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ÚJABB KÖZÖSSÉGI TÉR BICSKÉN

Új találkozási pont, új közösségi tér nyílt meg szeptember 25-én, Bicskén, ekkor adták át a közel 700 millió 
forintból épült Városi Piacot és a hozzá kapcsolódó utakat, parkolókat Nagy István agrárminiszter 

részvételével. A Szent Mihály-napi Sokadalom keretében izgalmas programok is színesítették a napot.

A Bicskei Koncertfúvós Zenekar térze-
néjével indult a nap, majd következtek 
az ünnepi pillanatok. Bálint Istvánné 
polgármester köszöntőjében örömét fe-
jezte ki, hogy elérkezett ez a nap is, mert 
sokan, sokat vártak rá. Szerinte megérte 
a várakozást, mert végre rendezett, 21. 
századi körülmények között biztosít ta-
lálkozási lehetőséget árusoknak, vásár-
lóknak a termelői piac.
- Ismét bebizonyosodott, hogy az egy 
irányba mutató akarat, a közös erőfeszí-
tés és a kemény munka mindig meghoz-
za a gyümölcsét, amely ezúttal Bicske 
üde színfoltját, új közösségi terét és talál-
kozóhelyét jelenti! Jónéhány év telt el a 
megnyert pályázat és a használatbavételi 
engedély megszerzése között. Utóbbi nem 
volt könnyű, előbb az utak és a parkolók, 
majd az épület használatba vétele történt 
meg, a hatóságok a közelben lakók érde-
kében zajszint mérést is végeztek, hogy 
biztosan ne zavarja őket a piac működése. 
Nagyszerű érzés, hogy a Városi Piac egy 
elhanyagolt területből lett a város büsz-
kesége. Töltsük meg élettel, szeretettel 
ezt a teret – kérte a jelenlévőket a pol-

gármester, majd köszönetet mondott a 
kivitelezőknek, a Polgármesteri Hivatal 
műszaki irodájának a munkavégzésért, 
a képviselőnek és a kormánynak pedig a 
támogatásért.
Bálint Istvánné megjegyezte, hogy az 
ellenzéki képviselők folyamatos szkep-
ticizmusa, kételkedése ellenére közö-
sen, szívből tudnak örülni az újabb be-
ruházásnak. Sajnálta ugyanakkor, hogy 
nem vettek részt  ezen a fontos, ünnepi 

alkalmon, hogy részesei legyenek ennek 
a pillanatnak és  saját szemükkel láthas-
sák a város újabb büszkeségét.
Tessely Zoltán országgyűlési képviselő, 
miniszterelnöki biztos örömtelinek ne-
vezte a napot, hogy átadhatták a Városi 
Piacot, amelyre több mint öt évet várt 
Bicske. Mint mondta, a várakozás nem 
volt hiábavaló, hiszen egy csodálatos 
közösségi tér jött létre. Köszönetét fejez-
te ki a Magyar Kormánynak a 200 millió 

A „Legszebb konyhakertek”, a „Bicske a Virágzó Város” és a Keressük 
Bicske lekvárját verseny díjazottjai

Mivel tavaly nem rendeztek Szent Mihály-napi Sokadalmat, most adták át a tavalyi díjakat is. 2020-ban 
a Legszebb konyhakertek versenyében első helyezést ért el a Bicske Városi Óvoda (közösségi), Cserna 
Sándorné és Cserna Sándor (zártkert), Medvei Ida és családja (normál), valamint Szűcsné Horváth Edit 
és családja (mini). Az idei versengés legjobbjai Szűcsné Horváth Edit (mini), Bicske Városi Óvoda Kakas 
Tagóvoda (közösségi), Balogh Márta-Keller György (normál), illetve Baladik Sándorné (zártkert) lettek.
A Bicske a Virágzó Város verseny tavalyi első helyezettje Kőművesné Mayer Anna lett, míg idén Balogh 
Márta és Keller György virágoskertjét találták a legszebbnek a zsűri tagjai.
A Keressük Bicske lekvárját versenyben első helyen végzett zöldséglekvár kategóriában Tickné Kiss 
Etelka (citromos töklekvár), gyümölcslekvár kategóriában Szarka Istvánné (feketeribizli), míg különdí-
jat kapott Bak Viktorné (rumos-csokis meggylekvár és csipkebogyó)



Számos felújítás, fejlesztés zajlik Bicskén, a fej-
lődés szemmel látható. Egy régi álmunk vált va-
lóra a termelői piac átadásával.  Igazi öröm volt 
az ünnepélyes épület avatás, a parkolókkal, ke-
rékpár tárolókkal. A Szent Mihály napi rendez-
vények sora, persze, ezzel nem ért véget. Színes 
programok, előadások várták az érdeklődőket 
egész nap. Kicsik és nagyok, fiatalabbak és idő-
sebbek is megtalálhatták a számukra vonzó ese-
ményeket. Este, Péter Szabó Szilvivel énekeltük 
együtt a régi Nox slágereket, és élveztük egy-
más társaságát, a közösen megélt pillanatokat. 
Jó volt újra együtt lenni, és elfelejteni egy rövid 
időre a gondokat, a mindennapi problémákat.
Lassan készülünk, lélekben is, az 56’-os forrada-
lom hősei előtti tisztelgésre. Idén ez egy szomo-
rú évforduló is egyben, hiszen 15 évvel ezelőtt, 
a fővárosban és vidéken is óriási tűntetések 
zajlottak. Sokan, köztük jómagam is, személyes 
emlékeket őrzünk az akkor történt események-
ről. Gyurcsány Ferenc elhíresült őszöd-i beszéde 
után lángba borult az ország. Október 23.-án 
békés ünneplőket vertek agyba-főbe, gumilö-
vedékek repkedtek, a rendőri brutalitás, agresz-
szió képei bejárták a világot.
Tehát, ezen az ünnepen nemcsak 56’ mártírjaira 
emlékezünk majd, hanem a 2006-os hősökre is, 
akik kitartóan és elszántan követelték az igazu-
kat, egy jobb világ reményében.
Az akkor történt eseményekről készült egy po-
litikai krimi, El*urtúk címmel, amelyet október 
24.-én, a bicskei Művelődési Házban is vetíte-
nek.
Várunk mindenkit, akit érdekel, mi is történt va-
lójában!

Tisztelet a Bátraknak!

Lendületben a város!
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BÁLINT ISTVÁNNÉ 
polgármester

forintos egyedi kormánydöntésen alapuló támogatásért, ami 
kiegészítette az elnyert 229,6 milliós TOP-forrást, ez kellett 
ugyanis az építkezés befejezéséhez. Emellett gratulált a város-
vezetésnek, hiszen a közel 700 millió forintos beruházáshoz 
az önkormányzat képes volt saját erőből több mint 250 millió 
forintot biztosítani. Emlékeztetett arra, hogy amikor 2008-ban 
az időközi választáson Bicske polgármesterévé választották, 
erre nem lett volna képes a város, hiszen csőd közeli helyzet-
ben volt.
Nagy István agrárminiszter hangsúlyozta, hogy új divatot 
akarnak teremteni, valós, reális alternatívát szeretnének állí-
tani a vásárlási lehetőségekben, hiszen egy piac nem néhány 
csupán egymásra rakott tégla és rajta tető, hanem a helyi gaz-
daság erősítése, a vidék megmaradása szempontjából kulcs-
fontosságú.
- Sok előnye van még a piacnak, ami más bevásárlási lehető-
ségeknél nincs. Itt olyan sajtok, húsipari termékek, gyümölcsök 
és zöldségek kaphatók, amik a nagy kommersz áruházakban 
nincsenek, ráadásul az eladó sok-sok plusz információval tud 
szolgálni a vásárlóknak, személyes kötődést tud felmutatni, ez 
a nagy boltokban nincs így. Vidéken élni minőséget jelent, ma-
gunknak pedig tartozunk annyival, hogy egészséges, friss helyi 
terméket fogyasztunk – jelentette ki a miniszter.
Az ünnepség végén Borbély Viktor, a Plant-Orient 2002 Kft. 
cégvezetője polgármesteri elismerést vehetett át, majd a fel-
szólalók, a kitüntetett és Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Köz-
gyűlés elnöke átvágta a nemzeti színű szalagot. Végül Rácz 
Lajos baptista, Szebik Károly evangélikus és Máténé Antal Éva 
református lelkész áldását adta az épületre, míg Burbela Ger-
gely katolikus plébános megszentelte az épületegyüttest.
A vásári forgatag elindult, de a sokadalom még csak ekkor 
vette kezdetét. Felbőgtek a traktorok, s végigvonultak a váro-
son. A színpadon az óvodások és az iskolások tánca ragadtat-
ta tapsra a közönséget, amely gyönyörködhetett a gondosan 
feldíszített bálákban is. Délben a Sláger TV „Jó ebédhez szól a 
nóta” műsora szórakoztatta az érdeklődőket, majd átadták a 
„Legszebb konyhakertek” és a „Virágos Bicskéért”, a bálaszép-
ségverseny, valamint a legfinomabb lekvárok versenyének 
díjait. Délután a Ritka zenekar, Szabó Tamás szájharmonikás 
és Nemes Zoltán, majd a Fricska táncegyüttes lépett fel. Este 
a Bicskei Íjászok tüzes nyilaitól lobbant lángra a tábortűz a 
Pannoniada Gyermekkórus énekének kíséretében, hogy az-
tán egy fantasztikus Péter Szabó Szilvia Noxtalgia-koncerttel 
záruljon a nap.
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A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásban 
gőzerővel elkezdődött a Bicske vasútállomás intermodá-
lis átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók ki-
alakítása elnevezésű projekt.
A NIF beruházási vezérigazgató-helyettese, Nyul Zoltán em-
lékeztetett arra, hogy jelenleg az I. ütem megvalósítása zajlik, 
amely fejlesztésnek célja a közösségi közlekedés színvonalá-
nak, valamint a szolgáltatás minőségének növelése a közle-
kedők igényeinek megfelelően. A kivitelezés június elején 
kezdődött meg és várhatóan 2023 októberében fejeződik be.

