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Újabb TOPforrásokat
nyert Bicske!

Amint arról korábban már beszámoltunk, az önkormányzat
több fejlesztésre is nyert forrásokat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból
(TOP). Most újabb támogatásokat ítélt oda a Fejér Megyei
Közgyűlés és Bicske ismét több
célra kapott pénzt, több mint
egymilliárd forintot.
A keleti ipari terület fejlesztésére 396 millió forintot nyert
Bicske. A projekt közvetett célja
a térség foglalkoztatási helyzetének javítása, a térségben működő kkv-k tevékenységének
erősítése. A fejlesztési terület a
Biatorbágy-Tatabánya összekötő
út bal oldalán helyezkedik el. A
fő cél a terület feltárása, alapinfrastruktúrával való ellátása,
továbbá megteremteni a lehetőségét annak, hogy a mellette lévő
ipari területtel összekapcsolható
legyen. A tervek szerint a területen szilárd burkolatú úthálózat
épül, közvilágítási hálózat, távközlési és kommunikációs hálózat is kiépítésre kerül.
A Bicske Szíve Park fejlesztésének első üteme is realitássá
vált, hiszen az önkormányzat
mintegy 220 millió forintot nyert
erre a célra. Az első ütemben a
tereprendezés során kikerülő
földből a tó északnyugati oldalán
szánkózásra is használható domb
épül. Tóépítés, tereprendezés,
iszapkezelés valósul meg. A tónál részben köves partvonalat
alakítanak ki, a tavon egy híd is
megépül. A parkhoz parkolók
épülnek, de közműfejlesztések
és a kapcsolódó út- és járdafejlesztések is megvalósulnak. A
parkon körbefut egy rekortán
burkolatú pálya, a fiatal korosztály számára gördeszka, görkorcsolya és BMX pálya épül.
Az uszodabővítés első ütemében a park felől is használható
büfé és mosdók épülnek kültéri
terasszal.
folytatás a 2. oldalon

Pálffy
Károly
polgármester

Kedves
Bicskeiek!
Hónapról hónapra újabb sikerekről számolhatok be Önöknek. Legfrissebb pályázati sikereinknek köszönhetően modern
ipari parkot alakítunk ki cégek
idecsábítására, új munkahelyek
létesítésére. Városi kerékpárutak létesülnek, és átépítjük a
Bicske Szíve Parkot is, amely
– reményeink szerint - környékünk legkiválóbb családi parkja
lesz. Azt hiszem, így igazi ünnepi hangulatban várhatjuk egyik
legnagyobb országos, és egyben városi megemlékezésünket
is, Szent István királyunk és államalapításunk ünnepét.
Az előkészületek már javában
folynak, hogy mind a délelőtti
program, mind pedig a délutáni
forgatag zökkenőmentesen és
sikeresen zajlódjon.
Ünnepségünk sikeréért ismét összefogott a város: intézményeink és a polgármesteri
hivatal dolgozói, bizottságok,
egyesületek tagjai, magánszemélyek és vállalkozók segítik
önkormányzatunk munkáját.
Sok szeretettel várom önöket
eseményeinken, mely már augusztus 19-én kezdetét veszi az
Erdély szívéből érkező Zetelaki
Ezüstfenyő Néptánccsoport
előadásával. Másnap a kenyérszentelés után leleplezzük a
Díszpolgárok Falát, délután pedig családi programokkal, míg
este a már Bicskén is elmaradhatatlan, látványos tűzijátékkal
várjuk a Kedves Bicskeieket és
városunk meghívott vendégeit,
delegációit.
De addig is élvezzék ki augusztus hátralévő napjait, hiszen Szent István napja már azt
is jelzi, hogy hamarosan vége a
nyárnak, a nagy pihenések időszakának.

folytatás az 1. oldalról (Újabb TOP-forrásokat nyert Bicske!)

