaltam. Akkoriban 
minden nap Bicskére 
jártam dolgozni, nem 
okozott nehézséget, 
ha bizottsági ülésre be 
kellett menni a Város-
házára. A felkérés után 
a feladatvégzés csak a 
képviselő-testület jó-
váhagyó döntése és az 
eskü letétele után kez-

dődhet el. Azóta már lezajlott több választás és népsza-
vazás is, ahol szintén tevékenykedtem. Az OEVBtagjai az 
első ülésen döntenek arról, hogy ki legyen a bizottság 
elnöke, amit határozatban rögzítenek is. A legutóbbi két 
alkalommal bizottsági elnöknek választottak, s most is 
így történt.

- Pontosan milyen feladataik vannak a választá-
sokig?

- Legalább hetente tartunk bizottsági ülést, mindig az 
éppen aktuális események, jogszabályban előírt ha-
táridők és teendők szerint. A fő feladatunk a választá-
si eljárásról szóló törvény szabályainak betartatása és 
betartatása, a hivatalos ügymenethez tartozó döntések 
meghozatala. Idén eddig két ülést tartottunk. Elsőként 
a beérkezett ajánlóívek alapján - ahol a szükséges szá-

mú ajánlás összegyűlt - a jelölt nyilvántartásba vételéről 
határoztunk, illetve, ahol ez a szám nem volt meg, ott 
a nyilvántartásba vétel elutasításra került. Csak azok a 
jelöltek szerepelhetnek a szavazólapon, akiket a bizott-
ság határozattal jogerősen nyilvántartásba vett. A sza-
vazólapon szereplő jelölti sorrend sorsolással történő 
megállapítása is a bizottság feladata, amit a legutóbbi 
ülésünkön végeztünk el, a helyi televízió kamerái előtt. 
Hadd jegyezzem meg, hogy munkánkat a helyi választá-
si iroda munkatársai nagyban segítik, a jegyzőkönyvek 
és a határozatok megalkotásában, adminisztrálásában. 
Ezért külön köszönet illeti őket!

- Okoz-e többletfeladatot a népszavazás?

- A mi feladatunk csak akkor növekszik meg, ha ennek 
kapcsán is születnek esetleges kifogások, panaszok, 
amiket el kell bírálni.

- Mi lesz a fő feladatuk április 3-án és az azt kö-
vető napokban?

- Leginkább a választás előtt van teendőnk, de a szava-
zás napján hajnaltól késő estig mi is Bicske városában 
vagyunk és készen állunk arra, hogy ha bármilyen kifo-
gás érkezik, ak-
kor arról döntést 
hozzunk. Emiatt 
nekünk, bizott-
sági tagoknak is 
át kell jelentkez-
nünk, hogy mi is 
Bicskén fejezhes-
sük ki választói 
akaratunkat.

A BIZOTTSÁG, AMELY A TÖRVÉNYES RENDET FELÜGYELI

A Fejér 03-as választókerület Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága, ahogy 
azt Tóth Balázs Károly elnök is jelezte, nyilvános sorsolással eldöntötte, hogy a nyilvántartásba vett 
jelöltek milyen sorrendben lesznek a szavazólapokon. A sorrend a következő:
1. Tessely Zoltán (Fidesz-KDNP)
2. Balázs Péter (DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd)
3. Könyves Tamás (Megoldás Mozgalom)
4. Mészáros László (Magyar Kétfarkú Kutya Párt)
5. Hegedüs Pál (Mi Hazánk Mozgalom)
6. Fléger István Tamás (Munkáspárt-ISZOMM)

Megalakult és letette az esküt a bicskei központú Fejér 03-as választókerület Országgyűlési Egyéni 
Választókerületi Választási Bizottsága. A testület elnökének immáron harmadszor Tóth Balázs Ká-
rolyt választották meg. Vele beszélgettünk.
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Orbán András a helyi református gyülekezet presbitéri-
umának főgondnoka lapunk kérdésére elmondta, hogy 
régi vágya volt a felekezetnek, hogy saját oktatási-ne-
velési intézménye legyen. Emlékeztetett rá, hogy a re-
formátusoknak 170 évig volt iskolája Bicskén és 1947-
ben az államosítással szűnt meg. A rendszerváltoztatás 
után lett volna lehetőség újraindítani, de akkoriban a 
gyülekezet nem mert belevágni. Pár éve átgondolták a 
helyzetet, megpróbálkoztak az iskolaindítással, de sem 
pályázati lehetőség, sem egyéb támogatás nem volt 
hozzá.
- Most viszont a 
Magyarországi Re-
formátus Egyház 
kormány által támo-
gatott óvodaépítési 
programjának kere-
tében pályáztunk és 
nyertünk 750 millió 
forintot. A mostani 
építőanyag árakat 
elnézve nem biz-
tos, hogy elég lesz 
a pénz, de bízunk a 
Jóistenben. Amúgy 
június végére lesz 
készen az épület, 
úgyhogy nem lesz 
akadálya a szeptem-
beri kezdésnek. Ere-
detileg egy telken lett volna az óvoda, de a gyülekezet 
saját erőből megvásárolta a szomszédos telket is, így 
szűk helyett egy igen tágas udvar várja majd az óvodá-
sokat. Annyit érdemes még megjegyezni, hogy az egy-
házközség lesz a fenntartója, a húszfős presbitérium pe-
dig a döntési jogkörrel rendelkezik minden kérdésben 
– ismertette a részleteket a főgondnok.
Orbán András elmondta, hogy a három csoportba 25-25 
gyermek fog járni. Elsősorban megkeresztelt református 
gyerekeket várnak, de nyitottak más felekezetek irányá-
ba is. Mint ahogyan az óvónőkkel szemben is elvárás a 
református egyházhoz való lojalitás, a keresztség, de itt 

sem kizáró ok.
- A gyerekeket is a református hitvilág szellemében fog-
juk nevelni, a református elvek betartása mentén. Máté 
János és Máténé Antal Éva lelkészek vezetésével rend-
szeresek lesznek a hitoktatások, a napot mindig imával 
kezdjük majd. Egyébként egy családias, szeretetteljes 
nevelés fog folyni az óvoda falai között – árulta el a fő-
gondnok.
Azt is megtudtuk, hogy tavasszal lesz a beiratkozás és 
már megvan a pályázaton kiválasztott óvodavezető 

