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NEGYEDSZÁZAD ÜNNEPE

2022. október

A bicskei küldöttség szeptember 29-én érkezett meg 
Baden-württembergi tartomány egyik ékszerdobozába, Alt-
shausenbe, majd másnap a vendéglátók idegenvezetése mel-
lett a Lichtenstein-kastélyba látogattak, ahonnan Untertürk-
heimbe vezetett az út a szőlőültetvényeken át a Württembergi 
sírkápolnához.
A szombati napon a vendéglátó város nevezetességeivel is-
merkedtek meg, hogy aztán megtekintsék a 
helyi egyesületek bemutatkozását. Az ünnepi 
estre a Leopoldiskola előadótermében került 
sor, ahol elsőként Patrick Bauser szólt az egybe-
gyűltekhez.
A városvezető felidézte a kezdeteket, misze-
rint a testvérvárosi megállapodást 1995. októ-
ber 21-én Altshausenben és 1996. június 1-jén 

Bicskén írták alá és utóbbi megállapodással egyidejűleg meg-
alakult az iskolák közötti testvériskolai kapcsolat is, amely így 
szintén 25 éves múltra tekint vissza. Emlékeztetett arra, hogy 
az első kapcsolatfelvételek sokkal régebbre, 1991-re nyúlnak 
vissza, így a baráti kapcsolatok már 30 éve fennállnak.
- Az Altshausen és Bicske közötti szilárd barátság Tabódy atya, 
Pallavicini őrgróf és Dr. Varga Ferenc erőfeszítéseire vezethe-
tő vissza. Nagyon gyorsan tárgyalásra került sor Bicske akkori 
polgármestere, Szébenyi Zsolt és elődöm, Kurt König között. 
Az érintettek azonnal egyetértettek abban, hogy először a kö-
zösségek közötti tartós barátságnak kell kialakulnia. A partner-
ség ötlete nagy visszhangra talált Altshausenben és Bicskén, 
és sokan hozzájárultak ahhoz, hogy a települések közötti bará-
ti kapcsolat termékeny talajra találjon. Így számos találkozóra 
kerülhetett sor, különösen a fiatalok, diákok, tanárok, klubok, 
a tűzoltóság, de a két település hivatalos képviselői között is. 
A testvérvárosi bizottságok a mozgatórugói a településeink 
közötti nagyon jó baráti kapcsolatoknak, és olyanok, mint az 
Altshausen és Bicske közötti híd, amelyen élénk kölcsönös lá-
togatócsere zajlik – hangsúlyozta Patrick Bauser.
A polgármester háláját fejezte ki azoknak, akik időt és mun-
kát nem kímélve több szinten lehetővé tették a Bicske és 

Altshausen közötti kap-
csolatot, és továbbra is 
mindent megtesznek 
azért, hogy e fontos bará-
ti kapcsolat élettel teljen 
meg.
Ezután Bálint Istvánné 
Bicske polgármestere 
mondta el ünnepi gon-
dolatait. Beszédében 
kiemelte, ha a házassá-
gok, barátságok, emberi 
kapcsolatok kitartanak 
negyedszázadig, az azt 

jelenti, hogy ez egy erős, őszinte, támogató együttműködés, 
ami mindkét fél számára gyümölcsöző. 
- Azt hiszem, ennyi idő után célszerű egy kicsit megállni és át-
gondolni, honnan is indult! Nézzünk föl az égre és emlékezzünk 
arra a két nagyszerű emberre, akiknek köszönhetjük azt, hogy 
ez a testvérvárosi kapcsolat létrejöhetett és működik. Tabódy 
István atya és Pallavicini Frigyes őrgróf most bizonyára nagyon 
boldog és elégedett, ha odafentről lenéz ránk – mondta a vá-
rosvezető, aki felidézte, hogy az őrgróf önzetlen és nagylelkű 
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Bicske és Altshausen akkori polgármesterei német földön 1995-
ben, magyar honban 1996-ban írták alá a hivatalos testvértele-
pülési megállapodást. A 25 éves jubileum már régen elmúlt, de 
a koronavírus-járvány nem tette lehetővé a közös ünneplést, így 
azt most, 2022. szeptemberében tartották meg Németország-
ban.



Azt hiszem, nem kell senkinek sem kü-
lönösebben ecsetelnem, hogy az elmúlt 
évek megpróbáltatásai mindannyiunkat 
megviselték, először a koronavírus-jár-
vány, majd a szomszédunkban dúló há-
ború, végül pedig az ezek és a szankciók 
következményeként bennünket is sújtó 
infláció és energiaválság, melyet sajnos 
ma már mindenki közvetlenül, a saját bő-
rén és pénztárcáján érezhet.

Az egész ország előtt hatalmas kihívás-
ként tornyosul az idei tél, ez alól nem kivé-
tel Bicske városa sem. Az önkormányzat-
ra óriási feladatokat rónak a sokszorosára 
nőtt rezsiszámlák, de egész egyszerűen 
nem tehetjük meg, hogy ezen kesergünk, 
hanem úgy állunk hozzá, hogy ezt is meg 
fogjuk oldani! Még csak arról sincs szó, 
hogy ne lenne előttünk jó példa, hiszen 
a már említett Covid-járvány volt az, ami-
kor mindent be- és le kellett zárnunk, 
mégis bizonyítottuk, hogy az összefogás, 
a közös akarat csodákra képes. Ezúton 
is hangsúlyoznám, egyetlen alapvető és 
kötelező szolgáltatás nem fog szünetelni 
a városban a tél folyamán: lesz bölcsőde, 
óvoda, egészségügyi- és szociális ellátás, 
valamint a közétkeztetés is működni fog. 
És, ami még fontosabb, mindenhol lesz 
fűtés, villany és minden, ami kell a zavar-
talan mindennapokhoz! Persze, nehéz és 
súlyos döntéseket is meg kell hoznunk, 
de egyetlen ember nem kerül utcára emi-
att!

Arra kérek mindenkit, a maga erejével és 
eszközeivel segítsen ebben a közös harc-
ban, mert hiszem, hogyha vált vállnak 
vetve, együtt küzdünk, akkor győztesen 
kerülünk ki ebből a válságból is!

Türelem, kitartás, béke

BÁLINT ISTVÁNNÉ 
polgármester

www.bicske.hu
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hozzáállása, segítő szándéka indította el a folyamatot, amit 
az atya töretlen lelkesedése és a jövőbe vetett feltétlen hite 
kiválóan egészített ki és partnerek voltak ebben az akkori 
polgármesterek, Kurt König és Szebényi Zsolt is.
- Hosszan lehetne sorolni, mennyi minden történt az évek 
alatt, mennyire nemcsak a szavak szintjén, szimbolikusan 
létező, élő barátságról beszélünk a két város között. Azt hi-
szem, az a legfontosabb, hogy számíthatunk egymásra a 
bajban, hogy nem vagyunk egyedül. Elég csak a tűzoltóinkra 
gondolni, akik több alkalommal felszereléseket, tűzoltóau-
tókat kaptak altshauseni kollégáiktól, vagy éppen a védő-
szentjük, Szent Flórián szobrának megmentéséhez nyújtott 

jelentős támogatást említeni, melynek megvalósítását test-
vérvárosunk is segítette. 
Ne felejtsük el a katolikus templomunk elektromos hálóza-
tának felújítását vagy nemrégiben a háború sújtotta kárpát-
aljai magyaroknak nyújtott adományt sem, amik Altshausen 
polgárainak őszinte szeretetét közvetítik. Ezúton is szeret-
ném tolmácsolni Bicske városának háláját és köszönetét! Az 
iskoláink közötti kapcsolat, a pedagógusainkat is beleértve, 
az erdei iskolák, a Kinderfest-es élmények, a Bicskei Napok, 
az eltelt évek alatt csak még élőbbé, szorosabbá fűzték a te-
lepüléseink közti barátságot. Ritka és kivételes adomány ez. 
Legyünk rá büszkék – hangsúlyozta Bálint Istvánné.
Vasárnap a szentmisét követően a Tűzoltók Napja kezdődött 
el, különböző tűzoltási gyakorlatokkal, amelyek a bicskei 
lánglovagok is részt vettek. A résztvevők fát is ültettek Euró-
pa egyesítésének szimbólumaként, majd a tűzoltólaktanyá-
ban közös vacsora zárta a napot.
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ELISMERÉS A ZENEI FEJLŐDÉSÉRT ÉS A NYUGALOMÉRT

A Bicske Kertvárosi Polgárőrség, Bűnmegelőzési és Vagyon-
védelmi Egyesület alapítása óta részt vesz minden helyi ren-
dezvény biztosításában, kiemelkedő és lelkiismeretes munkát 
végeznek a város közbiztonságának javításában, sokszor ere-
jükön felül teljesítve végzik tevékenységüket, megbízhatóan, 
pontosan. Nem csak a rendezvények lebonyolításában vesz-
nek részt, hanem sikeresen működnek együtt az önkormány-
zattal, valamint a rendőrséggel is. Szükség esetén részt vesz-
nek eltűnt személyek keresésében, rendészeti feladatokban 
is együttműködnek, úgy, mint kárelhárítás, útzárások biztosí-
tása, valamint rendkívüli időjárási körülmények esetén a ka-
tasztrófa elhárításból is kiveszik a részüket.
Elnöküket, Pató Ferencet kérdeztük a díjról.
- Mit szóltak hozzá?
- Azt hiszem, ez a díj több évtizedes munkásságunknak szól. 
Egyébként nem számítottunk rá, de mindannyian nagyon 
örültünk neki. Jólestek a gratulációk, sokak szerint megérde-
meltük már.
- Önök Bicske mindennapjainak szerves részei…
- Valóban. Anélkül nincs a városban rendezvény, hogy ne 
lennénk jelen. Ugyanakkor állandó a jelenlétünk a közterü-
leteken is, közös szolgálatokat adunk a rendőrökkel, együtt 
járőrözünk velük. Persze, nem csak a rendőrségnek segítünk, 
a mentők és a tűzoltók is számíthatnak ránk, de árvizek eseté-
ben homozsákok rakodásában is mindig ott vagyunk. Nekünk 
a város nyugalma és biztonsága elsődleges. Viszont az utóbbi 
időben már nem csak a városért, hanem egész Magyarorszá-
gért dolgozunk, ugyanis lejárunk a déli határra. Eddig négy-
szer voltunk Kelebián, 3-4 napon át felügyeltük a határkerí-
tést, éjjel-nappal járőröztünk. Akadt olyan éjszaka, amikor 19 
illegális határsértőt fogtunk el.