- A beruházás keretében új összekötő út épül a Tatai út és a Csák-
vári út között. Az új összekötő út a vasutat közúti felüljáróval 
keresztezi, amelytől északra körforgalommal ágazik ki az állo-
mási bekötő út a Móricz Zsigmond út irányába. A kapcsolattal a 
belterületi övezet tehermentesíthető a vasúti közrakodót kiszol-
gáló teherforgalomtól. A város belterületének tehermentesítését 

szolgálja a közrakodó 
külterületre történő 
kihelyezése is. Emel-
lett megtörténik az 
utasforgalmi épület 
körüli terület rende-
zése. A vasútállomás 
északi oldalán új 
autóbusz-megálló -
helyek, autóbusz-tá-
rolóhelyek, buszfor-
duló, P+R és számos 
mozgáskorlátozot t 
parkoló, B+R, K+R 
parkoló, taxiállomás 
kerül kialakításra, 
ezzel megteremtve 
a kapcsolatot a kü-
lönböző közlekedési 
módok között. A vasú-
tállomás déli oldalán 
szintén megvalósul egy új P+R parkoló, amelynek közúti megkö-
zelítését egy új, körforgalmi csomópont segíti. A vasútállomáson 
a meglévő gyalogos peronaluljáró meghosszabbításra kerül az 
újonnan kialakítandó déli P+R parkolóig. A gyalogos aluljáró át-
adását követően, a Szent István úti és a Móricz Zsigmond utcai 
vasutat keresztező rossz állapotú gyalogos felüljáró elbontásra 
kerül – ismertette a részleteket a vezérigazgató-helyettes.
Nyul Zoltán elmondta, hogy a júniusi munkakezdés óta a kül- 
és belterületi munkavégzés folyamatosan zajlik. Jelenleg a 
Tatai út és Csákvári út közötti összekötő út alépítményi mun-
kái, a vasút fölött átvezető közúti felüljáró átépítése, továbbá 

FOLYAMATOSAN ZAJLANAK A 
BICSKEI INTERMODÁLIS CSOMÓPONT 

MUNKÁLATAI
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fakivágások, épületbontási és előkészítő munkák vannak folya-
matban. A negyedik negyedévben a déli oldalon megvalósuló 
P+R parkoló, a vasúti közrakodó vágányainak, valamint burkolt 
rakterületének és azok megközelítő útjának kivitelezése, a gya-
logos peronaluljáró meghosszabbítása, a fejlesztéssel érintett 
terület csapadékvíz elvezető rendszerének kialakítása, átépíté-
se és a közműkiváltási munkák ütemezett megvalósítása zajlik 
majd – közölte.

A fejlesztés az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbí-
zásából, a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásá-
ban, az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fej-
lesztési Alap társfinanszírozásában valósul meg. A kivitelezést a 
V-Híd Építő ZRt. végzi nettó 9,924 milliárd forint értékben.

Július 28-án és augusztus 10-én is rendkí-
vüli ülést tartott Bicske Város Önkormány-
zat Képviselő-testülete.
Az előbbi ülésen a képviselők megha-
tározták a 2021/2022-es nevelési évben 
indítható óvodai csoportok számát és en-
gedélyezték az óvodai számított csoport-
létszám túllépését A Bicske Városi Óvoda 
Árpád utcai telephelyén öt, a József Attila 
utcai Tagóvodában öt, míg a Kakas Tagó-
vodában nyolc csoport indul szeptember-
től.
Döntött továbbá a képviselők a Bicske, 
4209/83 hrsz alatti ingatlan elidegenítésé-
ről is. Az ajánlatokat a bicske.hu honlapon 
közzétett ajánlati felhívásban foglaltaknak 
megfelelően várják.
A testület településrendezési eszközök 
módosításáról is döntött a többek között 
a Keleti Ipari Terület fejlesztése miatt.
Az augusztusi ülésen helyt adtak dr. Nagy 
Gyula kérelmének, miszerint a 2. számú 
felnőtt háziorvosi körzetben a rendelési 
idő megváltozik. Szintén egészségügyet 
érintő kérdés volt a központi orvosi ügye-
leti feladatok ellátására indított közbeszer-
zési eljárás lezárása, amelyben eredményt 
hirdettek és az egyedüli ajánlattevő Or-
szágos Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szol-
gáltató Közhasznú Nonprofit Zrt.-t bízták 
meg a feladat ellátásával.
A testület döntött szociális tűzifa beszer-
zéséről is, amelyből települési támogatás-
ként a jogosult rászorulókat tudják majd 
segíteni.
A képviselők határoztak a Bajcsy Zs. ut-
cai vízvezeték és a környező összekötő 
vezetékek engedélyezéséhez szükséges 
tervező kiválasztásáról, valamint a kör-
nyező összekötő vezetékek vízjogi létesí-
tési engedélyéhez szükséges tervezéshez 
tervező kiválasztásáról. Ez azért kiemelten 
fontos kérdés, mert az egész város ezen a 
vezetéken keresztül jut ivóvízhez.

BENNÜNKET 
KÉPVISELNEK
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FOLYTATÓDIK AZ ÚTHÁLÓZAT 
FEJLESZTÉSE

8,3 kilométer hosszan újul meg az út a 
Kiemelt társadalmi igények útfelújítási 
program keretében, nemzeti forrásból. 
Jelezte, hogy a Bicske és Csabdi közöt-
ti szakasz 1977-ben, Csabdi belterületi 
szakasza 2002-ben, míg a Vasztélypusz-
ta felé vezető rész 1958-ben épült meg. 
Utóbbi helyenként mindössze 4 méter 
széles, úgyhogy azt is kiszélesítik 5,5 
méter szélességűre, továbbá megújul-
nak a buszmegállók és Csabdin egy 135 

méter hosszú járdasza-
kasz is épül – tette hozzá.
Bálint Istvánné Bicske 
polgármestere kiemelte, 
hogy a biztonságról szól 
ez a beruházás, egyrészt 
a közúti- és a kerékpáros 
közlekedés szempont-
jából, másrészt éppen 
a bicskei szakaszon a 
csapadékvíz elvezeté-
si problémák orvoslása 

Nemrégiben újult meg az egyik fontos, 
Bicskére érkező út, s most megkezdődik 
egy másik felújítása is: a Tatai út után a 
Csabdi út is teljes szélességében és 
hosszban új burkolatot kap.
A munkaterület átadás szeptember el-
sején megtörtént, a Colas Út Építőipari 
Zrt.-nek 100 napja lesz a munkálatokra.
A témában tartott sajtótájékoztatón 
Tessely Zoltán országgyűlési képviselő 
elmondta, hogy 1,242 milliárd forintból 

miatt. Utóbbi esetében a Körősi Csoma 
Sándor utca és a Ravasz László utca csa-
padékvize is a Csabdi útra torkollik be, 
ezek elvezetése jobb lesz a fejlesztést kö-
vetően.
Huszárovics Antal Csabdi polgármestere 
emlékeztetett arra, hogy néhány éve ki-
épült a kerékpárút, nagy öröm, hogy vég-
re a főútjuk is megújul, amelyre már 2010 
előtt is volt ígéret, de nem valósult meg.
Molnár István a Magyar Közút Fejér me-
gyei igazgatója közölte, hogy az 1-es út 
körforgalmától (a Tesconál) a vasztély-
pusztai buszfordulóig tart az útfelújítás. 
A Bicske és Csabdi közötti szakaszon fel-
marják a felső réteget, majd kiegyenlítő 
és kopóréteget helyeznek rá, s ezt teszik 
a többi részen is, kivéve a Veszélypuszta 
felé tartó részt, ahol a szélesítés miatt ko-
molyabb alapozó munkákra lesz szükség. 
Emellett az árkokat teljes hosszban fel-
újítják a buszmegállókkal együtt, továbbá 
az összes jelzőtáblát újakra cserélik.

A KÜLSŐ KÉSZ, INDUL A BELSŐ FELÚJÍTÁS

Elkészült a Petőfi Művelődési Központ külső felújítása, a kivitelező készre jelentette. 
Ezzel párhuzamosan lezárult az épület belső megújításának kivitelezésére kiírt közbe-
szerzési eljárás, átadták a munkaterületet a nyertesnek.
Amint arról Hornyák Szabolcs projektmenedzser lapunknak beszámolt, az utolsó 
simításokkal is végzett a kivitelezést végző cég. A külső nyílászárók és a párkányok 
a helyükre kerültek, a falakra visszakerültek a díszek és az egész épület megkapta a 
színét. Érdekesség, hogy az egykori Turul Vendéglő eredeti külső falai erősebb, míg 
az új épületrészek halványabb sárga színt kaptak, a fali díszek egységesen tojáshéj 
fehér színben pompáznak. Ugyanígy különbözőek a külső párkányok, mivel kőpárká-
nyok vannak az eredeti, fémpárkányok az utólag hozzáépített részeken. A munkálatok 
befejezésével az állványokat is elbontották, a kerítés azonban marad, mert az épület 
továbbra is munkaterület.
A projekt keretében megvalósult a napelemes rendszer kiépítése a művelődési ház 
mellett a polgármesteri hivatalban, illetve a Kakas és az Árpád úti óvodákban.
Takács József a Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója elmond-
ta, hogy lezárult a közbeszerzési eljárás a belső felújításokra. A kivitelezővel aláírták a 
szerződést, a munkaterületet is átadták. A cég azóta beszerelte a klímaberendezése-
ket és a belső ajtótokok is a helyükre kerültek. A munkálatokat december 31-ig kell 
befejezni.
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Megújuló járda 
a Táncsics Mihály 

utcában

A Fejér Megyei Önkormányzat szeptember 10-én tartotta 
hagyományos Megyenapi rendezvényét Nádasdladány-
ban, a teljesen felújított Nádasdy-kastélyban. Az ünnepi 
díszközgyűlésen a megyei önkormányzat rangos kitünte-
tését két bicskei is megkapta.
Dr. Balogh Gyula, a Bicskei Egészségügyi Központ ügy-
vezető igazgatója, belgyógyász-kardiológus szakor-
vos, egészségügyi szakmenedzser szakmai hozzáérté-
se, lelkiismeretes munkavégzése és a koronavírus elleni 
védekezésben végzett hatékony tevékenysége elisme-
réséül a Fejér Megye Járványügyi helyzetben tanúsított 
helytállásért kitüntetést vehette át. Méltatásában ki-
emelték, hogy 2004 óta vezeti Bicske Város Önkormány-
zata megbízásából a Bicskei Egészségügyi Központot, 
ahol egy olyan struktúrát és szervezeti formát honosított 
meg, amely akkoriban egyedülálló volt az ellátási for-
mát tekintve, s amely a mai napig eredményes. A koro-
navírus-járvány kirobbanásának első pillanatától kezdve 
aktívan részt vett a városi szintű védekezés megszerve-
zésében, az egészségügyi központban zsiliprendszert 
alakított ki, továbbá mindent megtett azért, hogy Bics-
kén oltópont létesüljön.
Lőrinczi Domokos fafaragó a székely népi hagyomá-
nyok őrzéséért és ápolásáért Vörösmarty Mihály-díjat 
kapott. A székelyföldi Csekefalváról származó, műszaki 
főiskolát végzett, 20 évig a székelykeresztúri Orbán Ba-

A bicskei önkormány-
zat a Táncsics Mihály 
utcában található 
járda teljes körű fel-
újítására adott be 
pályázatot, amelyet 
megnyert. 