Bárányosné Szabó 
Zsuzsanna szemé-
lyében. Így hát meg-
kerestük az intéz-
ményvezetőt, hogy 
további részleteket 
tudjunk meg a leen-
dő óvodáról.
- Egy pedagógus 
személyes hite és 
élete példaként áll 
az intézménybe járó 
gyermekek és szüle-
ik előtt, éppen ezért 
nagy a felelőssé-
günk, hogy mennyi-
re vagyunk hitelesek 
feléjük. Úgy gondo-
lom, hogy az óvoda 
vezetőjeként hitem-

mel, szakmai tudásommal, magatartásommal tudom 
majd leginkább elősegíteni és támogatni a gyermekek 
nevelésében, gondozásában résztvevő munkatársakat 
keresztyén világnézetük átadásában. Leendő óvodánk-
ban a nevelési elveink a bibliai értékekre, normákra 
épülnek. A református vallás kimondottan elfogadó és 
befogadó, ezt a szemléletet az óvoda is abszolút tük-
rözni fogja. Intézményünkben 7 óvodapedagógus, egy 
pedagógiai asszisztens, három dadus és egy titkárnő 
kezdi a munkáját augusztus 15-én a három - a beirat-
kozott gyermekek életkorától függően - homogén, vagy 
vegyes életkorú csoportban. Izgalmas feladat lesz szá-

REFORMÁTUS 
ÓVODA ÉPÜL 
BICSKÉN

Aki mostanában a Prohászka úton jár, azt ta-
pasztalhatja, hogy a Csokonai Vitéz Mihály Álta-
lános Iskola épülete mellett komoly építkezés folyik. A bicskei református gyülekezet háromcsopor-
tos óvodát épít, amely szeptember elsején nyitja meg kapuit Mandulaág Református Óvoda néven.

2022. március



munkra két hét alatt egyénivé, otthonossá vará-
zsolni a csoportszobákat, hogy szeptember 1-én 
teljesen elkészülten és felkészülten fogadhassuk a 
gyermekeket – ismertette az óvodavezető.
Bárányosné Szabó Zsuzsanna megjegyezte, hogy 
a munkatársak kiválasztása még folyamatban van, és 
meghívásos alapon történik. Fontos szempont volt, 
hogy a leendő dolgozók szakmailag jól képzett, sokol-
dalú pedagógusok, kifogástalan erkölcsű, feddhetetlen 
hölgyek legyenek, akik erős alapjai lehetnek református 
óvodánk közösségének.
A vezető óvónő örömmel nyugtázta az eredeti – a bics-
keiek számára oly fontos – épület megmaradását és tel-
jes felújítását, amelyben a melegítő- és tálalókonyha, az 
ételek tárolására alkalmas különböző tároló helyiségek, 
a mosó, szárító és vasalószobák lesznek. Mögötte lesz 
a három, 60 négyzetméter alapterületű, minden szem-
pontból modern csoportszoba, melyek közvetlen kap-
csolatban lesznek a gyermeköltözőkkel és mosdókkal, 
valamint az udvarral. Ezen felül lesz egy óriási tornate-
rem külön tornaszertárral, ahol a földszinten logopédiai 
és fejlesztőszobák, orvosi elkülönítő szoba is elfér, míg 

az emeleti részen a felnőttek által használt helyiségek 
lesznek.
- Mindhárom csoportban lesz heti kétszer játékos angol-
foglalkozás, mert szerintünk a mai világban alapvető a 
nyelvismeret. Októbertől tehetségkuckó is fog működ-
ni, melyben felkészítjük a gyerekeket az iskolai életre. 
Illetve a Csokonai két úszóedzője felajánlotta, hogy he-
tente egy alkalommal tart nagycsoportosainknak úszá-
soktatást, a középsősöknek játékos vízhez szoktatást té-
rítésmentesen – árulta el Bárányosné Szabó Zsuzsanna.
Ugyan az óvoda még csak épül, de a gyermekek jelent-
kezését már várják, elsősorban Bicskéről, de a környék-
beli településekről is, ha a férőhelyek erre lehetőséget 
adnak. Aki további információkat szeretne, a Mandula-
ág Református Óvoda Facebook oldalát vagy honlapját 
keresse!
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Elfogadta Bicske város önkormányzat 2022-
es költségvetését a képviselő-testület. Az 5 
065 284 482,-Ft főösszegű büdzsé a bizton-
ságos működés mellett a fejlesztésekre kon-
centrál, így leginkább  a lakók komfortérzetét 
növelő beruházások valósulhatnak meg idén.
A február 14-ei ülést követően Bálint Istvánné a biz-
tonságot és a nyugodt építkezést nevezte a költ-
ségvetés  prioritásának. Fontosnak nevezte, hogy 
másfél milliárd forintnyi pályázati forrást tartalmaz a 
büdzsé, ezek uniós és hazai pályázati támogatások.
- Polgármesterként a város fejlődése a legfonto-
sabb számomra, ugyanakkor  legalább ennyire lé-
nyeges , hogy az emberek jól is érezzék magukat 
Bicskén. Ezért koncentrálunk idén a csapadékvíz el-
vezetés problémáinak felszámolására, az úthálózat 

fejlesztésére, a járdák felújítására és a közvilágí-
tás korszerűsítésére. Ezek kiemelt jelentőségűek 
, éppen ezért  több forrást  tervezünk biztosítani   
ezen  célokra. Persze , a közintézmények fejleszté-
sét sem feledhetjük  – összegzett Bálint Istvánné.
A város gazdasági megerősödése  folytató-
dik, hiszen a polgármester elárulta, hogy idén 
legalább három komoly cég települ Bicskére. 
Részleteket nem árult el, de annyit igen, hogy 
egyikük már elkezdte a leendő telephelyen az 
előkészítő munkálatokat. Azt azért hozzátet-
te,   hogy nem óriáscégek hatalmas volumenű 
beruházásairól van szó. Mégis előnyös ez a vá-
ros életében, hiszen   stabil adóbevételt jelen-
tenek a jövőben és új munkahelyeket Bicskén.