- Létszámuk ho-
gyan alakul mosta-
nában?
- Jelenleg 31 felnőtt 
és három ifjú hölgy 
alkotja a polgárőr-
séget. Létszámunk 
elegendő, mindenre 
oda tudunk figyel-
ni, amire szükséges. 
Bárki bármikor szól, 
igyekszünk segíteni. 

A téli hónapokban a szőlőhegyi részre és az idősekre fogunk 
jobban koncentrálni, a fűtési szezon a jelenlegi helyzetben 
még több odafigyelést igényel!

Németh Tatjána a Szovjetunió-
ban született. Házassága révén 
került Magyarországra, Bicskére, 
ahol férjének volt az első szolgá-
lati helye. 1996 óta tanít zongo-
rát a Bicskei Prelúdium Alapfokú 
Művészeti Iskolában, előtte Mar-
tonvásáron és Válban oktatott. A 
zeneiskola által szervezett kultu-
rális eseményeknek mindig aktív 
részese, minden rendezvényen 
képviseli magát tanszakával. 
Hosszú évek óta működik együtt 
a város különböző egyesületei-

vel, civil szervezeteivel, valamint az általános iskolákkal.
2011-ben az év pedagógusa lett, a Fejér Megyei Közgyűlés 
elnöke dicséretben részesítette. 2014-ben a város vezetése 
pénzjutalommal ismerte el a tanszakának a város kulturális 
életéért tett erőfeszítéseit. Németh Tatjána munkaközösség-
vezető a zeneiskolában, munkája során segíti a fiatal kollégáit. 
Jelenleg is 24 tanítványa van.
- Honnan a zene iránti vonzalom?
- Értelmiségi családban születtem. A zene iránti szeretetet Fjo-
dor nagypapámtól örököltem, aki nagyon szépen festett és 
zongorázott, de szüleim is rajongói a komolyzenének. Egyéb-
ként gyermekkori álmom volt, hogy zenetanár legyek. Az első 
zongoratanáromnak is sokat köszönhetek, elindított ezen az 
úton.
- Ami egy nehéz út, hiszen a zongora nem könnyű hang-
szer…
- Ez így igaz! Két kézzel, két kulcsban, két agyféltekével ját-
szunk, ami nem egyszerű. Ám a gyerekek megtaníthatók egy 
bizonyos szintig zongorázni még akkor is, ha nincs kimagasló 
zenei tehetségük, hisz az ritka dolog. Úgyis a zene szeretete 
a lényeg. És ezzel nincs is probléma, sokkal nagyobb gond, 
hogy a fiatalokat nagyon leterheli az iskola, kevesebb idő 
marad kedvenc hobbijukra. Márpedig a zongora mindennapi 
gyakorlást igényel és szépíti a lelkeket.
- Ki a kedvence, akit szívesen játszik vagy hallgat?
- Elsősorban az orosz zeneszerzők, mint Csajkovszkij vagy 
Rahmanyinov. Mellettük nagyon szeretem Chopin, Beethoven 
és Schubert zenéjét is. Tanítványaimmal sokszor hallgatunk 
Liszt műveket és Bartóktól sok darabot játszunk.
- Milyennek látja a jövőt?
- Tele vagyok új ötletekkel, tervekkel. Amennyiben az erőm és 
az egészségem engedi a jövőben is szeretnék gyerekeket ne-
velni, tanítani, hisz a jelen gyermekei a mi jövőnk!

Bicske Város Képviselő-testülete két kitüntetést is odaítélt augusztus 20-a alkalmából. Bálint Ist-
vánné polgármester és Csörgöl Ákos alpolgármester „Bicskéért Emlékéremmel” jutalmazta Németh 
Tatjána zongoratanárnőt, míg „Bicske Városáért Közösségi Díj” elismerést adott át a Kertvárosi Pol-
gárőrség csapatának. A díjazottakat szeptemberi lapszámunkban szerettük volna bemutatni, de 
egy sajnálatos hiba miatt a cikk szövege helyett egy másik került az újságba. Az érintettektől emiatt 
elnézést kérünk és pótoljuk az elmaradt méltatást!
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- Az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhetően 
több intézmény energetikai felújításon esett 
át. A Városháza, a művelődési intézmények, 
a bölcsőde, az óvodák, az iskolák szigetelése, 
napelemes rendszerek kiépítése is megvalósult. 
Egyedül a Csokonai Vitéz Mihály Általános Is-
kola Szent István úti épületét nem sikerült még 
megújítani. Ettől függetlenül augusztusban kér-
tem az intézményvezetőket és az önkormányzati 
képviselőket, beszéljük át, ki, hogyan látja a hely-
zetet, miként tudja 
csökkenteni saját 
területén a kiadáso-
kat. Öröm volt szá-
momra, hogy szinte 
mindenkinek volt 
a gyakorlatban is 
megvalósítható és 
használható ötlete. 
Bízom abban, hogy 
probléma nélkül át 
tudjuk vészelni a 
telet. Fontos, hogy 
a rászorulókon min-
den körülmények 
között tudjunk segí-
teni és az alapvető 
intézmények, mint a 
bölcsőde, az óvodák, a Kapcsolat Központ és az 
Egészségügyi Központ zavartalanul működhes-
sen – kezdte helyzetértékelését Bálint Istvánné 
polgármester.
A városvezető a kiadáscsökkentés egyik példája-
ként említette, hogy a Kapcsolat Központ az Ady 
Endre utca 2. szám alatti rossz állapotban lévő, 
elavult fűtésű épületből a Kultúrkúria épületé-
be költözik, amely energetikailag kiváló állapot-
ban van, így pedig nagyságrendekkel kevesebb 
pénzből üzemeltethető. Előfordulhat, hogy lesz-
nek olyan intézmények, amelyek a fűtési szezon 
alatt ideiglenesen bezárnak, ide tartozik például 
a Bicskei Tanuszoda, amelynek fenntartási költsé-
gei drasztikusan megemelkedtek.
- A tavasszal indított közbeszerzésünkre érke-
zett ajánlat alapján 13,6-szor többe kerül egy 
köbméter gáz, mint tavaly. Most 1137,4 forintot 

kellene fizetni egy köbméterért, amit egyszerűen 
lehetetlen kigazdálkodni, ezért új közbeszerzési 
eljárást indítunk csökkentett mennyiséggel. To-
vábbá az egykori Városháza ötemeletes épületét 
lezárjuk temperáló fűtést sem biztosító módon. 
Összébb húzzuk magunkat, mást nem tehetünk 
– mondta Bálint Istvánné, aki lát egy jelentős 
különbséget a covid és az energiaválság megíté-
lése között: a vírussal ellentétben ma nincsenek 
válságtagadók, mindenki egyformán érzékeli a 

helyzet súlyosságát. 
A polgármester úgy 
látja, hogy az embe-
rek próbálnak tarta-
lékolni, mert érzik, 
a tél közeledtével 
még nehezebb le-
het az élet.  
- Van A és B verzi-
ónk, de valószínűleg 
az élet a C verziót 
fogja kikényszerí-
teni. Bicske, a lehe-
tőségeihez mérten, 
biztos, hogy senkit 
nem hagy magára! 
Nehezen, de meg 
fogjuk oldani a téli 

időszakot. Azért vagyok ebben biztos, mert Fritz 
Gábor jegyző és Molnár Enikő pénzügyi iroda-
vezető személyében két olyan ember segít, akik 
mindig jó gazda módjára odafigyelnek min-
den fillérre. Igyekeznek úgy gazdálkodni, hogy 
minden pénz oda kerüljön, ahová kell és annyi, 
amennyi kell. Az biztos, hogy a legnehezebb 
helyzetből is mindig van kiút. Vallom, hogy amíg 
nincs háború hazánkban, addig a helyzet nem 
reménytelen – hangsúlyozta a városvezető, aki 
megemlítette: amennyiben úgy kell dönteniük, 
hogy valamelyik intézményt be kell zárni, akkor 
sem lesz senki munka nélkül, egyetlen dolgozó 
sem kerül az utcára,  mindenkinek lesz bére és, 
aki akar dolgozni fog, csak esetleg más munka-
körben. 

Alig vagyunk túl a covid megpróbáltatásain, máris jött az ukrán-orosz háború és a 
szankciók miatt elszabadult energiaárak komoly kihívások elé állítanak családokat, cé-
geket egyaránt. Nem kivétel ez alól az önkormányzat sem, amely nehéz döntések előtt 
áll.

VÁLTOZOTT A VILÁG!
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Három nap, mintegy húsz színpadi 
produkció, traktoros felvonulás, kira-
kodó vásár, kézműves foglalkozások és 

még sok egyéb program várta a Szent 
Mihály-napi Sokadalom résztvevőit a 
Piac téren, ahol a korábbi évektől el-
térően jóval több volt a zenés-táncos 
színpadi produkció. Ennek oka, hogy 
az augusztus 20-ai hétvégén, a rossz 
időjárás miatt elmaradt koncerteket 
most tudták pótolni.
A kavalkád szeptember 23-án a Lucky 

Gentlemen zenés előadásával és az 
idén 50 éves fennállását ünneplő Lord 
együttes koncertjével kezdődött.
Szombaton a traktorok zaja ébresz-
tette a várost, felvonulásuk kezdete-
kor már nagy volt a sürgés-forgás a 

piacon, ahol hagyományőrző börze, 
termelői és kézműves kirakodó vásár 
vette kezdetét. Mire a traktorok visz-
szaértek a térre, a Nagy Károly Városi 
Könyvtár szervezésében már zajlott a 
Falak nélküli könyvtár foglalkozás, a 
Bicskei Koncertfúvós Zenekar térze-
néje pedig betöltötte a forgatagot. A 
színpadon innentől kezdve nem volt 
megállás: a Bicske Városi Óvoda és a 
Tagóvodák gyermekműsorai, a Prelú-
dium Alapfokú Művészeti Iskola előa-
dása, a Vajda János Technikum diákja-
inak bemutatója, a Szenior örömtánc 
csoport műsora, a Szent László Álta-

lános Iskola tanulóinak előadása, és a 
Bokréta Gyermekkórus népi körjáték 
bemutatója zajlott kora délutánig. 
Fenyvesi Lóránt ének összeállítása és 
a Makeshift Duó zenéje utána ered-
ményhirdetéseket törték meg a kon-

certfolyamot. A legszebb konyhaker-
tek, a Bicske a virágzó város, valamint 
a Keressük Bicske lekvárját résztvevőit 
és legjobbjait díjazták. Utána újra a 
zenéjé volt a főszerep, Janicsák Veca, 
majd a Gravity Blues Band lépett szín-
padra. A Mihály-napi pásztortűz megy-
gyújtását követően pedig az Ismerős 
Arcok zenélt.
Vasárnap a Mayer Táncműhely nép-
tánc bemutatója indította a progra-
mokat sorát, majd a Kiflihajó gyer-
mekzenekar, Varga Viktor és zárásként 
Nagy Feró és a Beatrice ragadtatta 
tapsra a közönséget.