Ennek köszönhetően 
szeptember elején el-
kezdődött a kivitelezés.
Bálint Istvánné polgár-
mester arról tájékoz-
tatta lapunkat, hogy a 
beruházás összköltsége 
bruttó 27,8 millió forint, 
melynek felét önerő-
ként Bicske Város Ön-
kormányzata biztosítja. 
A járda hat centiméter 
vastagságú térkő bur-
kolatot kap, mely illesz-
kedik a város többi, for-
galmasabb járdáihoz.

Druzsin László műsza-
ki irodavezető közölte, 
hogy a járda az 1970-
es években monolitbe-
tonból épült, mára igen 
rossz állapotba került és 
balesetveszélyessé vált, 
ezért volt fontos a teljes 
felújítása. 
A fejlesztés két sza-
kaszban valósul meg, 
először az Árpád utca 
- Kézai Simon utca köz-
ti 280 métert, majd a 
Kézai Simon utca - Ha-
tár út közti 250 méteres 
szakaszt újítják fel. Jó 
hír, hogy az eredeti egy 
méternél 20 centimé-
terrel szélesebb lesz a 
járda, amely a kapube-
járóknál erősítést kap, 
hogy bírja a személyau-
tó forgalmat.

lázs Gimnáziumban szaktantárgyakat tanító mesterem-
ber 1990-ben telepedett le Bicskén, ahol erkölcsi köte-
lességének érezte a székely népi hagyományok életben 
tartását. Gyermekkora óra foglalkozik fafaragással, amely-
lyel őrzi és ápolja a tradíciókat, olyannyira, hogy a „láng 
őrzését” átadta nagyobbik fiának. Jelenleg, nyugdíjas 
éveiben egy új hobbinak és szenvedélynek él: fára fest er-
délyi, kalocsai, matyó motívumokat, amikből fali díszek, 
kisebb bútorok lesznek maga és mások örömére. A díjat 
fia Lőrinczi Botond vette át.

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK
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Másfél évvel a járvány kirobbanását követően és többszöri on-
line oktatásra való áttéréssel a hátuk mögött az intézményve-
zetők Bicskén is óvatosak, s egyben nagyon bizakodóak, hogy 
ezúttal nem lesz szükség az online felületekre és végig szemé-
lyesen tudják átadni a tudást a gyerekeknek.
Bárányos József a Bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános Isko-
la igazgatója elmondta, hogy nagy szeretettel fogadták az el-
sősöket, három osztályban 76 gyerek kezdte meg az általános 
iskolai tanulmányait a Prohászka úti épületükben. Reményét 
fejezte ki, hogy az új tanévben nem lesz semmiféle probléma 

és egész évben marad a jelenléti oktatás, nem kell az online 
térbe visszahúzódniuk. Úgy vélte, mindenki ki van éhezve a 
közösségi együttlétre, gyerek és felnőtt egyaránt, amit bizo-
nyítanak az augusztus 20-ai bicskei rendezvények, ahol sok 
százan, sok ezren szórakoztak önfeledten.
Egy változásról is beszámolt az igazgató. A nyugdíjba vonult 
Végh Rozália helyett Ulrich Erika tanítónő, fejlesztőpedagógus 
lett az alsó tagozat igazgató-helyettese.
A Szent László Általános Iskola részéről Hetényi Anikó igazga-
tó arról tájékoztatott, hogy a nyár folyamán fenntartói támo-
gatással közel nyolcmillió forintos fejlesztés zajlott, zajlik az 
iskolaudvaron. Térköves lett a középső udvar és szülői segít-
séggel egy mini játszóteret alakítanak ki a sportpálya mellett.
Elmondta, hogy 32 elsős kezdte el a tanévet, amely az intéz-
mény újraindulásának 25 éves jubileuma jegyében telik sok 
programmal.
Jelezte azt is, hogy meghagyták azt a járványügyi protokollt, 
amit másfél évvel ezelőtt kidolgoztak, de bíznak benne, hogy 

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat szeptember 18-án 
tartotta meg a gyermeknapot a Bihari utcában. Csakúgy, 
mint tavaly, nem május végén, a megszokott időpontban, 
hanem a járvány harmadik hulláma miatt ezúttal is ősszel 
rendezték meg a közösségi programot.
Körhinta, trambulin, vattacukor, fagylalt, arcfestés, csillámtet-
kó, szelfibox várta a gyerekeket. A felnőttek sem maradtak 
szórakozás nélkül, hiszen a műfüves futballpályán kispályás 
focitorna zajlott.

A KATEDRÁRÓL ADNÁK 
ÁT A TUDÁST

nem lesz szükség online oktatás bevezetésére, hanem mind-
végig megmarad a jelenléti oktatás.
Sulyokné Guba Judit, a Prelúdium Alapfokú Művészeti Iskola 
vezetője is azt szeretné, ha végigvihetnék ezt az évet jelen-
léti oktatással. Megemlítette, hogy az órák előtti kézmosás 
továbbra is kötelező a növendékek számára, de egyelőre 
maszkviselés és hőmérsékletmérés nincs, csak fertőtlenítő 
takarítások. Emlékeztetett arra, hogy amikor másfél évvel ez-
előtt szükséges volt, a pedagógusok egy hétvége alatt álltak 
át online oktatásra. A hangszeres képzést meg tudták oldani 
ilyen formában, a művészeti nevelés lényegi eleme, a szemé-
lyesség hiányzott mind a gyermekek mind a pedagógusok 
számára. A kamaracsoportok így nehezen tudtak működni, 
mint ahogy a csoportos foglalkozások (képzőművészeti, nép-
tánc) is.
Kiemelte: ki voltak éhezve a gyerekek a közös munkára, amit 
jól mutat, hogy soha nem látott számban jelentkeztek kép-
zéseikre. Tavaly 421 fő volt a statisztikai létszámuk, most 440 
fő körül vannak és még várhatóan csatlakozni fog néhány 
tanuló.
A tavalyi tanév egyik sikere volt, hogy 800 ezer forintot nyer-
tek a Nemzeti Tehetségprogram pályázatán színpadtechnikai 
fejlesztésre, amiből professzionális keverőt, hangfalakat, erő-
sítőt és mikrofonokat vásároltak, s amiket a tanévzáró össz-
művészeti táborukban már használtak.

BEPÓTOLT GYERMEKNAP

Becsengettek. Az iskolákban szeptember elsején 
megkezdődött a 2021/22-es tanév. Olyannyira 

természetes dolog volt ez az elmúlt évtizedekben, 
hogy nem is gondoltuk, mennyire fogunk örülni 
annak, hogy idén jelenléti oktatás keretében 
indulnak az iskolák. 
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Bak Viktorné főszervező vezeté-
sével a Városháza előtti téren és az 
önkormányzat udvarán is változatos 
programok várták azokat, akiknek 
nem minden az autó. Már reggel 
7-től bringás reggeli fogadta a ke-
rékpárral, rollerrel vagy gyalogosan 
munkába igyekvőket. Természe-
tesen egészséges falatok voltak a 
tányérokon. Napközben aztán ér-
keztek az óvodások és az általános 
iskolások csoportjai, akiket kötél-
pályával színesített mászófal, „Ku-
kamuki” aszfaltrajzolás, Keresztes 
Péter jóvoltából biciklis ügyességi 
bemutató, Nagy Levente révén ma-
dárgyűrűzés várt. Az Egészségfej-
lesztési Iroda sátrában a sport és 

a mozgás fontosságáról, a Magyar 
Vöröskeresztnél az egészségtudatos 
életmódról hallhattak, míg a Bicskei 
Rendőrkapitányság akadálypályával 
és baleset-megelőzési tanácsadás-
sal, a Zöld Bicske NKft. környezetvé-
delmi előadásokkal várta a nap fo-
lyamán megjelenő több mint ötszáz 
gyereket.

KÉT LÁBON ÉS KÉT KERÉKEN IS VAN ÉLET

Ez a nap azokról szólt, akik otthon hagyták legalább 
egy napra a négykerekűt és környezettudatos 

módon, két keréken vagy gyalog mentek dolgozni, 
iskolába, óvodába. Az Európai Mobilitási Hét keretében 
rendezett ugyanis Autómentes napot a Bicskei 
Egységes Művelődési Központ és Könyvtár szeptember 
22-én a Hősök terén. A rendezvény az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium támogatásával valósult 
meg.
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Fogadj örökbe egy kis szelet Bicskét! - ezzel a szlogennel indított a polgár-
mester akciót a lakókörnyezet és a városkörnyék védelme érdekében. A 
felhívásra többen jelentkeztek, köztük Ber Barbaráék, akik a Hegyi-kastély 
környékét tisztították meg az illegális szeméttől, s azóta is rajta tartják a sze-
müket a területen.
Bálint Istvánné polgármester a kezdeményezésről elmondta: Bicskén na-
gyon sok az illegálisan lerakott hulladék, amely szemnek, orrnak és látvány-
nak is kellemetlen. Azt szeretné, ha mindenki találna magának egy olyan 
területet a lakóhelye környékén, amelyről gondoskodik, figyeli, tisztítja és 
ápolja. Felhívta a figyelmet rá, hogy a bicskei önkormányzat minden segít-
séget megad a munkához: kesztyűt, szemeteszsákot, és olyan eszközöket, 
amelyekre szükség lehet. A városvezető arra bíztatott mindenkit, bátran 

TÚL A HARMINCON

Harmincadik születésnapját ünnepelte a 
Barátság Nyugdíjasklub szeptember 11-én 

a Batthyány-kastély parkjában. Nem voltak 
egyedül, hiszen a kistérség nyugdíjas klubjai 
is jelen voltak, s még egy meglepetésvendég 
is meglátogatta őket. A klub vezetője, 
Medvei Ida szerint ez alkalommal is sikerült 
megmutatniuk, élnek, mozognak, értékes 
tagjai a társadalomnak.

Milyen gondolatokkal indult el az ünnepségre?