FÓKUSZBAN A VÁROSLAKÓK KOMFORTÉRZETE

www.bicske.hu
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Kétszer is ülésezett Bics-
ke Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete feb-
ruárban és több fontos 
kérdésben is döntéseket 
hozott.

A képviselők február 14-
én rendkívüli nyilvános 
ülést tartottak. Napirend 
előtt arról kaptak tájé-
koztatást Bálint Istvánné 
polgármestertől, hogy 
minden bicskei oktatási, 
nevelési intézménybe két 
darab EPIPEN életmen-
tő injekciót juttat el az 
önkormányzat az újpesti 
tragédia miatt, ahol egy 7 
éves gyermek iskolai szü-
letésnapi ünnepség után 
lett rosszul, mert mogyo-
rót tartalmazó édességet 
evett, amitől anafilaxiás 
rohamot kapott és meg-
halt. Ezeket a polgármes-
teri keret terhére vásárol-
ták meg.
A képviselők módosítot-
ták a tavalyi költségvetést 
és meghatározták a kö-
zéptávú költségvetés ter-
vezési irányait, majd ezt 
követően elfogadták Bics-
ke Város Önkormányzata 
2022. évi költségvetését, 
amelynek főösszege kicsi-
vel meghaladja az ötmilli-
árd forintot.
Döntöttek a polgármester 
és az alpolgármester il-
letményének törvényben 
meghatározott emelésé-
ről. Határoztak arról is, 
hogy sikeres pályázat ese-
tén felújítják a Munkácsy 
Mihály utcai és a Batthyá-
ny Lajos utcai járdákat.
Tárgyaltak a nyári bölcső-

dei szünetről: az intéz-
mény július 4-től 29-ig 
lesz zárva, ezen időszak 
alatt tisztasági festés és 
nagytakarítás lesz az épü-
letben.

A február 24-ei rendes, 
nyilvános képviselő-tes-
tületi ülésen módosítot-
ták az önkormányzat és 
a polgármesteri hivatal 
közbeszerzési szabályza-
tát, valamint elfogadták 
a város idei közbeszerzési 
tervét. Szó esett a képvi-
selők vagyonnyilatkoza-
táról, amelyet mindenki 
határidőre leadott.
Eldőlt, hogy az önkor-
mányzat új szerződést köt 
a 2. számú fogorvosi kör-
zetet ellátó EQUUS-DENT 
Kft-vel, a hatályos jogsza-
bályok szerinti tartalom-
mal.
Döntöttek a március 15-ei 
ünnepi megemlékezés-
ről, amelynek a megújult 
Petőfi Művelődési Köz-
pont ad otthont. Ide kap-
csolódik, hogy megújul a 
kultúrház környezete: a 
képviselők döntése értel-
mében az épület körüli 
térköves járdaburkolatok, 
a zöldterület és az udvar 
is megszépül.
Zárt ülésen döntöttek a 
Bicske Városi Konyha ve-
zetői pályázatáról. Egyet-
len intézményvezetői pá-
lyázat érkezett a kiírásra, 
így a jövőben is Bajcsai 
Tamás lesz a konyha veze-
tője.

BENNÜNKET KÉPVISELNEK
M E G É R I  B A B A K Ö T V É N Y B E  F E K T E T N I

Start-számlát 2012 októberétől 
kizárólag a Magyar Államkincstár-
ban lehet nyitni, és az állam által 
a gyermek számára biztosított 
42.500 forintos életkezdési támo-
gatást a Kincstár automatikusan 
Babakötvénybe fekteti. Az itt elhe-
lyezett összeg kiemelt, az inflációt 
meghaladó mértékű kamatozás-
sal gyarapodik a gyermek nagyko-
rúvá válásáig. A Kincstárban eddig 
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körülbelül 273 ezer gyermek részére nyitottak Start-számlát, a Babakötvény-állomány összege eléri a 157 milliárd forintot.
A kincstári Start-számlák száma évről évre emelkedik; 2022-ben az éves állami támogatási összeg növelése, valamint 
a kiemelt, idén 8,1%-os kamatozás a gyermekeknek szánt megtakarítást még kedvezőbb megtakarítási formává tette.
Start-számlát nemcsak újszülöttek, kisgyermekek részére érdemes nyitni, hanem a gyermek bármely életkorában megnyitható, 
és bárki bármekkora összeget befizethet rá díjmentesen. A Start-számlán található, Babakötvénybe érkező befizetések nemcsak 
a mindenkori infláció mértékével, hanem 3%-os kamatprémiummal is növekednek. A Start-számlára a befizetések után járó 
korábbi 10%-os állami támogatás maximumát is megemelte a kormány 2022-ben: már évi 12 ezer forint (a korábbi 6 ezer forint 
helyett). A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermekek esetében 24 ezer forint lett (12 ezer forint helyett).
Sok gyermeknek még letéti számlán maradt az életkezdési támogatása, amelyhez nem jár a Start-számlán vezetett Babakötvény 
megtakarításhoz tartozó éves állami támogatás, emiatt a 42.500 forint csupán a mindenkori infláció mértékével kamatozik.
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- Kérem, röviden mutassa be 
eddigi életútját!