 ZENÉS-TÁNCOS SOKADALOM
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A legszebb konyhakertek 2022 első helyezettje lett Szűcsné Horváth Edit és Kutrik János-
né, közösségi kategóriában pedig a Bicske Városi Óvoda Pillangó, Ficánka, Katica csoport-
ja.

A Bicske a virágzó város 2022 versenyben első helyezést ért el Határvölgyi Istvánné.

A Keressük Bicske lekvárját versengésben első helyen végzett Tickné Kiss Etelka sütőben 
sült szilvalekvárja.
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A nemzeti gyásznapon, október 
6-án Bicske Város Önkormányzata 
is megemlékezett az 1848/49-es 
forradalom és szabadságharc le-
verését követő véres megtorlá-
sokban elhunyt aradi vértanúkról. 
A Petőfi Művelődési Központban 
Hetényi Tamás, a Szent László Ál-
talános Iskola intézményveze-
tő-helyettesének előadását, majd 
az iskola 6. osztályának műsorát 
láthatta, hallhatta a közönség. A 
résztvevők ezután megkoszorúz-
ták a Kossuth téri 48-as kopjafát és 
elhelyezték az emlékezés virágait 
és mécseseit a talapzaton.

FŐHAJTÁS A VÉRTANÚK EMLÉKÉRE

Bicske Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete szep-
tember 27-én rendkívüli, 
nyilvános ülést tartott a Vá-
rosházán.
A földgáz beszerzésére 
irányuló közbeszerzési el-
járást eredménytelennek 
nyilvánították, mert a ta-
nuszodára kapott ajánlat 
és az alapján megkötendő 
szerződés a költségvetést 
aránytalanul megterhel-
né, ezért elkerülhetetlen 
a tanuszoda bezárása és 
csökkentett mennyiségek-
kel történő új közbeszer-
zési eljárás lefolytatása. A 
tanuszoda bezárása nem 
érinti a dolgozók jogviszo-
nyát.
Döntöttek a képviselők az 
intézményi és az étkezé-
si térítési díjak emeléséről 
is az emelkedő önköltségi 
árak miatt, azonban a dí-
jemelés csak december el-
sején lép hatályba.
A testület határozott a       
tanuszoda állagmegóvásá-
ról is. A létesítmény több 
ponton beázik, az önkor-
mányzati vagyon megóvá-
sa érdekében a javításról és 
helyreállításról döntöttek 
és ehhez kiválasztották a 
kivitelező céget.
Kiválasztották a Fenntart-
ható Városfejlesztési Stra-
tégiát elkészítő vállalkozó-
ról, illetve módosították a 
helyi építési szabályzatról 
és szabályozási tervről szó-
ló rendeletet a korábban 
megkötött településrende-
zési szerződések alapján.

BENNÜNKET 
KÉPVISELNEK

Önkormányzati támogatás rászorulóknak
Jelentősen megváltozott Bicske Város Önkormányzat tűzifatámogatási program-
ja, egyrészt a jövedelmi határok emelkedtek, így több rászoruló család számára 
elérhető, másrészt mostantól nem tűzifát kapnak az igénylők, hanem pénzbeli 

támogatást, mégpedig a vásárlást kö-
vetően, a megemelt összeggel.
- Még tavasszal, az energiaválság előtt 
döntött arról a képviselő-testület, hogy 
továbbra is fenntartja a támogatási 
rendszer ezen elemét, de a korábbi évek 
gyakorlatán változtat. A rendelet mó-
dosítását követően a szociálisan rászo-
ruló családok most már nem tíz mázsa 
tűzifát kapnak összevágva, kiszállítva, 
hanem a vásárlásuk összegéből – szám-
la bemutatása után - 40 ezer forintot fi-

zetünk ki háztartásonként. Ez egy emelt összeg, a 10 mázsa tűzifa tavalyi árához 
ugyanis hozzáadtuk az összevágás és a kiszállítás költségét, így jött ki a 40 ezer 
forint, amit minden érintett megkaphat – mondta el lapunknak Bálint Istvánné 
polgármester.
A városvezető megemlítette, hogy az önkormányzat a számok alapján jó gazda 
módjára gazdálkodott, hiszen tudtak emelni a jövedelmi határokon, így pedig 
több embernek tudnak, többféle támogatást nyújtani, például a tűzifa vásárlá-
sához is.
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KÖZÖS ÜNNEP

Október elseje az Idősek Világnapja, ebből az alkalom-
ból köszöntötte a bicskei szépkorúakat az önkormány-
zat. Az elmúlt évhez hasonlóan ezúttal is vásárlási utal-
ványt juttatott el az érintettek postaládájába Bicske 
Önkormányzata, a négyezer forintos kupont november 
30-ig lehet felhasználni az utalvány hátoldalán jelzett 
helyi üzletekben. A 
tavalyi évtől eltérően, 
idén egy rendezvény 
keretében közös ün-
neplésre is volt lehe-
tőség: október 4-én 
a Petőfi Művelődési 
Központban Sánta 
Zsolt operaénekes lé-
pett föl.
- Fontosnak gondo-
lom, hogy a legnehe-
zebb időkben, mint 
amilyen sajnos a 

mostani is, tudunk támaszkodni 
az idősebbekre, hiszen a tapasz-
talatuk mindannyiunk számára 
segítséget jelent. Ezt köszöntük 
meg nekik, hogy sok évtizedes 
fáradozásaik, munkájuk eredmé-
nyére, sikereikre támaszkodva tu-
dunk mi is építkezni – mondta a 
világnap kapcsán Bálint Istvánné 
polgármester.

A munkaterület október elejei átadásával megkezdődött a vá-
rosi kerékpárút hálózat fejlesztése. A közel 4,5 kilométer hosszú 
kerékpárút mellett a Szent István út és a Tatai út kereszteződé-
sében egy körforgalom is megépül.
A Bicskei Polgármesteri Hivatal műszaki irodájának vezetője, 
Druzsin László arról tájékoztatta lapunkat, hogy a kivitelezés 
bruttó 156,8 millió forint lesz és az Útéppark Kft. végzi.
A Regia Plan Kft. tervei alapján a Szent István út - Tatai út ta-
lálkozásánál körforgalom építése kezdődik meg, a kereszte-

ződésnél lévő üzlet előtti 
átkötő úttal, parkolókkal 
és a közelben buszmegál-
ló peron létesítésével egyetemben. A körforgalom mindhárom 
útcsatlakozásánál gyalogátkelőhelyeket alakítanak ki.
A Bocskai utca teljes aszfaltburkolatának felújítása valósul meg, 
a Kossuth utcában a meglévő útburkolat szélesítésével bizto-
sítható a kerékpársáv kialakítása, a többi szakaszon a meglévő 
burkolat szélessége alkalmas erre, így a Szent István, Kisfaludy, 
Rózsa és Prohászka utcákban, illetve a Hősök terén, a Kossuth 
téren és az Ónodi Parknál csak forgalomtechnikai beavatkozások 
történnek.
A tervek szerint a munkálatokkal 2023. április végére végeznek.

FEJLESZTÉSEK A BRINGÁSOKNAK



10              Bicskei Újság

2022. október

Nem mindennapi látványban volt része szeptember 12-én azok-
nak, akik látták azt a túlméretes szerelvényt, amely a Mavir 400/120 
kilowattos bicskei transzformátortelepére szállított egy transzfor-
mátort. Az MVM Ovit Zrt. Szolnokról hozta Bicskére a monstrumot, 
amelynek szállítási előkészítése több mint két hónapig, a művelet 5 
éjszakán át tartott. A transzformátor mintegy 10 méter hosszú, 3 méter széles és 150 tonna súlyú, maga a szerelvény pedig 37 
méter hosszú és 220 tonna összsúlyú volt.
A transzformátor hálózatba kötésével és Bicskére telepítésével jelentősen növekszik a város villamosenergia ellátásának biz-
tonsága, ami mind a cégek működésére, mind a családok életére pozitív hatással lesz.

A nyári hónapok hatalmas aszályt hoztak, azonban 
a szeptember megmutatta, milyen egy esős hónap 
2022-ben. Előfordult olyan zivatar, amely villámárvizet 
okozott Bicskén, ami azt is jelezte, hol kell még be-
avatkoznia a Bicskei Gazdasági Szervezetnek, hogy ne 
a víz legyen az úr.
- Az egyik nagy esőzéskor megindult a víz minden-
honnan. Alpolgármesterként is noszogattam a GESZ-t, 
hogy a vízelvezető árkokat rendben kell tartani, mert 
ez különösen fontos az ilyen esetekben. Sajnos, az 
ismét kiderült, hogy ahol rendben vannak, ott nincs 
probléma, ahol viszont nincsenek, ott adódhatnak 
problémák. Kértem az önkormányzati céget, hogy a 
felmerült gondokat - akár külső vállalkozás bevonásá-
val is - orvosolják, ez azóta meg is történt. Úgy láttam, 
a takarításnak is köszönhetően jól működött a vízelve-
zetés, de látszott, hol kell a jövőben még többet dol-
gozni – elevenítette fel a történteket Bálint Istvánné 
polgármester.
Elmondta, hogy a nagyállomásnál folyó nagyszabású 
munkálatok miatt a Móricz és Zrínyi utcákban a vízel-
vezető árkok nem voltak képesek elvezetni a hirtelen 
jött vizet. Civilek segítségével homokzsákozott az ön-
kormányzat, ahol kellett. Azóta is készenlétben van-
nak, a homok és a zsákok össze vannak készítve, mert 
az ősz hozhat még hasonló helyzetet.
- A Szent László-patak rehabilitációja óta a város alsó 
részei biztonságban vannak, ezt a mostani heves eső-
zés is megmutatta. Azt látni, ha minden árok és áteresz 
rendben van, továbbá a Kölcsey utcában is rendbe lesz 

téve a vízfolyás, akkor sokkal nyugodtabbak lehetünk.   
Már csak a város körüli övárkok jelentenek feladatot, de 
azt is megoldjuk – emelte ki Bálint Istvánné.