- Lepergett előttem a 30 év, igaz, én csak 22 éve vagyok a 
nyugdíjasklub tagja. Sok-sok év, sok-sok emlék jutott eszem-
be, mind szép volt.

Pedig másfél éve nyakunkon a pandémia…

- Ne is említse, mert nagyon nehézzé tette ezt az időszakot 
számunkra. Azt veszem észre, hogy megváltoztak az embe-
rek, oda kell rájuk jobban figyelni, sokan közülünk is befelé 
fordulóak lettek. Sokan félnek, s abban sem biztosak, har-
madszor oltassanak-e vagy sem.

Azért itt most csupa derű mindenki és átjárja a 
helyet a jókedv. Jól látom?

- Volt itt most minden, tánc, nóta, sok nevetés. Pedig példá-
ul a táncot sem tudtuk rendesen próbálni, mindig hiányzott 
valaki, 1-2 próbával a hátunk mögött kellett megmutatnunk 
mire vagyunk képesek. Örülök, mert ízelítőt adtunk arról, 
hogy vagyunk, élünk, mozgunk. Ahogy annak is nagyon örü-
lök, hogy nem magunk vagyunk, elfogadta meghívásunkat 
és színesített a programot a bicskei szenior tánccsoport, meg 
aztán itt vannak a Vál-Völgye Kistérségi Nyugdíjas Szövetség 
tagjai is, tíz klubot hívtunk meg, mind eljött. Körülbelül 120-
an vagyunk jelen.

És még volt egy meglepetésvendég is…

- Igen. Tessely Zoltán képviselő és Bálint Istvánné polgármes-
ter elhozták közénk Gulyás Gergely minisztert, akire egyálta-
lán nem számítottunk, de örültünk, hogy megjelent és üdvö-
zölt bennünket. Kedves gesztus volt!

Milyennek tervezi a következő 30 évet?

- Remélem, ugyanilyen jó lesz, mint ez a 30 év volt. Bízom 
benne, hogy sokunknak lesz még jó pár nagyszerű éve, aztán 
átadjuk majd a stafétát a fiatalabbaknak. Szerencsére folya-
matosan csatlakoznak hozzánk pártolók, akik most még ak-
tív dolgozók, de tagok lesznek, ha nyugdíjba vonultak. Ab-

ÖRÖKBE FOGADTAK EGY KIS SZELETET BICSKÉBŐL
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jelentkezzen egyedül vagy csapatban, mert ugyan többen örökbe fogadtak már 
területeket, de akad még jónéhány gazdátlan szelete a városnak.
Ber Barbara fontosnak tartja, hogy megmozdultak Bicskéért. Kis csapatuk a Kert-
városban lakik, és amikor tavasszal a Hegyi-kastély környékén sétáltak, tisztasá-
gért kiáltott a terület. Megkereste a polgármestert, aki örömmel fogadta a jelzést 
és elindította a kampányt. Nem volt kérdés, hogy ők ezt a területet fogadják örök-
be. Nyár elején megszabadították a szemétkupacoktól a környéket, s amikor te-
hetik, arra kirándulnak, mert egyrészt jól érzik ott magukat, másrészt rajta tartják 
a szemüket a megtisztított részeken. Azóta kétszer végigmentek a környéken és 
nem láttak egyetlen szemétkupacot sem.
Ber Barbaráék azonban nem elégszenek meg a szemétmentességgel. Szeretnék 
elérni, hogy a Hegyi-kastély Bicske kirándulóövezete legyen, hiszen a város kör-
nyékén nincs másik, erre alkalmas terület. Kialakított sétáló utakat, szalonnasütő-
ket, szemeteseket álmodtak meg. Talán, ha ez megvalósulna, a rendezett, kultu-
rált környezet visszatartaná a szemetelőket is…

ban is bízom, hogy a bicskei városvezetés továbbra is teljes 
mellszélességgel mellettünk fog állni, mint tette azt eddig is. 
Nagyon hálásak vagyunk nekik, mert tényleg minden segít-
séget megadnak ahhoz, hogy szépen teljenek nyugdíjas éve-
ink. Illetve köszönöm mindenkinek, aki támogat bennünket 
céljaink elérésében.

Milyen programokkal készülnek még ebben az 
évben?

- Az Idősek Világnapját szeretnénk megünnepelni október 
elején, ilyenkor köszöntjük nem csak a 70 év felettieket, ha-
nem a fiatalabbakat is. Élvezni akarjuk kicsit, hogy idősek 
vagyunk, megvendégeljük az összes tagunkat. Emellett ter-
vezünk egy kirándulást, ha a járványhelyzet lehetővé teszi, 
akkor pár napot eltöltenénk Zalakaroson.
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ABicskei Újság sorozatában bicskei cégeket, 
azok tulajdonosait vagy vezetőit mutatja be. 

Ezúttal Fonyódi Leventével beszélgettünk, aki 
a Huonker Hungária Kft. ügyvezető igazgatója, 
amely cég Köpfer néven az ezredforduló környékén 
jelent meg Bicskén, azóta töretlenül fejlődik, és 
megbízható partnere sokféle iparágból érkező 
megrendelőjének.

Több mint 25 éve működnek Bicskén. Milyen út 
vezetett idáig?
- Az anyavállalatunk alapkövét 1970-ben, a németországi 
Marbachban id. Hans Huonker és társa rakta le. A kis műhely 3 
dolgozóval kezdte el öntőformák, fröccsöntő és stancoló szer-
számok gyártását. Ebből nőtt ki a mai, az alapító nevét viselő 
és napjainkban fia, Hans Georg Huonker által vezetett cég-
csoport. A német családi cég 1999-ben betársult a már Bics-
kén működő Köpfer Kft.-be, ami a 100 százalékos tulajdonjog 
megszerzése után, 2015-től Huonker Hungária Kft. néven mű-
ködik. Érdekesség, hogy a 12 fővel induló kis manufakturális 
összeszerelő üzem napjainkra több mint 100 főt foglalkoztató 
középvállalattá fejlődött.

Pontosan mivel foglalkoznak?
- Fő technológiáink a stancolás gyártási folyamatba integrált 
gépekkel, ezt követi a sorban mintegy húsz fröccsöntő géppel 
a betétes, többkomponensű alkatrészek gyártása. Utóbbiakat 
részben vagy egészben automatizálva továbbszereljük, ma-
gasabb hozzáadott értéket generálva. Emellett jól működik 
a fémszereldénk, jelentős a forgácsolási és esztergálási kapa-
citásunk, amelynek fókuszában a specializált fogaskerékgyár-
tás áll. Fontos megjegyezni, hogy az általunk készített termé-
kek alapját képezik bonyolultabb hajtóművek gyártásának 
is, mely az egyik kulcsfontosságú területe az üzemünknek. 
A koronavírus járvány kapcsán meg kell említenem, hogy a 
Németországban üzembe helyezett professzionális egész-
ségügyi kézfertőtlenítő berendezések egy jelentős része is 
nálunk készül.

A bicskei Huonker Hungária Kft.-t azonban a 
legtöbb vevő nem ezekről ismeri…
- Valóban. Szakértők vagyunk abban, hogyan lehet két tel-

A Huonker Hungária Kft. 
megbízható partner sokféle 
iparágban
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napirenden van. Ennek első, és már tervezés alatt álló lépése egy 
tisztatér-terület létrehozása a Széchenyi 2020 programban elnyert 
támogatás segítségével, ami biztosítja a versenyképesség és ter-
melékenység növelését, a stabil eredményességet, ami a kulcsa a 
dolgozói létszám növelésének.

Milyen célokkal vágnak neki a következő éveknek?
- A már említett bővítés mellett, illetve azzal párhuzamosan fo-
kozottan figyelünk a piacra, a változásokra, az új technológiákra, 
legyen szó elektronikáról, autóiparról, e-mobilitásról, vagy egész-
ségügyről. A környezetvédelem, a zöld energia is fókuszunkban 
van: szeretnénk „zöldülni”, napelemes rendszer telepítésére pá-
lyáztunk és reméljük ezt sikerül is megvalósítanunk a következő 
hónapokban.

Mennyi munkavállalót foglalkoztatnak Bicskén és 
lehet-e tudni, hogy közülük mennyien helyiek?
- Munkavállalóink száma 100 fő körül mozog, akiknek harmada 
bicskei lakos és további 60 százalékuk Bicske vonzáskörzetéből 
jár dolgozni. Természetesen nagyon fontosnak tartjuk, hogy mi-
nél több helybéli dolgozót alkalmazzunk, hisz a mai rohanó vi-
lágban az ingázás értékes időt vesz el az emberek életéből. Egy 
olyan munkavállaló, aki naponta 30-60 percet utazik autóval vagy 
tömegközlekedéssel a munkába és haza, jóval frusztráltabb és 
fáradtabb lehet, szemben azokkal, akik pár perc alatt beérnek a 
munkahelyükre.

Említette, hogy növekedhet a dolgozói létszám. Mi-
től vonzó a Huonker a munkahelyet keresők számá-
ra?
- Kiemelném a nemzetközi vállalat stabilitását, a tiszta, rendezett 
környezetet, valamint azt, hogy nálunk mindenkinek van karrier-
tervben részletezett előrelépési lehetősége. A dolgozók kényel-
mét szolgálja a kedvezményes melegétkezési lehetőség helyben, 
a klimatizált munkahely, a kiszámítható műszakbeosztás, a szaba-
don tervezhető hétvégék, valamint augusztusra és a karácsonyi 
időszakra időzített egy-egy leállás.
És hogy az anyagiakról se feledkezzünk meg, cégünk tapasztalat-
tól függő órabért és többféle bónuszt biztosít, számos béren kívüli 
juttatást nyújt cafeteria formájában, ezek mellett karácsonyi jutal-
mat ad, 100 %-ban támogatja a munkába járást, valamint iskolás-
korú gyermeket nevelők részére beiskolázási támogatással segíti 
a családi költségvetést. Azt gondolom, hogy cégünknél a csalá-
dias hangulat adott, valódi csapatként dolgozunk, a munkatársak 
közötti jó kapcsolatok építését pedig a jövőben sem szeretnénk 
elhanyagolni, különböző munkahelyi rendezvényekkel erősítjük a 
csapatszellemet.