A rendszerváltás idején születtem 
egy tősgyökeres pedagógus család-
ba. Nemcsak szüleim, hanem anyai 
ági nagyszüleim is bicskei tanárok 
voltak, így kevés volt az olyan „ősi” 
bicskei, akit ne tanítottak volna a 
családtagjaim. Egy ideig úgy tűnt, 
hogy magam is ezen a pályán indu-
lok el, de gimnáziumban végül a ma-
gyar történelemnek nem a tanítási, 
hanem a kutatási oldala csábított el. 
A történelem tantárgyat egyébként 
már általános iskolában megkedvel-
tem, köszönhetően Bogán Gáborné 
Joli néni izgalmas óráinak. A tata-
bányai gimnazista éveket követően 
Miskolcra kerültem, ahol a régészet 
alapképzést végeztem el, majd Bu-
dapesten az ELTE-n lettem végül 
diplomás régész.
A szülőföld sosem eresztett el, hi-
szen alapszakos és mesterszakos 
szakdolgozataim is megyei témát 
dolgoztak fel, és végül első mun-
kahelyemmel is a Fejér megye kö-
zépkori várait kutató Terei György 
révén kerültem kapcsolatba. Az első 
ásatáson még csak egyszerű segéd-
munkás voltam Budapesten, majd 
régésztechnikusként sajátíthattam 

el a szakma csínját-bínját. A Buda-
pesti Történeti Múzeumban lettem 
végül „rendes” ásató régész, külön-
böző nagyberuházásokhoz kötődő 
megelőző feltárásokat vezethettem 
a rengeteg más munkám mellett. 
Tavaly végül úgy hozta a sors, hogy 
Nógrád megyébe költöztünk fele-
ségemmel, aki a szécsényi Kubinyi 
Ferenc Múzeumban, jómagam pe-
dig a salgótarjáni Dornyay Béla Mú-
zeumban kaptam állást. Immáron 
harmadik éve vezetem a bicskei Szü-
lőföldünk Helytörténeti Klubot, ami 
nagyon jó apropót teremt arra, hogy 
szűkebb pátriánk kutatói, helytörté-
nészei bemutatkozhassanak, illetve 

hogy együtt fedezzük fel városunk 
múltját.

- Mi vonzotta erre a különleges 
pályára, miért lett régész? Me-
lyik korral foglalkozik elsősor-
ban?

Érdekelt a biológia, kémia, földrajz, 
történelem, de a magyar irodalom is. 
László Gyula régész írásaiból megis-
mertem a tárgyi kultúra fontosságát, 
amin keresztül a régenvolt emberek 
életébe is bepillantást nyerhettem. 
A jelennel való szorosabb kapcsola-
ta, és a korábbi időszakokhoz képest 
gazdagabb forrásai miatt a középko-
ri és kora újkori régészetet választot-
tam szakterületemként.

- Mely lelet volt az Ön számára 
a legkedvesebb?

Az emberek gyakran szokták kérdez-
ni tőlünk, hogy aranyat találtunk-e 
már? Jót mosolygunk ezen, hiszen 
a legértékesebb tárgy számunkra 
nem mindig a nemesfém vagy a drá-
gakő, sokkal inkább az összefüggé-
seket keressük és a válaszokat a mi-
kor kérdésére. Emiatt egy egyszerű 
kerámiatöredék is fenekestül fel tud-
ja forgatni a régész lelki világát. Ám 

Szolnoki Tamás tőgyökeres bicskei pedagógus családba született, így teljességgel érthető 
lett volna, ha a katedrát választja. Nem tette, mert jobban vonzotta a történelem kutatási 
oldala. Régész lett.

SZOLNOKI TAMÁST NEM AZ ARANY 

ÉRDEKLI ,  HANEM A VÁLASZOK



www.bicske.hu

Bicskei Újság         15

a legkedvesebb tárgy az valóban 
más kérdés. A budai vár területén 
volt egy izgalmas munkám, ahol Ár-
pád-kori, török kori és újkori leletek 
is előkerültek. Ezek között volt egy 
nagyon érdekes darab, ami egysze-
rűségével elvarázsolt. Ez egy állat-
csontból faragott, négyzet alaprajzú 
társasjáték-figura volt, úgynevezett 
pion, melyen faragott és fűrészelt, 
vésett díszítések is láthatóak voltak. 
Nem egyedi darabról van szó, de 
számomra mégis kedves, mert én 
találtam meg és megmutatja, hogy 
a középkor embere is értelmesen 
töltötte el a szabadidejét. Néha még 
ma is csodálattal vegyes borzongás 
tölt el, ha egy olyan ép tárgyat ve-
hetek kézbe, amit legutóbb 600 éve 
érintett ember…

- Miután végeztek egy lelőhe-
lyen, mi a teendő?

Már maga a kutatás sem probléma-
mentes, rengeteg akadályon keresz-
tül jutunk el odáig, hogy egyáltalán 
a területre léphetünk, hiszen sokféle 
engedély kell hozzá. Amúgy a mun-
kánk fele csak a terepi munka, utána 
a leletanyag mosása, restaurálása és 
leltározása, a feltárt információk do-
kumentálása vár ránk. Célunk, hogy 
lehetőleg minden információt meg-

osszunk a nagykö-
zönséggel, több-
nyire kiállításokon. 
Ha ez nem történ-
het meg, akkor az 
online térben is 
képesek vagyunk 
rengeteg mindent 
megmutatni.

 - Az online pub-
likációkon túl 
tervez esetleg 
könyvet írni?