JAVUL A VÍZ ELLENI VÉDEKEZÉS

NÖVEKVŐ 
ENERGIABIZTONSÁG
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NEM TÖRTÉNT CSODA 

A FRADI ELLEN

A csoda elmaradt, mégis elégedett lehetett minden BTC-szur-
koló szeptember 18-án, a MOL Magyar Kupa 3. fordulóját kö-
vetően, amelyen a Bicskei Torna Club a címvédő, Európa-liga 
csoportkörben szereplő Ferencvárosi TC együttesét fogadta 
és 2-0 arányban alulmaradt. Tekintve, hogy 2020-ban is ösz-
szesorsolták a két gárdát és akkor 5-0 lett a végeredmény, 
ez az eredmény mindenképpen megsüvegelendő. Ráadásul, 
míg akkor a Covid miatt zárt kapuk mögött kellett játszani, 
ezúttal zsúfolásig megtelt a Kerecsendi Kiss Márton utcai 
sporttelep, így a vesztes is győztest megillető ünneplésben 
részesült. A bicskei futballünnepet mindössze a rendkívül 
változatos idő árnyékolta be egy kicsit, mert volt eső, szélvi-
har és napsütés, ebben a sorrendben és fordítva is.
A mérkőzés a Ferencváros mezőnyfölényével kezdődött, ami 
nem volt meglepő, hiszen a zöld-fehérek pár nappal koráb-
ban még Monacoban, az EL-csoportkörben arattak bravúros 
győzelmet, vagyis finoman szólva sem volt egy súlycsoport-
ban velük a BTC. Ennek ellenére amikor sikerült labdát sze-
rezni, bátran indultak meg a vendégkapu irányába a hazaiak, 
igaz kevés ilyen alkalom volt ebben a játékrészben. A Fradi 
játékosok türelmesen játszottak, a hazai védelem hibáját vár-

ták, hogy gólt szerezhes-
senek. Ez végül a szünet 
előtti utolsó másodper-
cekben jött el, méghozzá 
tényleg egy nagy bicskei 
hiba után, Gojak ugyanis a 
szétugró sorfal között lőtt 
egy szabadrúgást a kapu jobb oldalába.
A második félidő pörgősebben indult, a BTC is több-
ször jutott el a Ferencváros tizenhatosának környé-
kére, igaz Bogdán kapusnak nem sok védeni valója 
akadt. Nem úgy a túloldalon Szűcs Lajosnak, aki több 
veszélyes szituációban is góltól mentette meg csap-
tát bravúros védéseivel. A végeredmény a 87. percben 
alakult ki, amikor is egy sarokrúgást követően Vécsei 
látványos bokamozdulattal, sarokkal talált a hálóba.
A lefújást követőn mindkét csapat boldogan jöhetett 
le a pályáról. A Ferencváros elérte célját, biztosan ju-
tott tovább, míg a BTC-ben mindenki extra teljesít-
ményt nyújtott, és időnként sikerült eltüntetni a két 
osztálynyi különbséget.

MOL Magyar Kupa
3. forduló
Bicske–Ferencváros 0–2 (0–1)
Bicske, BTC Sporttelep, V: Antal Péter
Bicske: Szűcs – Gaszner, Bozsoki, Vékony, Lencsés – Bori, Dencinger (Lassú, 88.), Hir-
man (Baliga, 90.) – Kincses (Molnár, a szünetben), Kovács (Lakatos, 85.), Sóron (Sa-
vanya, 90.)
Ferencváros: Bogdán – S. Mmaee (Knoester, a szünetben), Wingo, Sigér, Vécsei – Esiti, 
Gojak – Mercier (Zachariassen, 62.) – Auzqui (Haraisvili, 72.), Marquinhos (Varga Z., 
90.), Boli (R. Mmaee, 72.)
Gólszerző: Gojak (45+2.), Vécsei (87.)
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Kérem, meséljen kicsit a kez-
detekről!

- A rendszerváltozás környé-
kén volt egy vegyesboltunk, 
de folyamatosan azzal szem-
besültünk, hogy az állami 
sütőipari vállalat termékei-
nek minősége ingadozó. Ez 
adta az ötletet, hogy majd 
mi megmutatjuk, hogyan kell 
minőségi pékárut előállítani. 
Persze, ennyi erővel a Marsra 
szállást is kitűzhettük volna 
célként, hiszen egyikhez sem 
értettünk. Jóbarátommal, 
Mónos Istvánnal vágtunk 
bele 1991-ben. Nulláról épí-
tettük fel, de 31 éve működik. 
A Korona Pizzafalót is együtt 
csináltuk, majd szétváltunk 

és nálam maradt 
a pékség. Ezen 
időszak alatt sok 
h u l l á m v ö l g y e t 
és hullámhegyet 
hagytunk ma-
gunk mögött, 
de folyamatosan 
tudtunk fejlőd-
ni, bővülni. Sze-
rencsére a gye-
rekek felnőttek 
már, lányom és 
fiam is itt dol-
gozik évek óta. 
Nekik szeretném 
hamarosan át-
adni a staféta-
botot, mert megérett az idő a 
generációváltásra.

Miket tart a legnagyobb si-
kerüknek?

- Talán a talpon maradást, il-
letve azt, hogy sok helyre 
szállítunk és a piacunk folya-
matosan bővült és ma is bő-
vül. Azt is nagy eredménynek 
tartom, hogy egy kezemen 
meg tudom számolni, minő-
ségi vagy szállítási probléma 
miatt mennyi partner hagyott 
el minket. Nagyon kevés, sze-
rencsére a hűséges vásár-
lók száma nagyságrendekkel 
több.

Kik a hűséges vásárlók?

- Főleg intézmények, iskolák, 
óvodák, szociális otthonok 

A PAPINÓTH PÉKSÉG TÖBB MINT 30 ÉVE DOLGOZIK 
AZÉRT, HOGY KENYÉR LEGYEN AZ ASZTALOKON

A Bicskei Újság sorozatában bicskei cégeket, azok tulajdonosait vagy vezetőit mutatja 
be. Ezúttal Papinóth István, a Papinóth Pék-
ség tulajdonos-ügyvezetője beszél a cég tör-
ténetéről, amelyet a nulláról indulva építet-
tek fel hullámvölgyeket és hullámhegyeket 
megjárva.
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Tatától a Zsámbéki-meden-
cén át a Váli-völgyig. Nagy 
létszámokról van szó, ha ég és 
föld összeér, akkor is kell enni 
adni nekik. Azt is nagy siker-
ként élem meg, hogy villany- 
vagy gázszünet sohasem aka-
dályozott meg bennünket a 
gyártásban. Sokat és kemé-
nyen dolgoztunk, de soha 
egyetlen gyerek sem maradt 
éhes, mert nem tudtunk szál-
lítani. Ez nagy felelősség és 

eddig mindig meg tudtunk 
felelni az elvárásoknak is.

Mennyit változott a ter-
mékpalettájuk az évtizedek 
alatt?

- A kezdetekhez képest na-
gyon széles termékkörünk 
van ma már. Jelenleg 125 féle 
terméket gyártunk. Az utób-
bi években a vásárlók erősen 
keresni kezdték az egészsé-
ges termékeket, ezekre a ke-
reslet megnőtt. E folyamat 
néhány hete, hónapja fordult 
meg, az infláció és az áreme-
lések hatására a fő irány az 
olcsóság lett. Most a minőség 
és az egészéges étel kevésbé 
fontos, mint az ár.

Munkaerővel hogy állnak?

- A legnagyobb probléma, 
mint sok más iparág esetében 
is, a szakemberhiány. A fiata-
lok nem tanulnak szakmákat, 
vagy ha tanulnak is, az iskola 
végeztével fontosabb a buli 
a barátokkal, mint a sütőipar 
sajátosságai miatt az éjszakai, 
hajnali munka. Egyébként je-
lenleg huszonöten vagyunk.

Miként érinti a céget az ener-
giaválság?

- A 31 év alatt sok mindent 
láttunk, de kiutat mindig ta-
láltunk. A híreket olvasva szá-
mítottunk a rezsiárak emel-
kedésére, de szembesülve a 
számlákkal, a változás meg-
döbbentő. Nehéz kimonda-
ni, de jelen pillanatban nem 
látom a talpon maradás és 
a fejlődés útját sem. Eddig 
havi 800-800 ezer forint volt 
a földgáz és a villanyszám-
lánk, most a földgázért ha-
vonta közel 9 milliót fizetünk, 
a januártól életbe lépő új vil-
lamos energia szerződésünk-
kel a villanyért havi 4 millió 
forintot fogunk fizetni. Nyil-
vánvaló, hogy árat kell emel-
nünk, de el fogjuk érni a ha-
tárt, amikor már nincs hova 

emelni. Munkatársainkat saj-
nálom, mert kétségbe vannak 
esve, de mindent elkövetünk, 
hogy minden maradjon úgy, 
mint eddig.

Óvatosan kérdezem, milyen 
jövőre számít?