A városi kerékpárút megépítésére 140 millió forint jut. A
települési kerékpárút hálózat
kapcsolatot teremt majd a vasútállomás, a városközpont és
a település északi részén lévő
kertváros között. A 2,2 kilométer hosszú útszakasz a Szent
István úton indul és a Kossuth
utca - Rózsa utca kereszteződé-

sében csatlakozik a meglévő kerékpárúthoz. Ezen kívül a Tatai
út – Szent István út kereszteződésében három ágú körforgalmi
csomópont létesül a kerékpárosok biztonságos közlekedése
érdekében.
A Galagonyás dűlőben építendő kerékpárútra 180 millió forintot nyert a város. A zártkerti

részeken épülő út a Biatorbágy–
Tatabánya összekötő úttól indul
és egészen a Bicske–Zsámbék
összekötő útig húzódik 1,92
kilométer hosszan. A jelenleg
burkolattal nem rendelkező,
jelentősen leromlott állapotú,
kátyús út aszfalt burkolatot kap,
valamint a vízelvezetést is megoldják.

Térkövet is gyárt a jövőben a
Bicskei Gazdasági Szervezet
A város üzemeltetése mellett a jövőben térkövet is gyárt a Bicskei Gazdasági Szervezet (BGSZ),
ami azt jelenti, hogy a piaci árnál lényegesen olcsóbban tudnak majd térburkoló köveket előállítani és azokat Bicske közterületeinek szépítésére használni.
Nagy Attila, a BGSZ igazgatója a Bicskei Újságnak
elmondta, hogy a volt gyepmesteri telep helyén
alakítottak ki egy térkő gyártó üzemet. A több
millió forintos gépsor a térkő mellett szegélykő és
beton mederelem gyártására is alkalmas.
- A gép beszerzési költsége tartalmazta a kollégák oktatását is, így nem a gépsor elindításakor kellett megismerkedni
a gyártási mechanizmus alapjaival. Olyannyira nem, hogy
már a próbagyártáson is
túl vagyunk, bár az alapanyagok minőségének
különbözősége miatt
igényel egy minimális
kísérletezést– árulta
el az igazgató, aki elmondta, hogy a gyártó
terület 140 négyzetméteres. Itt eleinte csak
térkövet fognak gyártani,
aztán szegélykövet és mederelemet.
Nagy Attila szerint tavasz
előtt nem valószínű, hogy láthatóak
lesznek a Bicskén gyártott térkövek, hiszen előbb el kell érniük azt a mennyiséget, amit
már érdemes lerakni a város valamely pontján.

Bennünket
képviselnek
Soros, nyílt testületi ülés (2017. június 28.)
• A képviselők elfogadták a Fejér Megyei Kormányhivatal Bicskei Járási Hivatal vezetője által
készített, „Tájékoztató a Járási Hivatal működéséről, Bicske Város Önkormányzatát érintő feladatairól”, illetve a „Tájékoztatás a hivatal roma
referensi tevékenységéről” című beszámolót.
• A testület, a Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásával egyetértve úgy döntött,
hogy megalkotja a hivatali helyiségen kívül és a
hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés
és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló önkormányzati rendeletet.
• A képviselők elfogadták a Tatabányai Hivatá-
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- A nagy előnye a saját gyártásnak, hogy nem
kell a piac által meghatározott árakon beszereznünk az elemeket. A saját igényeinken túl, a környékbeli települések szükségleteit is ki tudjuk
majd elégíteni, ami természetesen plusz bevételt
jelenthet majd a város számára – hangsúlyozta az
igazgató.
A Kossuth utcai telephelyen
azonban nem ez az egyetlen változás. A főépület tetőszerkezete is megújult. A BGSZ
munkatársai kijavították
a szarufákat, teljes mértékben kicserélték a
tetőléceket, új fóliát és
új cserépfedést kapott
a több helyen beázó
épület. Emellett az udvar felőli folyosót új, a
tetővel harmonizáló előtető védi az esőtől.
Ezen kívül a telephely
elektromos hálózatát is fejlesztették, továbbá zajlanak az
előkészületei egy új, nagy műhely
kialakításának, amely alkalmas lesz számos feladat ellátására, főleg a késő őszi, illetve a
téli időszakban.