Amíg az ember 
életében a lemez 
„A” oldala forog, 
addig rengeteg 

tervet eszel ki, amiből persze csak 
kevés valósulhat meg, és többnyire 
az is másmilyen formában. Nekem 
az egyik, ha nem a legfőbb célom, 
hogy beszámoljak a lehető legtöbb 
régészeti munkámról. Szeretnék 
minél több cikket és könyvet írni, 
hiszen így tudunk az emberek életé-
ben hatást elérni, és később, a halá-
lunk után is nyomot hagyni.

- Milyen munkák várnak Önre 
a jövőben és milyen tervekkel 
vág neki a következő időszak-
nak?

Életünk társasjátékán most egy új 
mezőre léptünk feleségemmel, így 
új távlatok nyíltak meg előttünk. 
Egy olyan megyébe kerültünk, ami 
Magyarország második legkisebb-
je, és ennek ellenére mégis talán az 
egyik legkevésbé ismert tájék, talán 
nem csak régészeti fronton. Aki el-
jön ide egyszer, az garantáltan bele-
szeret a tájba. Gyönyörű középkori 
templomok, égig érő vadregényes 
várak, nagyon kedves, barátságos 
emberek vesznek körül minket. És 
olyan helyszíneket fedezhetünk fel, 
amit addig egyáltalán nem ismert a 
szakma! Nem is olyan régen egy kö-
zépkori eredetű kápolnát találtunk a 
megye déli részén, nyugaton pedig 
egy új erősség nyomait találták meg 
lelkes amatőr kutatók. Ezeket szeret-
nénk megismerni, feltérképezni, és 
közkinccsé tenni! Szeretnék várakat 
kutatni, települések, templomok, 
utak kapcsolatát vizsgálni. Jó lenne 
emlékezetes kiállításokat rendezni, 
hatásos programokat szervezni!
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Bancsi Áron a Csokonai Vi-
téz Mihály Általános Iskola 6. 
osztályos tanulója. Immáron 
ötödik éve kosárlab-
dázik, és még ennél is 
régebb óta ifjúsági tűz-
oltó, így aztán mindkét 
szabadidős tevékenység 
közel áll a szívéhez.

- Úgy tudom, hogy a ko-
sárlabdasport fontos 
szerepet játszik az éle-
tében…

Így van. Futballal kezdtem, 
aztán mivel több osztály-
társam kosárlabdára járt, 
így második osztálytól vál-
tottam. Azóta hetente két-
szer járok edzésre, sajnos 
egyéb elfoglaltságaim és 
a tanulás miatt. A lehető 
legtöbb korosztályos mér-
kőzésen igyekszem részt 
venni, szerencsére voltak 
már sikerélményeink bő-
ven. Amúgy csapatjátékos 
vagyok, személy szerint a 
védekezésre koncentrálok 
inkább.

- Van egy másik nagy 
kedvence, a tűzoltóság. 
Honnan a vonzalom?

Szüleim tereltek a tűzoltóság felé. 
Szerintem arra gondoltak, hátha 
így nem gyújtom fel a házat, vagy 
legalábbis tudni fogom, mit kell 
tenni. A viccet félretéve, sosem 
játszottam a tűzzel. Egyébként el-
sős korom óta járok heti egyszer a 
tanórákat követően a tűzoltóságra 
és általában estig ott is maradok. 
Ifjúsági tűzoltóként megtanuljuk 
a tűzoltóautó felszereléseit, az új-
raélesztést, az elsősegélynyújtást, 
a mentési helyzeteket, továbbá 
tűzoltási gyakorlatokat végzünk 

és a versenyekre is készülünk. 
Kismotorfecskendő-szerelő ver-
senyekre járunk Magyarország 

teljes területén, ahol felnőttek 
ellen versenyzünk, mert nincs 
külön ifjúsági kategória. Eddigi 
legjobb helyezésünk 30 férfi csa-
patból a nyolcadik hely. Kedvelem 
a lánglovagokat, ez egy nagy csa-
lád, itt nem vagyok rossz helyen, 
önállóságra, önfegyelemre nevel. 
Szeretem, hogy másokon segíthe-
tek, kedvelem a változatosságot, 
hiszen a feladat mindig más, so-
sem egyforma és tele van kihívás-
sal. Sokat kaptam eddig a tűzoltó-
ságtól.

- Olyan szeretettel beszél a 
tűzoltó szakmáról. Vannak 
tervei vele?

Azt hiszem, felnőttként is 
szeretnék az önkéntes tűzol-
tóság tagja lenni és sok men-
tésben részt venni. Konkré-
tabb tervem azonban még 
nincs, sok minden érdekel, 
mint a tűzoltóhíradózás vagy 
a tűzvédelem.

- Esetleg már a továbbta-
nulást is ennek jegyében 
tervezi?

Eddig mindig kitűnő vagy 
jeles voltam. Emelt matema-
tikára és emelt magyar nyelv- 
és irodalomra járok, valamint 
dicséretes vagyok angolból. 
Sajnos a pandémia és az ott-
honi tanórák megnehezítet-
ték a tanulást, vissza kellene 
rázódnom, néhány félévi je-
gyemen szeretnék javítani év 
végére. Konkrét tervem még 
nincs, hisz van még legalább 
egy-másfél évem a döntésig. 
A sport fontos része az élet-
nek, de a tűzoltóság is nagy 
hatással van rám. Mostaná-
ban az informatika és a fotó-

zás is érdekel, angolból pedig el-
sődleges célom a nyelvvizsga.

- Az önkormányzati támoga-
tást mire kívánja felhasznál-
ni?

- Elsősorban sportfelszerelésre 
fordítom, hiszen annak mind a 
kosárpályán, mind a tűzoltóságon 
hasznát veszem. Valamint a tanu-
lásomban segítségemre lévő szá-
mítógépem fejlesztésére, angol 
könyvre szeretném felhasználni.