- Optimista szeretnék lenni, 
de nehéz. Opció lehetne a 
drasztikus létszámleépítés, 
de a dolgozóink fontosak ne-
künk, ezért ezt elvetettük. A 
termékpalettánk leszűkíté-
se és a prémium termékek 
felé nyitás is egy lehetőség, 
de nem biztos, hogy lenne 
rá fizetőképes kereslet. Attól 
félek, ha bezárnánk a téli hó-
napokra, az végleges lenne, 
hisz érthető módon a munka-
vállalóink máshol helyezked-
nének el, szóval ez sem jár-
ható út. Komornak tűnhet a 
jövőképünk, de mi egy olyan 
szektorban dolgozunk, ami-
re mindig lesz kereslet, ez ad 
egyfajta reménysugarat. No 
meg persze az, hogy mint em-
lítettem, sok hullámvölgyünk 
volt már és még mindig lé-
tezünk.
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Hogyan értékeli a 2019 vége óta eltelt időszakot?

- Nagyon köszönöm a választók bizalmát, hogy képvi-
selhetem őket városunkban. Egy szeletét ismertem a 
képviselői munkának, hiszen 2019 előtt a Humánerő-
források Bizottság tagja voltam, de a választott képvi-
selőség sokkal több munkát, felkészülést, kapcsolattar-
tást igényel. A koronavírus okozta rendkívüli helyzet, 
a bizonytalanság rányomta bélyegét a családok, a 
közösségek életére. Nehéz időszak volt, mert hosszú 
ideig a személyes kapcsolattartás, találkozás szűnt 
meg. Egy rövidebb aktív közösségi élet után, amikor 
megtarthattuk színvonalas ünnepségeinket, kulturális 
programjainkat, most újabb sokkoló esemény alakítja 
életünket, a háború és a háború által kiváltott súlyos 
következmények.

A 3-as számú körzet képviselőjeként milyen elkép-
zeléseket sikerült eddig megvalósítania és melyek 
azok, amelyek még megvalósításra várnak?

- A városi rendezvények aktív résztvevője vagyok, min-
den lehetséges alkalmat megragadok, hogy szemé-
lyesen találkozhassak a város lakóival, és a körzetem-
ben élőkkel. Nagyon büszke vagyok, hogy mint egyik 
ötletgazda, részese lehettem a 2019-ben létrehozott 
Mikulásháznak, amely nagy sikert aratatott. Az elmúlt 
két évben színvonalas kültéri programokat tudtunk 
szervezni a gyerekeknek. Az adventi időszakban a fel-
adataim közé tartozik a Hősök tere díszítése, és két éve 
a húsvéti ünnepekre is elkészítettem a tér dekorációját. 
Megválasztásom óta koordinálom a "legszebb konyha-
kertek" országos programjába való csatlakozást. Tagja 

vagyok egy bizottságnak, ahol tehetséges fiatalokat 
támogatunk.
Kitűzött feladataim között hangsúlyosan szerepel az 
idős emberek, a betegek, egyedül élők, gyermekeiket 
egyedül nevelők segítése. Sok meghatódott emberrel 
találkoztam, amikor segélycsomagokat vittem nekik. 
Sikerült a két és fél év alatt jól feltérképeznem a kör-
zetemet ebből a szempontból. Sokan keresnek telefo-
non, személyesen tanácsomat, segítségemet kérve.
Az elmúlt időszakban jelentősen fejlődött városunk. 
Több új beruházás valósult meg, amire büszkék 
lehetünk, pl. a Bicske Szíve Park, kerékpárutak, termelői 
piac, elindult a Nagyállomás fejlesztése. A Csokonai 
utcában elkészült a járda. A Prohászka utcában 
buszöblöket, várókat alakítottak ki. Befejező fázisban 
van a Kisállomás felújítása.
Nagyon örülnének a Tompa és a Petőfi utca lakói is, 
ha szilárd burkolatot kapna az utcájuk. Néhány lámpa 
elhelyezése is fontos lenne. Terveim között szerepel a 
Szent István út páratlan oldalának rendezése, új par-
kolók kialakítása, az utcakép javítása. Jó lenne, ha több 
virágos terület lenne városunkban.

Mire számít a ciklus második felében?

- Próbálok optimista lenni, de nagyon nehéz. Gazda-
ságilag nagyon nehéz időszak előtt állunk. A háború 
miatt megnőtt energiaárak nemcsak a családok, de 
önkormányzatunk pénzügyi helyzetét is nagyon meg-
nehezíti. Terveinket ezek felülírják. Reménykedjünk, 
hogy tovább fejlődhet, szépülhet Bicske a következő 
időszakban.

LOVASNÉ BÁDER KATALIN

F É L I D E I  É R T É K E L Ő

Az ötéves önkormányzati választási ciklus közepén já-
runk. Ennek apropóján a Bicskei Újság minden önkor-
mányzati képviselőt megkeres, hogy a két és fél év ta-
pasztalatairól kérdezze a városatyákat. Lovasné Báder 
Katalin a Fidesz-KDNP önkormányzati képviselőjeként a 
3-as számú választókerület lakóit képviseli a testületben.
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Hogyan értékeli a 2019 vége óta eltelt időszakot?

- Először is szeretném még egyszer megköszönni a választókerület lakói-
nak, hogy megtiszteltek bizalmukkal. Azt gondolom a ciklus első fele egy 
megpróbáltatásokkal teli nehéz időszak, amely kezdődött a koronavírus 
járvánnyal, majd miután kezdtük elfelejteni, a szomszédos országban 
háború robbant ki. Kezdetben a harcok elől menekülők megsegítésével 
kellett helyt állnunk, most pedig a gazdasági hatásokkal kell megbirkóz-
nunk. Ezek rengeteg új és váratlan feladatot állítottak elénk a minden-
napjainkban.

A 5. evk képviselőjeként milyen elképzeléseket sikerült eddig meg-
valósítania és melyek azok, amelyek még megvalósításra várnak?

- Legnagyobb örömre szolgál, hogy sikerült megújítani a városunk pia-
cát, ahol kulturált környezetben találkozhatnak a termelők és vásárlóik. A 
Nagy Károly utcát szilárd útburkolattal tudtuk ellátni. A Bicske Szíve Park 
fejlesztése is folyamatos, egy nagyszerű futópályával gazdagodott váro-
sunk és nem mellesleg egy nyilvános mosdó is kialakításra került. A Bics-
kei Tanuszodánál elkészült és birtokba vehették a pihenni és sportolni 
vágyók az új kültéri szaunát. Az egyik legnagyobb beruházásunk a Petőfi 
Művelődési Ház külső és belső rekonstrukciója is véget ért és immár mél-
tón áll városunk központjában.
További boldogsággal tölt el, hogy a szelektív hulladék kéthetente ke-
rül elszállításra nem, pedig havonta. Amit szeretnék még a ciklus végéig 
megvalósítani, hogy legyen közterület felügyelet, illetve további út- és 
járdarekonstrukciók szükségesek a választókerületben és a város más 
pontjaink is.

Mire számít a ciklus második felében?

- Sajnos azt kell mondanom, hogy egy még nehezebb időszakra számí-
tok a nem várt energiaárak emelkedése miatt. Remélem, hogy együtt le-
küzdjük az előttünk álló feladatokat és tovább építhetjük, fejleszthetjük 
városunkat.
A körzetemben élőktől pedig továbbra is várom szíves észrevételeiket, 
javaslataikat, hogy mindennapjaink boldogabban teljenek.

HORVÁTH 
JÁNOS 
KOPPÁNY

Az ötéves önkormányzati válasz-
tási ciklus közepén járunk. Ennek 
apropóján a Bicskei Újság min-
den önkormányzati képviselőt 
megkeres, hogy a két és fél év ta-
pasztalatairól kérdezze a város-
atyákat. Horváth János Koppány 
a Fidesz-KDNP önkormányzati 
képviselőjeként a 5-ös számú 
választókerület lakóit képviseli a 
testületben.

Az autómentes élet létjogosultságát 
bizonyították bicskeiek az Európai 
Autómentes Napon. Azokat, akik 
aznap gyalog, rollerrel vagy kerék-
párral mentek iskolába, munkába, a 
Hősök terén kakaós csigával és po-
gácsával jutalmazták.
Volt ügyességi verseny, a rendőr-
ség balesetmegelőzési tanácsadást 
tartott, Keresztes Péter pedig ext-
rém kerékpáros bemutatóval szóra-
koztatta az érdeklődőket. A Bicskei 
Gazdasági Szervezet elektromos 
autóját is meg lehetett nézni, ám a 
legnagyobb érdeklődést mégis a vá-
rosnéző emeletes buszt és az Ikarus 
55, a legendás „faros-t” kísérte. Ezek 

aztán több tur-
nusban vitték 
el egy körre az 
óvodásokat és 
iskolásokat is. 
Jelentkező pe-
dig akadt, szép 
számmal.

NÉGY KERÉK 
NÉLKÜL
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OLDTIMER ÉS KLASSZIKUS AUTÓK BICSKÉN

Oldtimer és klasszikus autók ta-
lálkozója volt szeptember 18-án, 
Bicskén. A szervezők szabályai 
szerint 1997 után gyártott jármű 
csak nagyon kivételes esetben le-
hetett ott a kiállításon. A II. WSC 
Oldtimer Találkozón közel 100 
különleges autó és gazdája gyűlt 
össze a Whiteskiff bicskei műhe-
lye mögött, a Piac téren, ezeket 
a szépszámú érdeklődő álló hely-
zetben csodálhatta meg. Aki kel-
lően türelmes volt, mozgásban is 
megtekinthette az autócsodákat, 
hiszen a napot a résztvevő autók 
felvonulása zárta.

ZENÉVEL A JÓISTENHEZ 
VEZETŐ ÚTON

Országos zenei fesztivál helyszíne volt Bicske szeptem-
ber 10-én. A Cordis Fesztiválon keresztény könnyűzenei 
előadók léptek színpadra sok egyéb kísérőrendezvény 
mellett.
A főszervező, Szabó Imre ötlete nyomán és az ökumeni-
kus imahét bicskei zárórendezvényén átélt lelki élmény 
hatására szerveződött a program, amely tulajdonképpen 
egy egész napos közösségi eseményre várta a keresztény 

családokat. A fesztivál délelőttjét családi programok 
színesítették, majd a Bicskei Katolikus Karitász ebédje 
következett. Délután a gyerekek különböző foglalko-
zásokon vehettek részt.
A fellépők között volt a MustárMag közösség, a verbi-
ta kispapok, Zirig Kristóf atya, a Rád Találtam csapat, 
Humayer Dávid, imperfectum együttes, Lackfi János, 
Marco atya, az AcCordis Együttes, valamint Szilas Imre 
és az Eucharist Együttes.