Amennyiben valaki szívesen lenne Huonker dolgo-
zó, mi a teendője?
- Keresse aktuális állásajánlatainkat Facebook oldalunkon, érdek-
lődjön az info@huonker.hu e-mail címen, vagy telefonon a 06-
22/566-418-as számon.

jesen más tulajdonságokkal bíró anyagot, a műanyagot 
és fémet innovatív módon összekapcsolni. Ma az egyik 
vezető szolgáltató vagyunk a többkomponensű gyártás 
területén, a műanyag és fém felhasználásával készült hib-
rid alkatrészeink elengedhetetlenek a vezérlés, a kommu-
nikáció, a hajtóművek területén, így azokra nagy igény 
mutatkozik az autóiparban, gépiparban, energia- és vil-
lamosiparban, valamint a gyógyszeriparban. Az ügyfele-
ink értékelik megoldásaink sokoldalúságát, ezért cégünk 
fontos partnere az ipari szektoroknak szerte a világon.

 A járvány milyen hatással volt a cégre?
- Természetesen érzékeltük a járvány kitörése után világ-
szinten zajló negatív folyamatokat, a termelés megtor-
panását, alapanyag beszerzési problémákat, a munka-
vállalóink aggodalmát az egészségük és a munkahelyük 
megtartása miatt. Azt gondolom, szerencsésnek mond-
hatjuk magunkat, mert a termelésünk - köszönhetően 
annak, hogy több szektorban is jelen vagyunk - inkább 
kis mértékben nőtt, mintsem csökkent. Fontos, hogy egy 
dolgozónkat sem kellett elbocsátanunk a járvány hatásai 
miatt. Nagy öröm, hogy nem volt nagyszámú megbete-
gedés cégünknél, ami köszönhető a szigorú egészség-
ügyi protokollunknak és a dolgozóink fegyelmezettségé-
nek.

- Hogy látja, szükséges lesz-e a jelenlegi te-
vékenységi körük bővítése?
- Közép- és hosszú távú terveinkben konkrétan szerepel 
a bővítés szó. A gyártókapacitásunk kibővítése mellett az 
ipar 4.0-val összhangban a technológiai fejlesztés, mint 
automatizálás és robotizáció kulcskérdés. A termelőterü-
let bővítése, új raktár- és gyártócsarnok építése szintén 
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BICSKE A LEGJOBB TERMŐHELY AZ 
ORSZÁGBAN

A Galagonyás I. dűlőben található a Juhász Pincészet. Ahol nyár végén, ősz elején lázas munka folyik, 
elvégre ez a szüret időszaka, talán a legfontosabb hetek az egész évben. Mégis, amikor arra jártunk, 

készséggel fogadtak bennünket, pedig valóban nem volt a tulajdonosoknak egyetlen perc pihenőideje 
sem: a szőlőt hajnalban szedték le a kombájnnal, de a darálás, préselés, illetve a must tartályokba fejtése 
akkor még hátravolt. Érkezésünkkor a vénasszonyok nyara kellemes melegében a présház előtt üldögélt 
Juhász János és beszélgetett egy vásárlóval.

ahogy a húsboltot sem, ezért ja-
vasoltam neki, hogy akkor szőlőt 
fogunk termeszteni és bort készí-
teni. Azonban korábban sohasem 
készítettünk bort ilyen nagy meny-
nyiségben, csak annyit, amire a 
családnak szüksége volt. Tibi egész 
fiatalon is sokat segített nekem. A 
másik fiam, Zoli 15 éve Kanadában 
él, ott találta meg a számításait. Ta-
lán egyszer hazaköltözik és beszáll 
a borászatba. Közben eladtam a 
húsüzemet, Tibi elvégezte a borász 
technikumot és elkezdtük építeni 
a borászatot, telepíteni a szőlőket. 
Szerintem jó bort készítünk, ez pe-
dig neki köszönhető. Meg a jó mi-
nőségű szőlőnek és a tisztaságnak.

Gondolta volna, amikor bezár-
ták a húsboltot, hogy idáig el-
jutnak?

- A fiam természetét ismerve igen, 
nagyon hajtós gyerek, sokat dolgo-
zik. Van egy lánya, ő is érdeklődik 
már a borászat iránt. Szerencsére, 
ma már vannak jó női borászok, 
elég csak a Bicskén lakó Nyúlné Pü-
hra Beátára gondolni, aki igen elis-
mert szaktekintély.

Amint elhangzott ez a mondat, be-
toppant gumicsizmában, kezében 
egy pohár friss musttal Juhász Tibor 
és megállapította, jó lesz idén az 
Oportó rozé bora is.

- Igazi családi vállalkozásként mű-
ködünk. Tibi nem szeret embe-
rekkel foglalkozni, a szőlőben érzi 
jól magát. Én meg szívesen váltok 
egy-két szót bárkivel, aki idejön 
borért. Ez az én feladatom, s öröm-
mel csinálom – mesélte Juhász Já-
nos, akit a bicskeiek korábbról hús-
boltosként ismerhetnek.

Igaz, hogy apáról fiúra száll a 
borkészítés a családban?

- Félig-meddig. Az ősi birtok Tá-
borálláson apámé volt, én örököl-
tem, amikor ő meghalt, csináltuk 
egy-két évig, de a húsüzem mel-
lett nem volt idő rá. Egyébként 
Tibi fiam vendéglátó-ipari iskolát 
végzett, de nem szerette, mint 
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Bármerre nézek, gépeket lá-
tok, 21. századi képet fest a 
pincészet…

- Örülök, ha így látja. Amikor volt 
nyeresége a cégnek, akkor fejlesz-
tettünk. Profi gépeket vásárolunk, 
azokkal végezzük a permetezést, 
a kapálást, a metszés nagy részét, 
a darálást, préselést, de még a sző-
lőszedést is. Mielőtt ideért, hárman 
a kombájnnal 100 mázsa szőlőt 
leszedtünk három óra alatt. Ez is 
új jövevény, szükség volt rá, mert 
egyszerűen nincs emberi munka-
erő, arról nem beszélve, hogy 100 
mázsát mennyien szedtünk volna 
le három óra alatt?

Pályázat segítségével vásárol-
ták?

- Igen. A mezőgazdaságba egé-
szen elképesztő mennyiségű pénz 
áramlik az elmúlt években. A ko-
rábbi időszakban nagyon nehéz 
volt akár egy pályázatot is beadni, 
akkoriban inkább akadályoztak 
bennünket, gáncsoskodást érez-
tünk. Ma ez nem így van, csak se-
gítséget kapunk mindenhonnan 
és bátran pályázunk is. Nem gon-
doltam volna évekkel ezelőtt, hogy 
ennyi korszerű gépünk lesz, de 
egyrészt szükség volt rájuk, más-
részt mindhez van pályázati segít-
ség, ami jelentősen megkönnyíti a 
vásárlást.

És milyen az idei évjárat?

- Nagyon jó a termés, mennyiség-
ben és minőségben is. Szerintem 
Bicske a legjobb termőhely az 
országban. Kiváló a föld, a klíma, 
évek óta nem volt jégeső, az Isten 
is arra teremtette, hogy itt jó borok 
készüljenek. Nagyon egyformák 
az évjáratok, ami szintén előnyös. 
Nem is tudnám magamat elkép-
zelni Tokajban vagy Villányban. Itt 
vagyok jó helyen!

Ezek után nincs is értelme an-
nak a kérdésnek, hogyan látja 
a jövőt…

- Pozitívan, nagyon pozitívan. Több 
földet már nem akarok, 10 hektár-
ról mintegy 1000 mázsa szőlő jön 
le egy évben, nem kell ennél több. 
Egy családi vállalkozás ennél töb-
bet nem tud feldolgozni egy esz-
tendőben.

Igényes a palackozott boraik 
megjelenése. Találkozhatunk 
velük a boltok polcain?

- Sajnos nem. Boltokba nem szállí-
tunk, mert ahhoz sokkal nagyobb 
mennyiségek kellenének, például 
ötezer egyszerre palackozott, egy-
forma minőségű bor kellene, erre 
nincs kapacitásunk. Önkormányza-
tok, bicskei éttermek viszik el a bor 
nagy részét, de jönnek magánsze-
mélyek is szép számmal. Sok bor-
kedvelő ember van, akik keresik a 
jó minőséget, szeretnek borkimé-
résben friss bort vásárolni. Ők a mi 
jövőnk, az elégedettségükért dol-
gozunk a továbbiakban is!

- Nem szerettem annyira tanulni, 
amikor tehettem, mentem a szőlő-
be lógni, de ott dolgozni is kellett, 
ami nem okozott gondot. Hatéve-
sen hordót mostam, kéneztem, 
hordtam a permetlevet. Apának 
volt egy húsüzeme, ahol rengeteg 
alkalmazott volt, de nem tudtam 
velük dolgozni. Sajnos 10-15 évig 
nem foglalkoztam szőlővel és bor-
ral, végül visszataláltam. Itt, a sző-
lőben a magam ura vagyok.

Hogy emlékszik a kezdetekre?

- Régi bicskei családtól vásároltuk a 
pincét és a présházat, ez lett a köz-
pont. E köré, három telekre épült ki 
a pincészet. Az első ültetvényünk 
a Máléhegyen volt, de messze ide, 
ezért pár éve eladtuk. A földtör-
vény elővásárlási jogot biztosít, így 
tudtuk Bicske legjobb szőlőtermő 
területeit megvásárolni a Galago-
nyásban, ez a régi szakcsoport. A 
Zalagyöngyét és egyéb régi fajtá-
kat kivágtuk és az illatos bort és jó 
rozét adó szőlőfajták felé mozdul-
tunk el. Chardonnay, Oportó, Irsai 
Olivér és Sauvignon Blanc fajtáink 
vannak, s lesz majd Pinot Noir. 
Minden egyes tőkét saját magunk 
telepítettünk. Ma összesen tíz hek-
táron gazdálkodunk, ennyi éppen 
elég.



2021. október

18 Bicskei Újság

Ismerős a képei hangulata…

- A nagybányai művésztelep festői nagy hatással 
voltak rám. Akrilt és olajat használok, jellemzően 
vászonra, de festőlemezre is festek. Egy darabig 
itthon alkottam, utána a Budafoki úton béreltem 
egy műtermet, azóta ott dolgozom. Csendes hely, 
és ez nagyon fontos, itt elmélyülök az alkotásban, 
és kizárom a külvilágot.

Mióta fest?