BANCSI ÁRON NEM JÁTSZIK A TŰZZEL

T E H E T S É G E I N K
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Bicske Város Önkormányza-
ta minden félévben kiírja te-
hetséggondozási pályázatát, 
hogy támogathasson olyan 
bicskei személyeket, akik a 
tudomány, a művészet vagy a 
sport, illetve egyéb tanulmá-
nyaik területén komoly telje-
sítményt értek el. A legutóbbi 
határidőig összesen négy fia-
tal nyújtott be pályázatot és 
mindannyian megkapták az 
50 ezer forintnyi támogatást. 
Közülük azt a két ifjút mutat-
juk be, akik most először ré-
szesültek az elismerésben.
Varga Katalin, a Csokonai Vi-
téz Mihály Általános Iskola 
7. osztályos tanulója minden 
szabadidejét a művészetek-
nek szenteli: fest, fotókat és 
dísztárgyakat készít. Többek-
kel közös kiállítása is lett vol-
na a művelődési házban, de 
a járványhelyzet miatt elma-
radt.

- Honnan ered a művészetek 
iránti vonzalom? Volt a csa-
ládban bárki, akitől örökölte 
ezt?

Közvetlen rokonaim nem rendel-
keznek művészi tehetséggel, csak 
apukám unokatestvére, Kriszti 
tud szépen festeni, rajzolni. Kis-
koromban - szüleim elmondása 

szerint - sokat játszottam gyön-
gyökkel, színezővel, legóval, ruha-
csipeszekkel, amik fejlesztették a 
kézügyességemet. Nagycsoportos 
koromban jelentkeztem egy álta-
lános iskolába, ahová nem kerül-
tem be, többek között azért, mert 
nem tudtam háromszöget rajzol-
ni. A Csokonaiban az alsó tagoza-
tos osztályfőnökeim Petrik Zsuzsa 
néni és Pósfai Andrea néni voltak, 
ők tartották a rajz és a technika 
órákat. Ott megismerkedtem a 
rajz, a festészet és a kézműves-
kedés alapjaival. Felső tagozaton 
Németh Éva tanárnő vett a szár-
nyai alá. Rendszeresen járok hoz-
zá rajz szakkörre, valamint amíg 
működött, a Petőfi Művelődési 
Központban a képzőművészeti 
szakkör tagja is voltam.

- Pontosan milyen művészi 
ágakkal foglalkozik és miért 
éppen azokkal?

A nevesebb ünnepekre kézmű-
ves dísztárgyakat készítek a csa-
ládtagjaim számára, többnyire 
az itthon fellelhető alapanyagok 
felhasználásával (például tetőcse-
rép), a környezetvédelem jegyé-
ben. Fotózni is szoktam, egyelőre 
csak telefonnal készítek képeket, 
fényképezőgépem nincsen. Ked-
vencem a festészet, ezt nagyon 
szeretem, többféle festészeti stí-
lust is kipróbáltam, mint a vízfes-
ték, a tempera és az akvarell. Je-
lenleg akril festékkel kísérletezek. 
Legjobban az aprólékos munkát 
szeretem, amikkel sokat kell fog-
lalkozni, hogy szépen összeállja-
nak a részletek egy rendes képpé. 
Nagy vágyam volt, hogy nyáron a 
Balaton partján fessek egy képet, 
tavaly ez is megvalósult. Mostaná-
ban növényeket, fákat, leveleket 
szeretek festeni egyéni stílusban. 
Ma készültem el egy képpel, amin 

három levél látható. Befejezetlen 
érzést kelt, de a nézőre bízom, 
hogy gondolatban arrébb mozdít-
sa a leveleket vagy odaképzeljen 
valamit, amit szeretne.

- Lett volna egy kiállítás a 
művelődési házban, ami 
meghiúsult. Tervben van-e, 
hogy újra nekifutnak a jövő-
ben?

A koronavírus járvány előtt Né-
meth Éva tanárnő tanítványai 
rajzait, képeit szerette volna ki-
állítani. Sajnos az erre a célra 
beadott képeimet visszakaptam, 
mert a járvány miatt elmaradt a 
kiállítás. Nem tudom, hogy terve-
zik-e a jövőben ezt a kiállítást.

- Milyen tervei vannak a to-
vábbtanulást illetően?

A hatodik évfolyam végén jeles 
volt a bizonyítványom, ebben a 
tanévben is szeretném, ha hason-
ló eredményt érnék el. A rajzon kí-
vül kedvenc tantárgyaim a törté-
nelem és az angol nyelv. Terveim 
között egy művészeti középiskola 
vagy egy közeli gimnázium szere-
pel, a távolabbi célom hivatásos 
festőművészként vagy lakberen-
dezőként dolgozni, de ez még vál-
tozhat.

- Az önkormányzati támoga-
tást mire kívánja felhasznál-
ni?

Itt is szeretném megköszönni az 
önkormányzat támogatását, ami-
ből már vettem egy festőállványt, 
vásznakat és akvarellfestékeket. 
Szeretnék még szénceruzát, olaj-
festéket vásárolni, hogy azokat a 
technikákat is kipróbálhassam.

VARGA KATALINNAK 
MINDENE A FESTÉSZET

T E H E T S É G E I N K
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MULATSÁGOK VÁROSSZERTE

Február a farsang hónapja. Ennek megfelelően a bicskei óvodák és általános iskolák is tar-
tottak farsangi jelmezes mulatságokat. Alábbiakban ezekből villantunk fel néhány jelenetet 
fotók segítségével.
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Farsangi játszóházat és mese-
délutánt rendezett a Bicskei 
Egységes Művelődési Köz-
pont a Fiatalok Házában. A 
résztvevők jó része álarcban 
érkezett és hallgatta végig 
Szénási Veronika élőszavas 
mesemondó citerán és lanton 
kísért, félórás műsorát. Utá-
na következtek a kézműves 
foglalkozások, ahol különbö-
ző minták alapján farsangi 
maszkokat készíthettek, de 
volt lufifestés és lufihajtoga-
tás, valamint csillámtetová-
lást is lehetett készíttetni. A 
program zárásaként konfettis 
cukoreső hullt az égből, miu-
tán a lelkes szülők egyenként 
kipukkantották a plafonról 
lelógó, teletöltött lufikat és 
a gyerekek egytől egyid ösz-
szegyűjtötték az apró cukor-
kákat.