Fotók: Pfau Péter
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Hogyan és miért kezdtél el lovagolni?

- A lovaglás körülbelül négyéves koromban kezdődött: 
egy majálison, amikor a pónik körbe-körbe sétálgat-
tak én felültem egyre, s az első pillanatban eldöntöt-
tem, hogy lovagolni szeretnék. Úgyhogy már egészen 
kicsi korom óta imádom őket. Számos lovasiskolában 
lovagoltam és házi versenyeken vettem részt, ami 
nagy segítség volt az angol lovaglás biztos alapjainak 
elsajátításában. Kezdetben csak egyszerű egyensúly 
gyakorlatokat végeztem a lovakon, aztán fokozatosan 
komolyodott a dolog, egy rövidebb futószáras perió-
dus után önálló lovaglásba kezdtem. 2022 áprilisában 
szakágat váltottam, beszippantott a galopp sport vi-
lága, főként a sebesség fogott meg, de a díjugratást is 
nagyon kedvelem.

A Nemzeti Vágta előtt milyen tapasztalataid 
voltak?

- Mint említettem, korábban a díjlovaglással foglalkoz-
tam, de tapasztalt versenyzőktől tanultam meg a ga-
lopp alapjait. Első galoppversenyem a szlovákiai Turf 
Gala-n volt, ahol előbb egy 3. majd egy 2. helyezést 

értem el. Aztán következett a Hortobágyi Elővágta, 
ahol kivívtam a jogot a Hősök Terén megrendezett 
viadalon való részvételre. Nagyon hálás vagyok a Ba-
ján Team vezetőjének, Baján Benitának a felkészíté-
sért és a támogatásért.

Hogy érezted magad a Nemzeti Vágtán, 
milyen érzés volt Bicskét képviselve verse-
nyezni?

- Óriási élmény volt a zene és a sok ember. Soha 
nem képzeltem, hogy ilyen helyen valaha is verse-
nyezhetek. Bicskét képviselni pedig nagy öröm volt 

számomra, mivel déd- és nagy-
szüleim, illetve édesanyám is 
Bicskén születtek, és nagyszü-
leim továbbra is itt élnek, ren-
geteg időt töltök a városban a 
szünidőkben és hétvégéken. 
Ide jártam minden nyáron Cim-
bora Táborba és idén a vasút 
témájú rajzpályázaton különdí-
jat nyertem, de sok más foglal-
kozáson, programon is aktívan 
részt veszek. Ezért nagy örülök 
annak, hogy idén az önkor-
mányzat támogatott és Bicskét, 
ezt a szívemnek kedves várost 
képviselhettem a Nemzeti Vág-
ta versenysorozaton, és a város-
nak szerezhettem dicsőséget a 
futamon.

2023-ban összejöhet a 
győzelem?

- Erre nehéz választ adni. Először is sok múlik a sze-
rencsén, aztán ott van a ló és a lovas is. Véleményem 
szerint 60 százalék a ló, 30 a lovas és 10 százalék a 
szerencse ebben a versenyben. Úgyhogy a Nemzeti 
Vágta megnyerésére elég kicsi az esélyem, de a dön-
tőbe jutásáért mindent meg fogok tenni!

BICSKÉT KÉPVISELVE

A 12 éves Takács Léna jóvoltából Bicske városa is szerepelt 
az idei Nemzeti Vágtán, annak a Kishuszár Vágta futamán. 
A bicskei gyökerekkel rendelkező ifjú hölgy a 30 huszárpa-
lánta között a 16. helyen végzett, ami minden szempontból 
kiemelkedő teljesítmény. A siker értékét növeli, hogy ko-
rábban díjlovagolt és mindössze fél éve váltott galoppra.
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SZERELTEK ÉS GYŐZTEK

Bicskei sikereket hozott az Országos Kismotorfecs-
kendő-szerelő Bajnokság, amelynek utolsó futamát 
Berettyóújfalun rendezték. A kilenc forduló össze-
sített eredményei alapján női retró kategóriában 
kettős bicskei győzelem született, de férfi retró és 
modern kategóriákban sem kell szégyenkezni az 
elért helyezések miatt. A bajnokság színvonalát jól 

mutatja, hogy 53 csapat mérette meg magát, 
összesen 270 futamot rendeztek meg ország-
szerte.
Modern kategóriában a Bicske ÖTE férfi csa-
pata a negyedik helyet szerezte meg. Az első 
három helyen a Szilas Golden Team, a Váli Tűz-
oltó Egyesület és a Böhönye ÖTE végzett. Férfi 
retró kategóriában is a Szilas Golden Team di-
adalmaskodott, itt viszont második lett a Bics-
ke ÖTE Férfi csapat és harmadik lett a Böhönye 
ÖTE. Női retró kategóriában a Bicske ÖTE Női I. 
győzött, megelőzve a Bicske ÖTE Női II. gárdá-
ját és a Berettyó ÖTE Női csapatát.
Polgár Viktor, a Bicskei Önkormányzati Tűzol-
tóság elnöke lapunknak elmondta, hogy az 
ifjú hölgyek sikerének értékét növeli, hogy 
valamennyien 15-19 év közöttiek, és így nem 
találtak legyőzőre a felnőttek között. További 
érdekesség, hogy a hét főt számláló bicskei 
férfi csapatban mindössze két férfi volt, öten a 
női csapatból segítettek nekik, tehát egy hét-
végén akár három futamban is rajthoz állhat-
tak a hölgyek, ami nem kis fizikai és mentális 
terhelés.

Büszkék vagyunk rájuk!
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ELEKTRONIKAI 

HULLADÉKOKBÓL KELTETTE 

ÉLETRE JÁNOS VITÉZT

Hogyan látott hozzá a bábok elkészítéséhez?

- A versenykiírásban tárgybábok elkészítését határozták 
meg. Kedvelem ezt a bábtechnikát, hiszen az óvodában napi 
szinten játszunk tárgyakkal, amiket megszemélyesítünk. Ter-
mészetesen egy múzeum pályázatán ennél sokkal mélyebb 
rétegeket kellett érintenem. Amikor legelőször felkeltette 
az érdeklődésemet a kiírás, az a kérdés motoszkált bennem, 
hogy a meghatározott korosztályt, a 10-12 éveseket vajon 
mi érdekli? Hát persze, hogy a kütyük nyomkodása! Nos, 
bevallom, hogy ez a számítógépes, monitoros világ a maga 
fémes, merev, kábeles textúrájával ugyan távol áll tőlem, de 
természetesen megértem és elfogadom az egyeduralmát. 
Úgy éreztem, ezekhez az eszközökhöz kell nyúlnom, ezek 
a tárgyak azok, amelyek motiválják ezt a korosztályt. Aztán 
jöttek sorban az újabb kérdések: hogyan jutok hozzá ilyen 
alkatrészekhez és hogyan rögzítem egymáshoz, hogyan te-
szem mozgathatóvá a bábokat? Szeretem ezt az állapotot, 
amikor a kihívás, a feladat teljesen uralja a fejem. Megkezd-
tem az anyagok begyűjtését, gyűlt a sok USB-kábel, dugvilla, 
kifacsart és kikopott mobiltelefon. Köszönet a Zrínyi utca la-
kóinak és unokatestvéreimnek, akik segítettek a gyűjtésben.

Ha jól értem, leselejtezett elektronikai eszközökből készül-
tek a bábok?

- Igen. Azokból készítettem Kukorica Jancsit, Iluskát és a mos-
tohát is. Szempont volt számomra, hogy mozgatható legyen 
a fejük, így a tekintetük irányítása finomíthatja a bábjátékot. 

A testeket mobiltelefonból, a fejeket levágott dugvil-
lából készítettem, karjaik USB-kábelek. Felemelő pil-
lanat volt, amikor Iluskával szembenéztem és találko-
zott a tekintetünk. Életre kelt, ezt vártam. Fontosnak 
tartottam a munkám során, hogy a főszereplőt kétfé-
le minőségben látjuk. Kezdetben a paraszti ruházatú 
Kukorica Jancsi, később pedig János Vitéz. Ezt úgy 
tudtam technikailag megoldani, hogy búcsút mond-
tam az épp aktuális piros telefontokomnak. Most ezt 
használja Jánosunk sujtásos vitézruhának. Fejére egy 
piros mobiltöltőből készített csákó került. Ezzel az 
applikációval igyekeztem szemléltetni a karakterek 
változását. Ügyeltem arra, hogy az eredeti tárgyak ne 
veszítsék el a sajátosságaikat. Izgalmas munka volt és 
jóleső szakmai sikert hozott!

Úgy tudom, hogy a bábok most bejárják a Kár-
pát-medencét. Visszakerülnek valaha az alkotóhoz, 
vagy örökre búcsút kellett nekik mondani?

- Bábjaim ma a Petőfi Emlékév keretében bejárják Ma-
gyarországot határon innen és túl. Kritérium volt, hogy 
utaztató bábszínház legyen, tehát meg kellett tervez-
nem és kiviteleznem a biztonságos szállítás módját is. 
Ez az előadás, amit múzeumpedagógusok visznek ál-
talános iskolákba, a műből kiragadott konfliktushely-
zeteket boncolgatja. Célom volt, hogy ezekkel a tárgy-
bábukkal közelítsem a gyerekeket a szépirodalomhoz, 
a bábozáshoz. Tisztem a bábok tervezése, elkészítése 
volt, de játszani már nem én fogok velük, hiszen kike-
rülnek a tulajdonomból.

Tekinthető ez a legnagyobb bábos sikerének, vagy 
akad olyan, amire büszkébb?

- A legnagyobb sikeremnek nem ezt tekintem, hanem 
a hosszú évek óta működő családi bábszínházunkat, 
a Hokkedli Bábszínházat. Férjemmel, Facsar Mihállyal 
főként magyar népmeséket játszunk szerte az ország-
ban. Munkásságunkat már majdnem 20 éve inspirálja 
vidámság, a pozitív hozzáállás, a szakmai kihívás és a 
játék iránti szeretet.