- Valójában 10 éve festek. Későn kezdtem el, mint 
Rippl-Rónai József is, csak negyvenéves kora kö-
rül fordult a gyógyszerészettől a festészet felé. 
Persze, nem akarom magamat hozzá hasonlítani. 
Egyébként műszaki főiskolát végeztem, belsőépí-
tészként dolgoztam nagyon sokáig: kandallókat, 
komplett épületbelsőket alkottam és kiviteleztem, 
vagyis sokat rajzoltam. Budapesten születtem, Du-
navecsén gyerekeskedtem, majd a Ságvári Endre 
Műszaki Technikumba kerültem Székesfehérvárra, 

ahol 1970-ben végeztem. Ott Áron Nagy Lajos fes-
tőművész tanított szabadkézi rajzra, mégis inkább 
műszaki dolgokban voltam erős. A Dunaújvárosi 
Főiskolán az ábrázoló geometriát ifj. Koffán Károly 
grafikusművész tanította, ám még ott sem mutatko-
zott meg a művészi hajlamom. Jóval később jött ez 
elő. Mindig érdekelt a festészet, aztán munka mellett 
szabadidőmben festegettem. Festőművészektől ma-
gánórákat vettem és gyakorlatilag megtanultam a 
különböző technikákat és fogásokat, amik jó alapot 
jelentettek. Azóta több alkotótáborban megfordul-
tam, ahol sok mindent tanultam is egyben. A naran-
csinges lány volt az első. Amikor az kész lett, akkor 
azt éreztem, hogy bárkinek meg merem mutatni, 
bármelyik galéria falán el tudnám képzelni. Azóta a 
festészet lett az én El Camino-m, a sajátos utam, amit 
végig kellene járni. Nehéz út ez, mert sokszor egy-
egy képért nagyon meg kell szenvedni. Persze nagy 
öröm is, amikor egy kép elkészül. Próbálom mindig 
megmutatni, hogyan látom a világot saját meglá-
tásom szerint. Ezen az úton járok, remélem messze 
még a vége. A festészet tulajdonképpen bearanyoz-
ta az életemet.

Mikor volt az első kiállítása?

- Ez egy régi történet: 2013-ban Tatán jártam a Kris-
tály Hotelben, a falakon pedig gyönyörű képeket 
láttam. Megkérdeztem az igazgatót, lehetne-e itt 
kiállításom. Megnézték három alkotásomat, de 
már az elsőnél azt mondták, bátran hozzam a ké-
peimet, lesz tárlatom. Azóta hat kiállításon vagyok 

A FESTÉSZET AZ ÉN 
„EL CAMINO-M”  

ÁGH GYULA /1952-         / FESTŐMŰVÉSZ BICSKE

A nappali akár egy képgaléria, a falakon, az 
ülőalkalmatosságokon, de még a földön 

is képek sorakoznak mindenhol. Bármelyikre 
pillant az ember, azonnal megragadja a hangulat, 
a festményeken élénk színek mutatják be a 
bennünket körülvevő világot. Tipikus Ágh Gyula 
Mihály festmények ezek, ami nem véletlen, hiszen 
nála járunk. A festőnél, aki bármilyen hihetetlen is 
ez, alig több mint tíz éve kezdett el alkotni.
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- Horgászok. A tatai Derítő-tóra járok rendszeresen. 
Nyáron pedig vár a Balaton. A kedvenc továbbra is 
Zánka.

Milyen tervekkel vág neki az elkövetkezendő 
időszaknak?

- Székács Zoltán elismert absztrakt festő csoportjába 
kezdtem el járni. Az absztrakt festészet nagyon érde-
kel. Akad már néhány ilyen képem, de ez egy külön 
világ. Azért a bőrömből nem akarok és nem is tudok 
kibújni, továbbra is festek majd figuratív képeket, 
tájképeket, csendéleteket.

túl náluk, összesen mintegy huszonöt önálló ki-
állításom volt, ebből Bicskén négy. Azon kívül 
Móron, Dunavecsén, Budapesten több helyen, 
főként galériákban, művelődési házakban. Cso-
portos kiállításokon is sokszor részt veszek, mint 
amilyen november 11-én lesz a Bicskei Kultúrkú-
riában. Erre ugyanis elhívtam Kelemen Beatrixot, 
úgyhogy ketten fogunk kiállítani. Nagyon örülök, 
hogy Bicske legújabb kulturális terében is lesz le-
hetőségem ismét megmutatni művészetem teljes 
keresztmetszetét. 50-60 képből válogatom majd 
össze a kiállítás anyagát, elsősorban tájképek, em-
berábrázolások, csendéletek és néhány absztrakt 
lesz benne.

Mit jelent Önnek Bicske?

- Nagyon sokat. A város befogadott 21 évvel ez-
előtt, amit itt is szeretnék megköszönni. Jól érzem 
itt magam, megtaláltam itt a boldogulásomat, a 
művészet kapcsán nagyon sok emberrel tudtam 
megismerkedni, ami szintén jó érzés. A város veze-
tőivel is gyakran egyeztetek, hogy a kulturális éle-
tet közösen még jobbá tehessük. Örülök annak, 
hogy ez a város törődik a művészeivel, ez előbbre 
viszi az alkotókat és a város közösségét is. Bicske 
egy kisváros, itt az emberek köszönnek egymás-
nak, szerintem az emberi kapcsolatok nagyon fon-
tosak, jó itt élni.

Mivel foglalkozik, amikor nem fest?

Mindenkit szeretettel vá-
runk a 2021. november 
11-én 17 órakor a Bicskei 
Kultúrkúriában tartandó 
kiállításra.
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Honnan a kosárlabda iránti szeretet? Mikor ta-
lálkoztak először a sportággal?

- Tilli Boglárka: Korábban több sportban is kipró-
báltam magamat. Pár éves lehettem, amikor az 
Akrobatikus Rock and Roll nagyon megtetszett. A 
művelődési házba hordott anyukám, de nem min-
dig akartam azt csinálni, amit a tanárnő mondott, 
hanem inkább szabadon táncoltam vagy az anyu-
kám ölében mosolyogva néztem a többieket. Úszni 
pár hónapos korom óta vittek a szüleim a bicskei ta-
nuszodába, babaúszásra. Később pedig heti egy al-
kalommal a kosárlabdaedzések mellett jártunk úsz-
ni, általában péntek este. A lovaglást is kipróbáltam 
Alcsútdobozon, ahova pár alkalommal unokatestvé-
reim is eljöttek velem. Egy alkalommal viszont lees-
tem a lóról, miközben a labdát hajította felém Dudi, 
az oktató. Azóta csak fontolgatom, hogy újra meg 
kellene próbálni. Majd mikor első osztályos lettem, 
anyu unszolására rátaláltam a kosárlabdára, amibe 
rögtön beleszerettem. Szüleim és edzőm, Csetnek 
Mónika is látta, hogy ebben a sportágban végre 
kiteljesedhetek. Szüleim is csapatjátékosok voltak. 
Anyukám kézilabdázott a 6-os mezben, apukám pe-
dig focizott szintén ebben a számú pólóban, ezért 

A KOSÁRPÁLYÁN TELJESEDNÉNEK KI

TEHETSÉGEINK

Tilli Boglárka és Horváth Mária Laura olyanok, mint két testvér. Egy iskolába járnak, egy csapatban 
sportolnak. Ráadásul mindketten szeretnének kijutni kosárlabdázóként az olimpiára.

én is előszeretettel választom ezt a számot egy-egy 
meccs alkalmával.

- Horváth Mária Laura: Testvéreim, Ádám és Ben-
ce hívtak először kosárlabdaedzésre még 2017-ben, 
akkor voltam elsős, azóta Botond az öcsém is csatla-
kozott hozzánk. Móni néni és Böbe néni sokat segí-
tenek nekünk, hogy összetartsák a kis csapatunkat, 
valamint Marci bácsi is figyel ránk és motivál ben-
nünket, hogy elérjük a céljainkat. Mást is szeretek 
mozogni. Szeretek lovagolni, úszni és ezen a nyáron 
sok mást is kipróbálhattam (például nagyon szere-
tünk pingpongozni, főleg forgózni). Nyár végén picit 
betekintést nyerhettem a futás világába. A biciklizés 
is nagyon tetszik még, de jelenleg Bicskén talán a 
legnagyobb lehetőségem a kosárlabdázásban rejlik 
lányként, melyet az erre fordított edzői, szülői, taná-
ri, önkormányzati, baráti és családi összefogásnak 
köszönhetünk. Hétvégenként szívesen megyek a 
csapattal játszani, bár a tanulás mellett a felső évfo-
lyamon ez már nagy kihívást jelent. Remek lenne, ha 
ez nem menne a jegyeim rovására, igyekezni fogok, 
hogy édesapám továbbra is büszke lehessen rám és 
testvéreimre.
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Milyen eredményeik vannak eddig és milyen 
posztokon játszanak?

- TB: Csapatszinten a megye legjobbjai közé tarto-
zunk U11-ben és U12-ben. Szerintem nem lógunk ki 
egyik csapatból sem. Emellett a Kinder Sport baj-
nokság II. helyét tudhatjuk magunkénak. A Palánta 
Programban is részt vettünk, valamint számos isko-
lai sportversenyen is jól szerepeltünk és kaptunk ér-
meket.

Van-e példaképük és miért éppen ő?

- HML: Mindkettőnknek Tóth Orsolya, a Vasas Kosár-
labda Akadémia növendéke és olimpikon. Valamint 
a televízióból és hírekből mindenki számára ismert 
amerikai sztárjátékosok, bár kifejezett kedvencünk 
nincs, hiszen mindenki előtt le a kalappal, legyen az 
akár fiú vagy lány, kicsi vagy felnőtt, aki kosárlabdát 
vagy bármilyen más sportot űz versenyszinten.

Milyen terveik vannak a kosárlabdával?

- TB: Még távolinak tűnik, de anyukám szerint mer-
jünk nagyot álmodni: jó lenne kijutni az olimpiára az 
U18-as csapattal. Illetve ha megépülne Bicskén a tó 
melletti sportcsarnok, játszhatnánk szüleink és ta-
náraink előtt is. Persze nem szaladunk ennyire előre, 
az olimpia és a sportcsarnok is a odébb van még, 
igaz kitartó munkával, valamint példaértékű össze-
fogással elérhetőnek tűnnek.

- HML: Sajnos, jelenleg városunkban nem biztosí-
tott az U12-es korosztály felett a fejlődésünk, ezért 
szüleink és edzőink segítségével tudjuk csak foly-
tatni a sportágat, mely remélhetőleg nem megy a 
tanulás rovására.

Apropó, tanulás! Helyt állnak az iskolában is? 
Milyen terveik vannak a felnőtt életre?

- TB: Megpróbálom az iskolapadban is a maximu-
mot nyújtani. Még nem döntöttem el, hogy mihez 
kezdek felnőttként, de kosárlabdaedző vagy ru-
hatervező szeretnék lenni.