ÁLARCOS 
JÁTSZÓHÁZ A 
FARSANG JEGYÉBEN
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A február 21-ei megnyitón 
Vikár Csaba busónagykövet 
mutatta be a tárlatot, amely 
a Mohácsi Maszkfaragók és 
Kellékkészítők Egyesületének 
gyűjteményéből és Jaksics 
György népi iparművész ma-
gángyűjteményéből tevődött 
össze.
A nagykövet beszédében 
hangsúlyozta, hogy a busójá-
rás a betelepült horvátoknak, 
azaz a sokacoknak köszönhe-
tő. Mint mondta, e télűző mu-
latság sok rokonságot mutat 
a riói és a velencei farsangi 
alakoskodással. A sokacoknál 
Poklade, vagyis átváltozás a 

busójárás neve, 
mert a résztve-
vők maszkot 
öltve átváltoz-
nak valamivé, 
„kifordulnak a 
szürke hétköz-
napokból és 
ü n n e p n a p p á 
válik számukra 
ez a hat nap”.
- Az első írá-
sos adatok 
1783-ból szár-
maznak, az 
első fotó pe-
dig 1896-ból. 
Az 1800-as évek vége felé az 

akkori városvezetés 
felismerte a lehető-
séget az idegenfor-
galomban, amit a 
busójárás generált. 
Sajnos az 1980-as 
évekre ellaposodott 
az egész, 2000-ben 
azonban 80 komp-
lett busófelszerelést 
vásárolt a város, s ez 
újra fellendítette a 
mozgalmat. Ma már 
a fiatalok is magu-
kénak érzik e nép-
hagyományt, amit 
jól mutat, hogy több 
a magántulajdonú 
maszk, mint az ön-
kormányzati. Nyilván 
sokat segített ebben 
az is, hogy 2009-ben 
az UNESCO örökítő 
néphagyományként 
elismerte a busójá-
rást – mondta el Vi-
kár Csaba, aki azt is 

felidézte, hogy 2019-ben 64 
busócsoport több mint kéte-
zer maskarása vonult végig a 
város utcáin. A busójárás hat 
napja alatt a 17 ezres város-

ALAKOSKODÓ TÉLŰZÉS

Mohácsot szinte mindenki a mohácsi csatával, vagy a busójárással azonosítja. Előbbi 
a magyar történelem egyik sorsfordító ütközete volt, utóbbi pedig egy alakoskodó, 
télűző mulatság, amely szerencsére nem tűnt el az évszázadok során, hanem ma is 
része a város kultúrájának. Egy kis időre pedig Bicske kulturális életének is része lett, 
amikor a Bicskei Kultúrkúria falai között megnyílt a Mohácsi busójárás kellékei című 
kiállítás.
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ban közel 200 ezer vendég 
fordult meg.
A busónagykövet arról is be-
szélt, hogy a néphagyományt 
mindenki a nagyrészt fából 
készült, emberarcot ábrázo-
ló busómaszkkal azonosítja, 
pedig az eszközök is legalább 
annyira fontosak. Mohácsnak 
például saját dudatípusa van, 
de használnak kereplőt, kür-
töt is. Érdekes az eszközök 
között fellelhető vízhordó fa 

szerepe, amelyet a fiatal férfi-
ak a jövendőbelijük házában 
hagynak busójáráskor, ezzel 
kérve meg a ház leányának 
kezét, s jelezve a helyzet ko-
molyságát. Megemlítette, 
hogy a busómaszkos alakok 
mellett fontosak a szépbusók, 
amelyek általában népviselet-
be öltözött hölgyeket jelen-
tenek és a jankele-k, vagyis 
a hamuzsákos emberek, akik-
nek az a szerepe, hogy távol 

tartsák az utcán sétálókat, fő-
leg a gyerekeket a busóktól.
A vándorkiállításon a mas-
karák és az eszközök mellett 
van egy érdekes kirakó is, bu-
zogányt lehet összeállítani 
az ügyes kezűeknek. Aki pe-
dig igazán át szeretné érezni 
a télűző néphagyományt, az 
belebújhat a kiállított busó-
jelmezbe és kipróbálhatja a 
kereplőt is.

A busó kiállításhoz kapcsolódóan télűző délutáni programot is szervezett a Petőfi Művelődési Központ 
február 26-án, a volt okmányiroda helyén.
A mintegy hatvan résztvevő vastag kartonból busómaszkot készített, amelyekre különböző mintákat 
rajzoltak, festettek. Az alkotás közben télűző dalt és versikét tanultak, hogy a vonuláskor ezeket skan-
dálhassák. A családok zajkeltő eszközöket is vittek magukkal, így volt náluk lábos, fazék, fakanál és 
kereplők. Amikor mindenki elkészült a maga álarcával, elindult a hangos, zajos, éneklő, mondókázó 
tömeg a Kultúrkúriáig, s vitték magukkal az előre elkészített kiszebábot is. Az Ady Endre utcai épület 
előtt beöltözött busó várta őket a gyerekeke nem kis ijedtségére. Miután a kiszebáb elért „élete” utolsó 
állomására, egy cetlire írva bárki rátűzhette az életéből elűzni szánt rosszat, hogy a kiszebábbal együtt 
elégjen. Mert a nap fénypontja a kiszebáb elégetése volt, amely után az épületben meleg tea, igazi 
busó álarcok és eszközök kiállítás várt a résztvevőkre.
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DIAFILM ŐRÜLET 
BICSKÉN

Újra reneszánszát éli a kisgyermekes családok 
körében a diafilmvetítés, amely kiváló szaba-
didős tevékenység szülőnek, gyereknek egya-
ránt. Ezt ismerte fel a Nagy Károly Városi Könyv-
tár, amely tavaly beszerzett 120 diafilmet, így 
bármikor kölcsönözhetők, akár a könyvek.