Első helyet szerzett a Petőfi Irodalmi Múzeum – 
Mesemúzeum és az Országos Színháztörténeti 
Múzeum és Intézet amatőr bábtervezőknek kiírt 
pályázatán a bicskei Facsar-Veszeczky Andrea. 
A Petőfi Sándor János vitéz című elbeszélő 
költeményéhez izgalmas alapanyagokból készült 
bábokról kérdeztük az alkotót.
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Emlékszik rá, mikor és miért döntötte 
el, hogy az orvosi hivatást választja?

- Kis Somogy megyei faluban, Látrány-
ban nőttem fel. A helyi körzeti doktor 
(bácsi) rendszeresen járt hozzánk tarok-
kozni. Szimpatikus volt, de akkor még 
nem gondoltam arra, hogy orvos szeret-
nék lenni. Pannonhalmára jártam gim-
náziumba, ahol legendás hírű biológia 
tanárom volt. Negyedikben az OKTV-n 
elért eredményem alapján mentesültem 
a biológia felvételi alól. Ez adta meg a 
bátorságot, hogy az orvosegyetemre 
jelentkezzek. Így nem lettem mezőgaz-
dász vagy erdész, amihez szintén nagy 

kedvem lett volna. Az egye-
tem alatt kerültem egyre kö-
zelebb a családorvosláshoz. 
A kórházi munkához képest 
ez a hivatás tartós, hűséggel 
viselt és emberközeli mun-
kát jelent. Végzősként már 
egyértelműen falusi házior-
vosnak készültem, ahol nem 
csak családorvos, hanem 
családos orvos is lehetek. Az életemet 
mindig vidéken képzeltem el, ahol ba-
rátokra, közösségre találok, ahol szol-
gálhatok, ahol gyermekeket nevelhetek, 
ahol természetes emberi környezet vesz 

körül. Mányon találtunk ilyen otthonra 
feleségemmel 27 évvel ezelőtt, ahol hét 
gyermekünkkel élünk együtt.
Idén 25 éve, hogy Sóskúton és Puszta-
zámoron kezdtem háziorvosként dol-
gozni. Az első rendelési napomon jó volt 
visszaemlékezni gyermekkorom doktor 
bácsijára. Bár embert próbáló munka, 
számomra egyértelművé lett, hogy nem 
csak a munkahelyem, hanem Istentől 
kapott hivatásom is a családorvosi szol-
gálat.

Háziorvosként szolgálja Bicskét hosszú 
ideje. Mit tart a legnagyobb eredmé-

nyének?

- Dr. Tajthy Károlytól vettem 
át az I-es számú körzetet 
2003-ban. Nagy tisztelettel 
tekintek rá, ha méltó utódja 
lehettem, akkor azért hálás 
vagyok. A Bicskei Szakren-

delő rengeteget 
változott az elmúlt 
két évtizedben, ami-
óta önkormányzati 
tulajdonba került. 
A felügyelőbizott-
ságban örömmel 
támogattam ezt a 
szakmailag is ki-
emelkedő fejlődést. 
Komoly elismerés, 
hogy Fejér-megyei 
kollegiális szakmai 
vezető háziorvosi 
megbízatást kap-
tam néhány éve. 
Az orvoslás mellett 

közösségi és társadalmi munkát is vég-
zek. Ennek elismeréséül a Magyar Ezüst 
Érdemkereszt kitüntetést vehettem át 
2020-ban.
Legnagyobb érdememnek mégsem 

ezeket tartom, hanem azokat a ritka pil-
lanatokat, amikor a szakmai segítségem 
igaz emberi találkozásokat és kapcso-
latokat hív életre, amikor a gondviselés 
eszköze lehetek egy család vagy házas-
pár életében.

Címzetes főorvosi címet kapott nemré-
giben. Ez mit jelent pontosan és mivel 
jár ez a mindennapokban?

- A Semmelweis Egyetem Családorvosi 
Tanszékének oktatója vagyok több mint 
10 éve. Orvostanhallgatókat és szakvizs-
gára készülőket fogadok praxisgyakorla-
tokra. A címzetes főorvosi címet az egye-
temtől kaptam, ami a legalább 20 éves 
háziorvosi praxis után járhat és az okle-
vél szövege alapján „kimagasló oktatói 
munkám elismeréseként”. Ez a főorvosi 
cím nem jár külön pénzdíjazással, de 
nagy megtiszteltetés viselni, és nem ki-
sebb felelősség méltónak lenni hozzá. 
Alázatra hív és arra, hogy hálás legyek 
mindazoknak, akit támogatnak ezen az 
úton. A mindennapok munkájához bel-
ső erőforrást is ad, hogy hűséggel kitart-
sak vállalt és kapott hivatásomban.

 Mivel lenne elégedett, ha 10 év múlva 
beszélnénk?

- El sem tudom képzelni, hogy 10 év 
múlva milyen élet vár ránk. Isten gondot 
visel ránk, és én szeretném minden nap 
rábízni a következő lépésemet. Ha visz-
szatekintve azt látom, hogy irgalommal 
és szeretettel jelen volt az életemben, 
akkor nap mint nap – és így akár tíz év 
múlva is – hálás lehetek. Ha ezt akkor 
megtehetem, akkor azt hiszem, elége-
dett leszek.

CSALÁDORVOSKÉNT 
A GONDVISELÉS 
ESZKÖZE LEHET

Dr. Török Péter Ádám negyedszázada kezdett háziorvosként dolgozni, 2003 óta Bicskén, az I-es szá-
mú körzetben rendel. Nemrégiben címzetes főorvosi címet vehetett át a Semmelweis Egyetemtől. 
Ennek apropóján beszélgettünk vele.
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ÉLETEN ÁT TARTÓ ÉNEKSZENVEDÉLY

A tehetség nem életkor 
függő, bizonyítja ezt Feny-
vesi Lóránt is, aki bár egé-
szen fiatalon vonzódott az 
operett slágerekhez, soká-
ig nem az éneklés töltötte 
ki a mindennapjait, hogy 
aztán Bicskére költözve 
ismét magával ragadja az 
énekszenvedély.

Mikor kezdődött a vonzalom az 
éneklés iránt és mikor döntötte 
el, hogy ez fogja kitölteni a min-
dennapjaidat?

- Az éneklés iránti vonzalmam óvo-
dás koromban kezdődött. Szoktam 
volt mondani, hogy az operettslá-
gereket hamarabb tanultam meg, 
mint a klasszikus gyerekdalokat. 
Később ez a szenvedély egy kicsit 
lanyhult, de gimnáziumban, mint 
nagyon sokan, együttest alapítot-
tunk, ami sajnos egy hamvába holt 
vállalkozás volt abban az időben. 
Katonaként szintén alakítottunk 
együttest, több ünnepélyen fel is 
léptünk, de ez is inkább hobbi szin-
ten működött. Az egyetemi évek 
alatt, egy többnemzetiségű együt-
tessel zenéltem, nyertünk két 

Spartakiádot, a moszkvai tévében 
is szerepeltünk egy alkalommal. 
Amikor hazatértem, nagyjából 25 
évig nem énekeltem, majd amikor 
a lányom hangjáról kiderült, hogy 
komolyzenei szinten nagyszerűen 
tovább képezhető, akkor kezdtem 
el én is újra énekléssel foglalkozni. 
Öt éve költöztünk Bicskére, ahol 
volt szerencsém megismerkedni 
Nádor Magda operaénekesnővel. 
Ő kezdte el a komolyzenei kép-
zésemet, amit tanítványa, Csonka 
Anita folytatott.

Az éneklés sikereket is hozott?

- Az utóbbi években sikerült né-
hány kisebb zenei trófeát begyűj-
tenem. A Hontravel által szervezett 
Népek tánca és zenéje versenyen 
több alkalommal is kiemelt arany 
minősítést kaptam, az Örkényben 
megrendezett Ki-mit-tud-on szó-
ló ének kategóriában első helye-
zést értem el, míg a Dunaújváros 
hangja versenyen középdöntőig 
jutottam. A World Voice Day ren-
dezvényen is sikerült a középdön-
tőig menetelnem, ott viszont már 
olyan énekesekkel kerültem össze, 
akik egész életüket ennek a művé-
szetnek szentelték. A jövőben sze-
retnék hasonló vagy még színvo-
nalasabb versenyeken részt venni.

Úgy tudom, a színjátszásba is be-
lekóstolt…

- Valóban. Elsősorban zenés da-
rabokban kaptam eddig kisebb 
és nagyobb szerepeket. Például a 
Zenés Diákszínpad szervezésében 
Szabó Magda Abigél című könyvé-
ből készült musicalben Torma Ge-
deon igazgatót játszottam, jelen-
leg a Fame musical egyik tanárát, 
Mr. Myers-t alakítom. A New Altair 
Társulattal Shakespeare Rómeó és 
Júlia című műve egyik átiratát ad-
juk elő, amiben Verona hercegét, 
Escalust alakítom.

Milyen tervei vannak a jövőben?

- Mindenféleképpen szeretnék 
egy olyan előadói estet létrehozni, 
amiben megfér együtt a komoly-
zene, a könnyűzene, a musical és 
a népzene. Nagy álmom egy ilyen 
koncert, akár karácsonyi koncert, 
akár egy jótékonysági est keretein 
belül. A színházról sem mondok le, 
továbbra is szeretnék szerepelni 
zenés darabokban. 

A támogatási összeget mire kí-
vánja felhasználni?

- Mindenképpen a zenei fejlődé-
semre, színpadi kellékek beszerzé-
sére, különböző versenyeken való 
megjelenésre, koncertekhez szük-
séges zenei alapok beszerzésére 
szeretném fordítani.
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AZ ÚT MAGA A CÉL

Mióta része az életének a mozgás?

- Tulajdonképpen gyerekkorom óta. Öt évet birkóztam, de ka-
maszkoromban abbahagytam. Felnőttként túráztam, síeltem, 
kerékpároztam, korcsolyáztam, kétszer is átúsztam a Balatont. 
Azonban a sportolás 54 éves koromban vált rendszeressé, 
amikor a már felnőtt gyerekeimmel elmentünk egy kicsit futni. 
Meglepődtem, hogy bírtam tartani velük az iramot. A követke-
ző napokban már egyedül mentem, egyre hosszabb távokra, 
nehezebb terepekre, s éreztem, hogy a mozgás nem csak a 
testemnek tesz jót, hanem a lelkem is megnyugszik ilyenkor. 
Mivel elsősorban terepen futok, a természet közelsége is segít 
ebben.