- HML: Kitűnő tanuló vagyok, nem szeretném ennél 
lejjebb adni. Azt még nem döntöttem el, hogy a to-
vábbtanuláskor milyen irányba induljak el, de állat-
orvos vagy rendőr szeretnék lenni.
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LEGENDÁK 
FUTBALLOZTAK AZ 
ÉJSZAKÁBAN

Kitűnő programmal várta a labdarúgás szerelmeseit a Bicskei 
Torna Club szeptember 3-án, a Futball Éjszakáján, ame-
lyet a pandémia okozta szervezési nehézségek miatt orszá-
gosan nem tartottak meg, de Bicskén igen. S milyen jól tették, 
mert így a szervezőknek köszönhetően újra láthattuk futbal-
lozni az elmúlt évtizedek bicskei legendáit, de pályára lépett 
a Magyar Színészválogatott is.
Ugyan a rendezvény a fociról szólt, délután streetball kosár-
labda tornát is rendeztek, amelyet a Splash Brothers (Sulyok 
Lóránt, Száraz Erik, Szabó Ákos) nyert a Bicske Ballers (Schá-
den János, Sztányi Péter, Bócsi Gábor) és az Old Boys (Lehőcz 
Kálmán, Bócsi Tamás, Kun Róbert) előtt.
Ahogy esteledett, egyre többen gyűltek össze a lelátókon és 
nem kellett sokat várniuk az első sztárparádéra, hiszen első-
ként a Magyar Színészválogatott csapott össze a BTC Öregfi-
úk ellen. A színészeknél Kiss Zoltán (Operett) állt a kapuban, 
Balogh Mihály (szinkronrendező), Ruzicska Péter (Madách), 
Balázs Pali (énekes-zenész), Mészáros Béla (Katona), Pittner 
József (Madách), Cseh Dávid Péter (Operett), Bergendi Áron 
(József Attila), Nemcsák Károly (József Attila), Straub Dezső 
(Vidám Színpad), valamint állandó vendégként Dányi Szilárd 
ügyvéd és Viniczai Tibor Székesfehérvár korábbi alpolgár-
mestere futballozott mezőnyben. A BTC Öregfiúkat Márton 
Henrik, Grünfelder Attila, ifj.Nagy György, Nagy György, Payer 

Imre, Gecsei Péter, Tolnai István, Rafael József, Csörgöl Ákos, 
Németh Tibor, Szarka Zsolt, Farkas Zsolt, Gombás István, Szar-
ka Szabolcs, Moravecz Tamás, Bóka István, Apostagi Tamás és 
Haga István képviselték. A kifejezetten mozgalmas, színvona-
las meccset a hazai öregfiúk nyerték 3-1 arányban. 
Ezt követően a BTC 2018-2019-es korszakát jelentő Móri Team 
(Marton Henrik - Szarvas Péter, Máté Dávid, Köntös Dániel, 
Dukon Gergő - Molnár Attila, Lak Imre, Sötét Dávid, Peinlich 
Szilárd - Tornyai Tamás, Móri Tamás. Cserék: Katona Lajos, 
Varga Zoltán, Moravecz Tamás, Gombás István) a 2011-2012-
es éveket fémjelző Szentjobbi All Stars (Rigó Gábor - Tóth Ró-
bert, Gáll Tamás, Varga Dániel, Matláry Zoltán - Bartha Péter, 
Szentjobbi István, Mérey Márk, Bartha Gergely, Varga Gábor 
- Bezerédi Ádám. Cserék: Szalczinger Gábor, Szőke Roland, 
Agyagási Ákos) ellen lépett pályára. 
A kétszer 30 perces mérkőzést nagy elánnal kezdték Szent-
jobbiék, a szünetig 4-0-ás vezetésre szert téve. A második já-
tékrészben feljöttek Móriék, szépíteni is tudtak, de nem volt 
esélyük a fordításra. A végeredmény 7-3 lett a Szentjobbi All 
Stars javára.
Ezzel nem volt még vége az estének, a kis műfüvesen zajlott 
ugyanis az éjszakai amatőr kispályás torna, amelyet a Maffiák 
csapata nyert a BTC Öregfiúk és a Vértestolna előtt.

Tizedik alkalommal rendezték meg az Országos 
Kismotorfecskendő Szerelő Bajnokságot, ezúttal 
Balatongyörökön. A Bicskei Önkéntes Tűzoltóság 
csapatai minden kategóriában értékes helyezése-
ket értek el.
Legjobban a női retro kategóriában szerepeltek, a 
hölgyek második helyezést értek el. A többi kate-
góriában is szép eredmények születtek, az ifjúsági, 
a női és a felnőtt csapat is kiválóan helytállt.

ÉRTÉKES HELYEZÉSEK AZ ÖNKÉNTES TŰZOLTÓKTÓL



A magyar vasút fennállásának 175. évfordulóját ünnepeljük idén,
ez alkalomból Bicske Város Önkormányzata

PÁLYÁZATOT HIRDET

A vasút világa, „sínes” álmok – színes emlékek

címmel

A pályázók által beküldött alkotások az általuk elképzelt, ideális 
vasúti közlekedést vagy emlékeikben fellelhető vasúti utazás 

élményeit mutassák be.

1. Rajz (óvodások, általános iskolások számára)

Rajz kategóriában egy alkotó kizárólag egyetlen alkotással pályázhat. 

Rajzpályázati kategóriának számít a ceruza, zsírkréta, filctoll, grafit, 

pasztell, festék alapú anyagok használatával készült pályamű.

2. Prózai mű (általános iskolások és felnőttek számára)

Prózai mű kategóriában az alkotó beadhat a saját élményeiből táplálkozó 

visszaemlékezést, megoszthatja élményeit, vicces vagy örömteli történeteit.

A pályázat leadási határideje: 2021. november 15.

A pályázatokat a Petőfi Művelődési Központ ideiglenes működési 

helyén, a volt okmányirodában lehet leadni a Kossuth téren.

Eredményhirdetés: 2021. december 15.

                          A pályázók értékes nyereményekre számíthatnak!
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Weisengruberné Jenei Csillát és Dr. Káli Ferencet Bicske Város Önkormányzata saját halottjának tekinti.

Életének 76. évében, szeptember 11-én elhunyt Weiseng-
ruberné Jenei Csilla, a Bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általá-
nos Iskola nyugalmazott tanára. Végh Rozália búcsúzik tőle:
Elment Csilla néni, szombattól az égi katedrán áll és tanít. 
Hivatása volt a tanári pálya, a tanítás, a gyermekek szerete-
te, a gyengébbek felkarolása, útjuk egyengetése, az ügye-
sebbek felkészítése tanulmányi versenyekre.
1946. április 16-án született Budapesten, az általános is-
kolát Budakalászon végezte el, majd Budapesten érettsé-
gizett. A tanári pálya felé vezetett az útja. 1968-tól, mint 
képesítés nélküli pedagógus tanított, megszerette ezt a 
hivatást. 1976-ban szerezett biológia-földrajz szakos dip-
lomát és nyugdíjba vonulásáig tanította a gyerekeket és a 
felnőtteket.
1980. augusztus 6-val került iskolánkba, ahol szeptember-
től biológiát, kémiát tanított. Az iskola gyakorlókertjében 
nevelte a tanulókkal együtt a konyhakerti növényeket. 
Gyermekvédelmi munkáját kiválóan, magas fokon végez-
te. Minden iskolai rendezvényen részt vett, nyáron pedig 
több alkalommal táboroztatott Zánkán, mert fontos volt 
számára, hogy a tanítási órákon kívül is együtt legyen a 
gyerekekkel.
Csendes, jó természetű kolléga volt, neki mindenki egya-
ránt fontos és szeretni való volt. Húsz éve ment nyugdíjba, 
de a kor soha nem látszott rajta, még ha fájt is valami, igye-
kezett mosolya mögé rejteni.
2021.szeptember 11-én gyógyíthatatlan, türelemmel viselt 
betegsége legyőzte Őt. Szerető családja körében békében 
távozott. Búcsúzik tőle férje, lánya, fia, unokái, közeli és tá-
voli rokonai, barátai, ismerősei és a Bicskei Csokonai Vitéz 
Általános Iskola valamennyi dolgozója.

Dr. Káli Ferenc, a bicskei Vajda Já-
nos Gimnázium és Postaforgalmi 
Szakközépiskola igazgató-helyet-
tese 2021 szeptember  7-én meg-
halt. Halálának hírére emlékeze-
temben azonnal felvillantak azok 
a képek, események, melyek őt a 
társadalmi elfogadottság legma-
gasabb polcára helyezte, melyet 
eddig kevesen tudtak megközelí-
teni.
De nézzük fejlődési menetét:
I. kor: Jászapáti 1932-1952; gyermek- és ifjúkor, az elemi- és középiskola el-
végzése
II. kor: Budapest 1952-1956; ELTE TTK matematika-fizika szakos hallgató
III. kor: Bicske 1956-2021 (1992-ben nyugdíjazták)
• munkahelye mindvégig a Vajda János Gimnázium és Postaforgalmi Szak-
közép Iskola
• beosztásai:
1956-1957 tanár
1957-1961 osztályfőnök
1962-től 30 éven keresztül az intézmény igazgató helyettese 1992-ig
1962-től 30 éven keresztül a gimnázium felnőtt oktatásának vezetője 1992-ig
1967-től négy cikluson keresztül (18 év) országgyűlési képviselő
Életének értelmét családja és munkája adja. Házassága Klárikával, majd gyer-
mekük születésével létrejött az a család, mely harmóniájával, kiegyensúlyo-
zott hátterével biztosította számára mind az iskolai, mind a közéleti egyre 
szélesedő s folyamatában eredményesebbé váló munkáját.
Életének meghatározó alapja a tudásvágy egyben. A miértek, a hogyanok, 
a keservesen megtalált válaszok, majd a belőlük fakadó újabb ezer fejű sár-
kányok párharcában mindig ő lett a győztes. S ez adja a pedagógiai, közéleti 
és mindenekelőtt emberi nagyságának sziklaszilárd alapját. A folyamatosan 
növekvő tudás képét mutatja, hogy hét éves korától az egyetemi diploma 
megszerzéséig mindegyik iskolai bizonyítványa színjeles, és hogy ezeknek 
legyen egy fejedelmük, megszerzi szakjából a Cum Laude doktori címet.
Mint ahogy fiatalon, 30 évesen lett az iskola egyik vezetője, ugyancsak fia-
talon 35 éves korában Bicske választási körzete országgyűlési képviselőnek 
választja, melyet a közösség egyértelmű bizalmából és megelégedéséből 18 
évig visel.
Képviselőként ugyanolyan maradt, mint volt, szerény, nem az érdekli, hogy 
a neve fönnmaradjon, hanem az, hogy körzetébe minél több értéket tudjon 
juttatni.
Intelligenciája párosulva sok irányú érdeklődésével természetessé teszi, 
hogy kötetlenül el tudjon beszélgetni miniszterekkel, akadémikusokkal, sőt 
Kossuth-díjas költőkkel, írókkal épp úgy mint útépítő munkásokkal vagy a 
szomszéd pékmesterrel.
Ő az aktív képviselők közé tartozik, a törvényalkotási folyamatokat figyelem-
mel kíséri, de minden bizonnyal legmaradandóbb a Nemzeti Alaptanterv ak-
kori koncepciójának megalkotásában való részvétel volt.
Figyelemre méltó, hogy az e téren végzett munkájára külföld is felfigyelt, 
ugyanis egy alkalommal a francia nagykövet meghívta őt egy követségi va-
csorára azért, hogy tőle mint az egyik legilletékesebbtől kapjon tájékoztatást 
a magyar oktatásügy modernizálás folyamatáról, helyzetéről.
De térjünk vissza a mi kis iskolánkhoz, hiszen szokatlanul hosszú ideig, 28 
évig irányítottuk, biztosítva évtizedeken keresztül a nyugalmat, végső soron 
a tanulók tanulási kedvét és eredményességét.
De itt az ideje a búcsúnak. Búcsúzom Tőled, de velem együtt több mint száz 
kollégád, több ezer tanítványod, s közel 40 ezer választópolgár sóhajtja 
együtt:
Nyugodj békében!     Karádi Imre
       c. igazgató