sos Tűzoltó Parancsnokság 2016. évi tűzvédelmi
tevékenységéről és Bicske tűzvédelmi helyzetéről,
a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és
az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolóját.
• A testület - a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV törvény 37. § (1a) bekezdése alapján
– 2017. december 31-ével felmondja a Zöld Bicske NKft. és Bicske Város Önkormányzata között
2014. október 8-a óta fennálló települési szilárd
és szelektíven gyűjtött hulladékok kezelése vonatkozásában létrejött közszolgáltatási szerződését.
• A képviselők döntése értelmében a Petőfi Művelődési Központban 2017. október 6-án 17 órakor kerül sor az Aradi Vértanúk tiszteletére rendezett városi megemlékezésre. Az ünnepségen
közreműködnek a Szent László Általános Iskola
diákjai, Butola Zoltán, a Vajda János Gimnázium
igazgatója pedig rendhagyó történelem órát tart.
• A beérkezett ajánlatok alapján a Sourcing
Hungary Kft-vel köt szerződést az önkormányzat

Születési támogatás
Bicskeieknek
Bicske Város Önkormányzata hosszú idő óta egyszeri, pénzbeli támogatással segíti azokat a családokat, ahol kisgyermek született. A
rendkívüli települési gyermekszületési támogatással, amely gyermekenként 35000 Ft, a város vezetői a gyermekek születésével, örökbefogadásával összefüggő kiadásokat kívánják enyhíteni. Érdemes tehát
a szülőknek felkeresniük a Bicskei Polgármesteri Hivatal Hatósági
Iroda Szociális csoportját, ahol támogatási kérelmüket a gyermek születését, örökbefogadását követő 6 hónapon belül igényelhetik.
Támogatásban családonként az az egy szülő részesülhet, aki a szülést, illetve az örökbefogadást megelőzően egy évvel bicskei állandó
lakóhellyel rendelkezik, és gyermekének első lakóhelye - az örökbefogadás esetének kivételével – szintén Bicske közigazgatási területén található. A kérelemhez mellékelni kell a gyermek születési anyakönyvi
kivonatának másolatát, örökbefogadás esetén a gyámhatóság jogerős
határozatát, illetve be kell mutatni a lakcímkártyát is.

az energiamegtakarítási intézkedési terv elkészítésére, az energiahatékonysági szemléletformálás
szakmai támogatására. A megbízás 24 hónapra,
havi 30.000 Ft+Áfa díj ellenében jött létre a Bicskei Polgármesteri Hivatal, a Bicske Városi Óvoda,
a Művelődési Központ és Könyvtár, a Kapcsolat
Központ, a Bicskei Gazdasági Szervezet, a Bicske
Városi Konyha, a Tanoda és a Járási Hivatal épületeinek vonatkozásában.
• Az önkormányzat térítési díj nélkül, kizárólag
kaszálás céljára használatba adja a 951 hrsz-ú ingatlanát (Csokonai u. 15.) Gonda Zoltán bicskei
lakos számára.
Rendkívüli, nyílt testületi ülés
(2017. július 06.)
• Bicske Város Önkormányzata Autómentes Nap
megszervezésével idén is csatlakozik az Európai
Mobilitási Hét rendezvényhez. 2017. szeptember
22-én (pénteken) az Ady Endre utcában – a lakók,
valamint az élet- és vagyonvédelmi szervek kivéte-

lével – kizárólag gyalogos és kerékpáros forgalom
lesz engedélyezve.
• 2017. szeptember 1-jével új költségvetési
szerv megalakításáról döntött a testület. A Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető
intézmény alaptevékenysége a Városi Tanuszoda
üzemeltetése lesz.
• A testület a Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető intézményvezető beosztásának
ellátására pályázatot ír ki. A köztes időben, 2017.
szeptember 1-jétől a kiírt pályázati felhívás eredményes elbírálásának időpontjáig, de legfeljebb
2017. december 31-éig az intézmény vezetésére a
képviselők felhatalmazása alapján a polgármester
megbízott vezetőt bízhat meg.
• Az önkormányzat részt vesz a TOP-3.2.1-16
azonosító számú, Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázaton. A pályázat keretében a Tűzoltóság épületeinek energetikai korszerűsítését kívánják megvalósítani. A pályázaton
a maximális elnyerhető összeg: 300 millió Ft.