Versenyszerűen mikor kezdett el triatlonozni?

- A gyógytornász fiam 2017. júniusában Velencén kipróbálta 
magát egy rövid távú 
triatlon versenyen. Én 
mentem érte autóval, 
hogy hazahozzam a 
kerékpárját és nagyon 
megfogott a rendez-
vény hangulata. Még 
azon a nyáron én is 
beneveztem egy te-
rep-triatlon versenyre, 
ahol nem csak a futás, 
hanem a kerékpározás 
is terepen zajlik. Úszás 
után a bringára felülve 
rögtön defektem lett. 
A kerékszerelés mi-
att utolsóként értem 
célba, mégis kaptam 
egy országos bajnoki 
bronzérmet, mert kor-
csoportos értékelés is 
volt, és a saját korcso-
portomban csak hár-
man voltunk.

Hogyan lett a sima triatlonból ironman?

- Az előbb említett első verseny eredménye lelkessé tett, sor-
ban mentem a különböző, rövidebb távú versenyekre, közben 
folyamatosan edzettem. Azonban nem gondoltam, hogy vala-
ha is képes leszek egy maratoni távot lefutni. Aztán Agyagási 
Ákosék 2018-ban szervezték az első Vajda-futást, és Ákos en-
gem is meghívott. Egy 4,2 km-es kör volt kijelölve a városban 
és mindenki annyit futott, amennyit akart. Én 4 óra 27 perc 
alatt végigfutottam tíz kört, tehát a maratoni távot. Ettől még 
az ironman továbbra is csak álom volt, hiszen ott a 42 km futás 
előtt 3,8 km nyíltvízi  úszás és 180 km kerékpározás is a verseny 
része 16,5 óra szintidővel. A gyerekeimtől azonban kaptam 
karácsonyra egy erről szóló, rengeteg fényképpel illusztrált 
könyvet és az úgy megfogott, hogy éreztem, vassá kell vál-
nom! Kerestem edzéstervet az interneten és készülni kezdtem 
rá. A fél éves felkészülés heti 6 nap edzést jelentett, hétköznap 
napi 2-4 óra, hétvégén akár napi 5-7 óra időtartamban. Az első 
hosszútávú versenyem 2019-ben volt Nagyatádon. Az elsőbá-
lozók közt én voltam a legidősebb, ezt a sportot nem ebben a 
korban szokás kezdeni. Csak az volt a célom, hogy végig men-
jek szintidőn belül. 14 óra 47 perc alatt sikerült.

Idén pedig harmadszor is…

- Így van. 2020-ban is felkészültem és teljesítettem a távot. Ta-
valy is megpróbáltam, de a verseny előtt 3 héttel tüdőgyul-
ladásom lett és legyengültem. Az úszás és a kerékpár után 
kicsúsztam a rész-szintidőből, így a futást már el sem kezdhet-
tem. Idén viszont újra összejött, bár a kerékpáron a zuhogó 
eső és 16 fokos hőmérséklet miatt nem volt egyszerű.

Hogyan tovább? Van innen feljebb?

- Hát a nagyobb erő most már talán ahhoz kéne, hogy tudjak 
visszavenni a sportból és például több időt töltsek az egyre 
gyarapodó számú unokámmal… De motoszkál bennem a 
kisördög, hogy jövőre még egyszer, utoljára nekivágjak. A 65-
69 év közötti korcsoportban én lehetnék a legfiatalabb, míg 
most a legidősebb voltam a 60-64 évesek közt. Hátha össze-

A sport nem életkor függő, bárki bármikor el-
kezdhet sportolni. Erre példa dr. Kovács Atti-
la gyermekorvos, aki 54 éves korában kezdett 
el napi szinten futni, majd jött a kerékpár és az 
úszás, onnan pedig egyenes út vezetett a triat-
lonig. Aztán az ironman-ig, amelyet immár har-
madszor teljesített. A triatlon hosszú távját és az 
azt teljesítőket nevezik vasembernek (ironman).



www.bicske.hu

Bicskei Újság         23

Eljött az ősz, vígan beballagott,
játszott kicsit a reszkető ágakon.
A kőrisek már beöltözve várták,
sárga levélszóró táncukat járták.

Az akác ámult csak és nézte őt,
a nyár után járó, gyilkos szeretőt,
mert látta már sokszor pusztítani,

hervadt levelét halálba hullani.

Fázós fácán borzolja kócba tollát,
fél szemét a száraz ágon tartva,

lesi az éhesen ücsörgő héját.

Közben ballag az ősz a tél felé,
magában csendesen elmerengve,

de nem lát senkit, ki jönne elé.

HP (szonett)

Merengő

jönne egy helyezés! Nagy élmény lenne dobogóra állni 
Nagyatádon… A korcsoportomban persze én vagyok a 
zöldfülű, a többiek mind nagyon sokszoros vasemberek. 
A „fiatalságom” nem jelenti majd azt, hogy reális dobogós 
esélyeim lehetnek, ha mindenki benevez, aki szokott. Már 
az is megtisztelő, hogy ilyen kemény, tapasztalt sportolók 
között versenyezhetek. Elsősorban saját magunkat kell le-
győzni.

Mit hozott a rendszeres testmozgás a minden-
napjaiba?

- Az állóképességem jobb, mint életem során bármikor, lel-
kileg is kiegyensúlyozottabb vagyok. Figyelek a megfelelő 
táplálkozásra, próbálok eleget aludni.

Orvosként kinek ajánlja a sportolást?

- Életkortól függetlenül mindenkinek. A mozgás gyógy-
szer. Fontos azonban az egészségügyi alkalmasság és a fo-
kozatosság. Mindegy ki mit sportol, és milyen szinten, csak 
csinálja rendszeresen, és lelje örömét benne.

Ön meddig fog sportolni?

- A nagyatádi versenynek van egy mottója: „Az út maga a 
cél”. Ezt nagyon magaménak érzem. Télen-nyáron szinte 
mindennap megyek edzeni, megküzdök az elemekkel és 
magammal, és élvezem. A verseny már csak hab a tortán. 
Nekem a sport már egy életforma, úgyhogy szeretném 
folytatni életem végéig, illetve amíg csak bírom.

Athéni maratonra készülnek

Az egész maratonfutás története onnan kezdődik, hogy 
Krisztus előtt 490-ben egy Pheidippidész nevű görög kato-
na a görög–perzsa háborúk idején, az athéni győzelemmel 
zárult marathóni csata után hazafutott Athénba, hogy fi-
gyelmeztesse a védtelen várost a perzsa hajóhadak fenye-
getésére. Mivel futva tette meg a csata helyszíne, Marat-
hón és Athén közötti 40 kilométeres távot, ez volt az első 
maraton futás, amely azóta sportággá nőtte ki magát. Az 
1896-os athéni olimpia után többször változott a táv hosz-
sza 40 és 42 kilométer között, végül az 1908-as londoni já-
tékokon a 42 kilométert megtoldották 195 méterrel, hogy 
a királyi páholy előtt érjenek célba a versenyzők. Azóta ez 
a 42,195 kilométer a hivatalos maratoni táv.
Ezt fogja teljesíteni a könnyűnek egyáltalán nem nevez-
hető terepen, ámde igenis történelmi helyszíneken végig-
futva november 13-án öt bicskei és Bicskéhez több szállal 
kötődő sportember. Agyagási Ákos, Vakán Gyula, Városi 
Donát, Szentjobbi István és Buzál Dávid Marathónból fog 
Athénig futni a dicső előd útvonalán. 

Sok sikert kívánunk nekik!

Hitka Péter verse



BICSKE - PIAC TÉR
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Hozzávalók 4 személyre:

- 4 egész csirkecomb
- 1 kg sütőtök
- 4 db közepes kápiapaprika
- fél dl olaj
- kevés sós sajt, lenmag (elhagyható)

A páchoz:
- 2dl natúr joghurt
- 1 ek currypor
- 1 tk só
- 0,5 dl olaj

Elkészítése:

• A pác hozzávalóit összekeverjük, be-
kenjük vele a csirkecombokat, és zárható 
edényben éjszakára a hűtőbe tesszük.
• A tököt héjastul, kimagozva, nagyobb 
darabokra vágjuk, és az egészben hagyott 
paprikákkal tepsibe tesszük. Ráfektetjük a 
combokat, és meglocsoljuk a fél dl olajjal.
• Alufóliával letakarva, 180 fokosra előme-
legített sütőben, 50 perc alatt puhára süt-
jük. A fóliát levéve még rövid ideig tovább 
sütjük, ha sok levet eresztettek volna a 
hozzávalók.
• Ha puhára és ropogósra sült a csirke-
comb, megszórhatjuk lenmaggal, sajttal. 
( Ezek elhagyhatók.)
Pirított kenyér vagy fűszeres bagett na-
gyon jó hozzá.

Jó étvágyat kíván Báder Kati!

JOGHURTOS-CURRYS 
CSIRKECOMB 
SÜTŐTÖKKEL, KÁPIÁVAL

Recept Hivatalok

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

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

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

Gazdasági és szociális  
intézmények

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

Pedagógiai Szakszolgálat
2060 Bicske, Kisfaludy u. 50.

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

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

Egészségügy

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ANYAKÖNYVI HÍREK

Az alábbi párok járultak hozzá, hogy értesüljön Bicske lakossága a bicskei anyakönyvvezető 
előtt 2022. szeptember hónapban megkötött házasságukról: Varga Tamás és Szép 
Annamária (09.10.), Győri Ferenc és Kriszt Katalin (09.14.), Grasics István Szabolcs és 
Schütt Mónika (09.24.).

Sok boldogságot kívánunk!

Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ védőnői 
szakmai egysége szerint 2022. augusztus és szeptember hónapban született 
gyermekek: Keresztes Zsófia (08.25.), Csáki Dominik (09.01.), Kozma Ivett 
Amélia (09.02.), Csuka Dominik (09.07.).

Jó egészséget kívánunk!

Védőnői Szakmai Egység
2060 Bicske, Kossuth tér 17.

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