IN MEMORIAM

WEISENGRUBERNÉ 
JENEI CSILLA

DR. KÁLI FERENC

2021. október
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tisztelettel meghívja Önt és kedves családját az 

1956-os forradalom és szabadságharc 

65. évfordulója alkalmából tartandó megemlékezésre, 

      2021. október 23-án 8 órakor 
                     a Fiatalok Házába.

icske Város Önkormányzata 

Ünnepi beszédet mond: 
Az ünnepség programja:
A Szent László Általános Iskola műsora
Bicskéért Elismerő Oklevél átadása
Koszorúzás az Emlékezés Virágánál 
A rendezvényen közreműködik a Bicskei Fesztivál Fúvószenekar.

Szarvas Szilveszter újságíró 
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Hozzávalók 6 személyre:

75 dkg disznókaraj, só, bors, 5 dkg liszt, 
4 evőkanál vaj, 1dl olívaolaj, 3 savanyú 
alma, 1 vöröshagyma, 3 gerezd fokhagy-
ma, fél csilipaprika, 4 dl almabor, 2,5 dl 
csirkealaplé, 1,5 dl tejszín, 4 evőkanál 
dijoni mustár, 1 evőkanál frissen aprított 
majoránna és petrezselyem, főtt rizs a tá-
laláshoz

Elkészítése: 

- A karajt fél cm vastag szeletekre vágjuk, 
majd sózzuk, borsozzuk és enyhén belisz-
tezzük.
- A hússzeletek felét 2 ek olaj keveréké-
ben, közepes lángon aranybarnára pirít-
juk. Újabb 2 ek vajban és olívaolajban a 
többi húst is megsütjük.
- Az almákat 8-8 gerezdre vágjuk, majd 
az apróra vágott hagymával és fokhagy-
mával, valamint a kimagozott és apróra 
vágott csilivel együtt a maradék olajban 3 
perc alatt puhára pároljuk.
- Felöntjük az almaborral, 5 perc alatt 
visszaforraljuk kb. a felére, majd hozzá-
adjuk az alaplét, a tejszínt és a mustárt. 
Felforraljuk, majd a majoránnával együtt 
beletesszük a húst.
- A szószt közepes lángon besűrítjük, köz-
ben a hús is teljesen átfő, majd sózzuk, 
borsozzuk, petrezselyemmel megszórva, 
főtt rizzsel tálaljuk.

Jó étvágyat kíván Báder Kati !
 

ALMÁS KARAJ

Recept KÖZÉRDEKŰ 

INFORMÁCIÓK

ANYAKÖNYVI HÍREK

Az alábbi párok járultak hozzá, hogy értesüljön Bicske lakossága a bicskei anyakönyvvezető előtt 
2021. szeptember hónapban megkötött házasságukról: Ilyés Sándor és Jakabfi Éva (09.04.), Csáki 
Gábor és Zsoldos Nikolett (09.04.), Hollós Ármin Mihály és Igari Abigél (09.16.), Palotás István 
és Árvai Andrea (09.18.), Rácz Norbert Tamás és Schweigert Panna (09.25.), Komjáthy Bence 
Bendegúz és Ladányi Beatrix (09.25.), Kui Gábor és Janovics Mara (09.25.).

Sok boldogságot kívánunk!

Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ védőnői szakmai 
egysége szerint 2021. július, augusztus és szeptember hónapban született gyermekek: 
Földesi Emma (07.12.), Földesi Flóra Hanna (07.12.), Lakatos Gréta (08.23.), Végh 
Levente (08.24.), Szilágyi Timoti (09.08.), Döme Jázmin (09.10.).

Jó egészséget kívánunk! Védőnői Szakmai Egység
2060 Bicske, Kossuth tér 17.

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

Hivatalok

Országgyűlési képviselő
Tessely Zoltán országgyűlési  
képviselő fogadóórája:
előzetes bejelentkezés 
alapján. 
T.:  06-20/499-9623

Bicskei Egységes 
Művelődési  Központ és 
Könyvtár 
Petőfi Sándor Művelődési 
Központ
Bicske, Kossuth tér 20.
T.: 22/951-299; 06-20/430-
7770

Nagy Károly Városi Könyvtár
Bicske, Kisfaludy u. 29.
T.: 22/565-115

Gazdasági és szociális  
intézmények

Egyesített Családsegítő és 
Gondozási Központ – Kap-
csolat Központ
Védőnői Szakmai Egység
2060 Bicske, Kossuth tér 17.
T.: +36 22/952-232
E-mail: bicskevedonok@
gmail.com

Pedagógiai Szakszolgálat
2060 Bicske, Kisfaludy u. 50.

T.: +36 22 350-948
Nyitva tartás: H–P 8–16

Bicskei Gazdasági Szervezet
Bicske, Kossuth u. 60-62.
T.: 22/565-285

Egészségügy

Bicskei Egészségügyi 
Központ
Bicske, Kossuth tér 17.
T.: 22/567-520
Hétfőtől péntekig: 7 órától 
rendelési időtől függően

Egészségfejlesztési Iroda
Bicske, Kossuth utca 15.  
T.:  22-419-666
H-P:  8:00-16:00

Orvosi ügyelet 
Bicske, Kossuth tér 17.
Hétfőtől-péntekig: 16 órától 
másnap reggel 8 óráig. 
Szombat-vasárnap 
és ünnep napokon: 24 órás 
szolgálat, azaz reggel 8-tól 
másnap reggel 8 óráig.  

A lakáson történő ellátási 
igényt a 104-es segélyhívón 
lehet bejelenteni.

Aranysas Gyógyszertár
Bicske, Kossuth tér 15.  
T.: 22/565-093
Hétfőtől Péntekig:  8–18 
Szombaton: 8–12

Duna Gyógyszertár
Bicske, Csabdi út 4.  
T.: 22/565-136
Hétfőtől szombatig:  9–20
Vasárnap: 9–19

Oroszlán Patika
Bicske, Kossuth tér 10.  
T.: 22/350-775
Hétfőtől péntekig:  8–18
Szombaton: 8–12

Posta
Bicske, Kossuth tér 4.  
T.: 22/350-872
Hétfő, kedd, csütörtök, pén-
tek: 8–17
Szerda:  8–18, Szombat:  8–11

Gyepmesteri feladatok  
Tuncsik József: 20/972-8231  
Kincses Imre: 70/626-7378

www.bicske.hu



EBÖSSZEÍRÁS BICSKÉN

(aláírva, szkennelt formában) az ebosszeiras@bicske.hu e-mail címre
E-ÖNKORMÁNYZAT portálon „Ebösszeíró adatlap” beküldésével
az ePapir (https://epapir.gov.hu/) portálon keresztül az adatlap beküldésével

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettség
alapján Bicske Város Önkormányzata az ebrendészeti feladatai ellátása érdekében, a Bicske közigazgatási
területén tartott ebek nyilvántartásba vétele céljából indított ebösszeírást folytat.

Az ebösszeírás során mindenki nyilatkozik a tulajdonában/tartásában élő kutyák számáról. Az eb tulajdonosának
(tartójának) az adatszolgáltatás kötelező, az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni.  
Aki adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, ebenként az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.
31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 30.000 – 90.000 forintig terjedő állatvédelmi bírság megfizetésére
kötelezhető.

Felhívom továbbá a tisztelt Ebtulajdonosok, Ebtartók figyelmét, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és
forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdése értelmében 2013. január 1. napjától
4 hónaposnál idősebb eb csak elektronikus transzponderrel (chippel) megjelölve tartható. Amennyiben a
jogszabályban meghatározott kötelezettségüknek még nem tettek eleget, azt kérem, haladéktalanul pótolják.

 
Az eb tulajdonosa/tartója a továbbiakban is köteles bejelenteni:
- új eb beszerzését,
- a korábban bejelentett adatokban bekövetkezett változást (az eb tartási helyének megváltoztatását, az
eb elajándékozását, elpusztulását, illetve bármely – korábban bejelentett - adatokban bekövetkezett
változást)

Az ebösszeíró adatlap átvehető és kitöltés után leadható:
- személyesen a Bicskei Polgármesteri Hivatal recepcióján (2060, Bicske, Hősök tere 4.)
- postai úton Bicskei Polgármesteri Hivatal, 2060, Bicske, Hősök tere 4. szám alatti címre
- elektronikus úton

 

Fontos tudnivaló, hogy Bicske Város Önkormányzata továbbra sem vezeti be az ebrendészeti hozzájárulást, az ún.
ebadót.
A gazdáknak továbbra sem lesz fizetési kötelezettségük, de kérjük, hogy segítsék a hatóság munkáját az adatlapok
kitöltésével és visszaküldésével.

 
Együttműködésüket köszönjük!

 