Bálint Istvánné

Benedek Eszter

Czeikmaiszter Renáta

Iványi Ferenc

Szécsi Ervinné

Külkapcsolataink
A képviselő-testület a tavasz
folyamán úgy döntött, Testvérvárosi Bizottságot hoz létre, hogy
Bicske külkapcsolatait koordinálja, a különböző közös rendezvényeket megszervezze, a kölcsönös
együttműködéseket erősítse.
Az azóta eltelt időszak tapasztalatairól kérdeztük Bálint Istvánné
alpolgármestert, a bizottság elnökét, aki szerint az elmúlt időszakban sokkal gördülékenyebbé vált a
testvértelepülési kapcsolatok alapjául szolgáló utazások megszervezése, legyen szó az ide érkező, vagy
a kiutazó delegációkról.
Hogyan kell elképzelni
a bizottság munkáját?

– Alkalomszerűen ülésezünk. Előfordul, hogy hetente több alkalommal, de akadt, amikor havonta egyszer találkoztunk. Korábban sok
nehézséget okozott a delegációk
fogadása, a programok szervezése
és minden, ami ezzel jár. Más volt
már ez a legutóbbi Bicskei Napok

alkalmával, hiszen az érkező delegációk egyik fele Iványi Ferenc és
Szécsi Ervinné vezetésével Esztergomba utazott, míg a csapiakkal én
mentem a Puskás Akadémiára.

Kik alkotják a bizottságot?

– Olyan személyek, akik közreműködtek testvérvárosi kapcsolataink
kialakításában, illetve segítséget
nyújtottak külkapcsolataink kiszélesítésében. Így lett a grémium tagja
Benedek Eszter (Bicskei Polgármesteri Hivatal), Lanczendorferné
Kósa Katalin és Szécsi Ervinné
(Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola), Iványi Ferenc és
Czeikmaiszter Renáta (Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság), valamint
jómagam. Fontos azt is megemlítenem, hogy a munkát mindenféle juttatás nélkül végezzük. Gondolom az
mindenki előtt ismert, hogy Bicske
kiváló kapcsolatot ápol és tart fenn
a németországi Altshausennel, az
erdélyi Tusnádfürdő és Réty településekkel, valamint a kárpátaljai Csap
várossal.

Nem csak az említett telepü
lések küldöttségei érkeznek
Bicskére, hanem bicskei dele
gációk is utaznak hozzájuk…

– Valóban, és azok megszervezése is igényel előkészítést. Június
9-10-én városi delegációnk utazott
Csapra. Fogadásunkra disznót vágtak, így a saját maguk által készített
finomságokat tálalták fel számunkra, ahol jelen voltak a tavaly Zánkán
táborozó gyerekek szülei is. A két
napos látogatás fő programja a Vereckei-hágónál az emlékmű megtekintése, valamint az iskola gyermeknapi programján való részvétel volt.
Szeretném megjegyezni, ez csak
egy egyéves kapcsolat, de mégis úgy
érzi az ember, hogy hazamegy oda.
Június 15-17-én Tusnádfürdőn
voltunk. A városnap vendégei lehettük, amelynek keretében átadták az
új polgármesteri hivatalt. Együtt
örülhettünk e szép eredménynek
vendéglátóinkkal csakúgy, ahogy
ők örültek velünk - évekkel ezelőtt a Bicskei Tanuszoda átadásakor.