Endrédiné Szabó Erika könyvtárvezető szerint a diave-
títés újfajta élményt jelent a családoknak, visszahozza a 
hangos meseolvasás nagyszerűségét és folyamatosan 
hozzáadja a vizuális élményt. Megjegyezte, hogy a piacon 
körülbelül 300 magyar nyelvű diafilm elérhető, darabon-
ként 1200-1500 forintért. Diavetítőt is gyártanak még, 20 
ezer forint körüli áron már megvehető.
- Évek óta, havi egy alkalommal Falon mese címmel fog-
lalkozásokat tartunk e témakörben. Ez azonban kevés 
volt, többek kérésének engedve ezért ilyen irányba is fej-
lesztettük szolgálatásainkat. Szerencsére az önkormány-
zat jóvoltából tavaly olyan nagyságrendű könyvbeszerzé-
si keretből tudtunk gazdálkodni, amibe belefért száznál 
is több diafilm vásárlása – mesélte a könyvtárvezető, aki 
ezt is elmondta, hogy a klasszikus mesék, mint a Mazsola 
és Tádé, a Bambi, a Vuk, Süsü a sárkány mellett megele-
venednek újabb történetek is diákon, mint Dániel András 
Kuflik meséi, vagy Rumini történetei.
Kérdésünkre Endrédiné Szabó Erika közölte, hogy nagy-
jából 15 család az, akik rendszeresen, heti szinten jönnek 
újabb diákért. Reményét fejezte ki, hogy a hír gyorsan ter-

jed, és egyre többen vásárolnak otthonra, vagy ve-
szik elő a padlásról gyerekkoruk vetítőit, amelyek 
bár lehet, hogy nem adnak már tökéletesen éles 
képet, de a szórakozást garantálják.
- Könyvtári katalógusunkban otthonról is elérhető 
az összes diafilm, ki lehet választani és megnézni, 
hogy kikölcsönözhető-e. Egyszerre hat darabot 
lehet elvinni, mint a könyvekből és a tíz nap elég 
arra, hogy a filmeket többször is megnézzék. Fel-
nőtt olvasójegyre vihető, a szolgáltatás pedig in-
gyenes. Amúgy 1100 forint egy évre a beiratkozás 
a felnőtteknek, vagyis egy diafilm árából akár száz-
nál több diafilmet lehet megnézni egy év alatt – 
hívta fel a figyelmet a könyvtárvezető.
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KÖSZÖNET A NŐKNEK

Március 8-a a nemzetközi nőnap, a női egyenjogúság és a nők emberi joga-
inak napja. I lyenkor sokkal nagyobb figyelem irányul minden hölgyre.
Bicske önkormányzata a szokásoknak megfelelően ezúttal sem feledkezett 
meg a bicskei nőkről.  Minden hölgy postaládájába eljutott nőnapi képes-
lapjuk.
Nőnapon a Barátság Nyugdíjas Klubban is köszöntötték a hölgytagokat. Az 
eseményen Bálint Istvánné polgármester is részt vett.
A Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskolában is ünnepelték a hölgyeket. Húz-
zad csak kivilágos-virradatig! címmel nőnapi gálaműsort rendeztek márci-
us 4-én, ahol fellépett Nagy Anikó az ungvári fi lharmónia magánénekese és 
Mészáros János Elek a 2021-es Csillag születik győztese. A zenés műsorban 
operett duettek, táncdalok és magyarnóták is felcsendültek.



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

  

Hozzávalók 4 személyre:

1 fej vöröshagyma, 2 ek olívaolaj, 60 
dkg csirkemellfilé, 2-3 gerezd fok-
hagyma, só, frissen őrölt bors, 1 ek 
mexikói fűszerkeverék, 1 db piros 
kaliforniai paprika, 40 dkg konzerv 
főtt vörös bab, 40 dkg főtt morzsolt 
kukorica konzerv, 40 dkg hámozott, 
darabolt paradicsom konzerv, 20 dkg 
tortillachips, 2 dl tejföl, 10 dkg félke-
mény sajt reszelve

Elkészítése:

- Az apróra felkockázott vöröshagy-
mát dinszteljük puhára az olívaola-
jon. Adjuk hozzá az apróra kockázott 
csirkehúst és a zúzott fokhagymát. 
Sózzuk, borsozzuk, ízesítsük a fűszer-
keverékkel, majd pirítsuk le a húst.
- Szórjuk bele a kicsumázott, felkari-
kázott paprikát, majd a lecsöpögte-
tett babot, kukoricát, végül a hámo-
zott darabolt paradicsomot. Forraljuk 
össze a ragut 10-15 perc alatt, fűsze-
rezzük, ha még szükséges.
- Szedjük a ragut tepsibe, szórjuk a te-
tejére a tortillachipset, kanalazzuk rá 
a tejfölt. Szórjuk meg a reszelt sajttal, 
és 250 fokra előmelegített sütőben 
süssük össze 15 perc alatt.

Jó étvágyat kíván Báder Kati! 

MEXIKÓI TEPSIS CSIRKE

Recept

ANYAKÖNYVI HÍREK

Az alábbi párok járultak hozzá, hogy értesüljön Bicske lakossága a 
bicskei anyakönyvvezető előtt 2022. február hónapban megkötött 
házasságukról: Szabó Zsolt és Micheller Krisztina (02.15.), Török 
Tibor és Ber Barbara (02.19.), Turán Ferenc és Albert Melinda 
(02.26.).

Sok boldogságot kívánunk!

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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