Lanczendorferné
Kósa Katalin

Legutóbb pedig, június 23-án
18 fős (pedagógusokból és tűzoltókból álló) delegáció utazott
Altshausenbe a kétévente megrendezésre kerülő Kinderfestre.
Ez a mostani azonban egy egészen
rendhagyó – a Történelmi Gárdák
és Polgárőrségek Országos Találkozójával kibővített – jelmezes felvonulás volt.

dett. Mint mondta, az egészségügyi és szociális területen dolgozók szeretnek segíteni, szeretik az
embereket és minden bizonnyal
szociálisan érzékenyebbek. Elhivatottságuknak ékes bizonyítéka,
hogy magyar embereket gyógyítanak, segítenek, vigyáznak.
– A magyar kormány országos szinten igyekszik egyre több
forrást biztosítani az ágazat bérfejlesztésére és körülményeinek
javítására. Városunkban is nagy
előrelépésről számolhatok be,
pályázati forrásból mintegy 72,7
millió forintot fordíthatunk az

1920-as években épült Bicske
Városi Bölcsőde épületére. Továbbá bízom benne, hogy a közeljövőben az inkubátorház megvalósítására benyújtott pályázatunk
pozitív elbírálásáról számolhatok be, amivel tovább fejlődhet
Bicske egészségügyi és szociális
ágazata, valamint TOP forrásból
tudjuk majd a szegregátumban
élők esélyeit javítani. A Bicskei
Egészségügyi Központ is pályázatot nyújtott be a járóbeteg
szakellátó szolgáltatások fejlesztésére, valamint kidolgozás alatt
van az Egészségfejlesztési Iroda

Dr. Stvrteczky Rita

Tálasné Sikó Melinda

Évek óta hagyomány, hogy
Bicske Város Önkormányzata a
Köztisztviselők Napja (július 1.)
alkalmából díjazza a Bicskei Polgármesteri Hivatal legkiválóbban teljesítő dolgozóit. Ez idáig
évente egy díj talált gazdára, de
az idei rendeletmódosítással immár két személy részesülhetett e
kitüntetésben.

Közeleg augusztus 20. Ismét
várható a testvérvárosi dele
gációk részvétele?

– Igen, már készülünk a fogadásukra. A tervek szerint Réty,
Altshausen, Tusnádfürdő és Csap is
képviselteti magát államalapításunk
ünnepén. A küldöttségek augusztus 19-én Szentendrére mennek
kirándulni, majd este a zetelakai
néptánccsoport ad nekik műsort a
Fiatalok Házában. Másnap pedig a
bicskei ünnepség zárja az itt tartózkodásuk hivatalos részét. Reményeink szerint ez is egy olyan alkalom
lesz, amely még közelebb hozza
egymáshoz a településeket.

Semmelweis-napi köszöntés
Semmelweis Ignác születésének
199. évfordulóján Bicske önkormányzata ismét köszöntötte az
egészségügyben és a szociális
területen dolgozókat kitartásuk,
munkabírásuk és elhivatottságuk
elismeréseként.
Az ünnepségen Bálint Istvánné
alpolgármester kiemelte, hogy
Semmelweis Ignácnak számtalan
olyan példaértékű tulajdonsága
volt, amely a 21. században is üzenetértékű lehet, pedig az „anyák
megmentőjének” munkáját csak
halálát követően ismerték el.
– Mindezen tulajdonságokkal
Önök is rendelkeznek. Ezért a
mai nap Önökről szól, orvosokról, ápolókról, asszisztensekről,
védőnőkről, és nem utolsó sorban
a szociális intézményekben dolgozókról. Önökről, akikhez fordulunk, egészségügyi vagy életvezetési problémáink esetén, akikre
rábízzuk magunkat, gyermekeinket, szeretteinket – fogalmazott
az alpolgármester, aki maga is 25
éven át e területen tevékenyke-

Az év
köztisztviselői

Lelkiegészségi Központtal való
bővítése is. Remélem, hamarosan
további sikereket könyvelhetünk
el – hangsúlyozta Bálint Istvánné.
A folytatásban Pálffy Károly
polgármester átadta Bicske Város
2017. évi Egészségügyi és Szociális Díjait. A díjat Dr. Stvrteczky
Ritának, a Bicskei Egészségügyi
Központ Szolgáltató Nonprofit
Kft. pszichiáter szakorvosának
tárgyi tudásáért, hozzáértéséért,
empátiájáért, elkötelezettségéért, odaadó és lelkiismeretes
munkájáért ítélte oda a képviselő-testület. Tálasné Sikó Melinda, az Egyesített Családsegítő és
Gondozási Központ – Kapcsolat
Központ Gondozási Központ
Szakmai Egység Bölcsődei Szakmai Egység vezetője pedig magas
fokú szakmai tudása, gyakorlati
tapasztalata, szociális érzékenysége, kiemelkedő teljesítménye és
a városban élő kisgyermekekért
végzett munkájának elismeréseként részesült e kitüntetésben.
Gratuálunk!

Horváthné Töli Éva

Zimmermann Borbála

Példaértékű szakmai tevékenységéért, hivatásszeretetéért és a
köztisztviselőkhöz méltó segítőkész munkájáért az „Év köztisztviselője” díjat Horváthné Töli
Éva és Zimmermann Borbála,
a Hatósági Iroda Szociális csoportjának munkatársai vehették
át Pálffy Károly polgármestertől.
Tradíció az is, hogy ez alkalomból
a polgármesteri hivatal dolgozói
is, „nem hivatalosan”, odaítélnek
még egy „Év köztisztviselője”
díjat, mégpedig annak a kollégának, aki a titkos szavazás során a
legtöbb voksot kapta munkatársaitól. Idén e szavazás győztese
Molnárné Szeitli Zsuzsanna volt,
a Műszaki Iroda Építéshatósági
csoportjának munkatársa.
Gratulálunk!

Molnárné Szeitli Zsuzsanna
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Egy válasz, és ami mögötte van
T

alálkoztam egy ismerősömmel, aki
megkérdezte:
– Hogy sikerült a tábor?
– Jól. Válaszoltam szűkszavúan. Hazafelé sétálva azonban tovább gondoltam, mennyi minden áll e mögött a
három betű mögött.

Korong Matyik és Huncutkák
A Petőfi Művelődési Központban minden évben szervezünk nyári táborokat, ahol a
gyerekek izgalmas, érdekes
programok között tölthetik el
szabadidejük egy részét.
Június végén egész intézményünk zsivajgott, hiszen 40 gyermek vett részt mindkét napközis
táborunkban, a Korong Matyi
kézműves és Huncutka mesetáborunkban.
A Korong Matyik hete bemutatkozással, ismerkedési játékokkal indult, majd pólófestés,
délután pedig vidám pancsolás
várt mindenkit az uszodában. A
következő nap buszra szálltunk
és meg sem álltunk az Fővárosi
Állatkertig, ahol sok különleges
állatot figyelhettek meg kis táborozóink. Ellátogattunk a Varázshegy belsejébe, ahol 4 szinten 16
bemutatóterem nyújtott rengeteg látnivalót. Az Óriások csarnokában a tengerek legnagyobb
élőlényeit figyeltük meg, de a
legnagyobb élményt a fókaetetés
és bemutató jelentette. Szerdán ízelítőt kaptak a gyerekek
a fazekas mesterség fogásaiból.
A korongozásnak, állatfigurák
mintázásának nagy lelkesedéssel
álltak neki. Csütörtöki napunk
megint az alkotás jegyében zajlott. Baglyokat festettünk és
ragasztottunk falapokra. Ezek a
madarak bár nem huhognak, a
zánkai üdülőtábor fáit díszítik az
ott táborozók örömére. A mun-

ka után jóleső hűsítő fürdőzéssel
telt a délután az uszodában.
A tábor zárónapja is szorgosan
zajlott: aszfaltrajz versennyel,
gyöngyözéssel, majd mini diszkóval, sütizéssel, tánccal fejeződött be az első hét.
A Huncutkák tábora a mesék
birodalmába vezette a jelentkezőket. Meseillusztráció és
napellenző készítés, könyvtárlátogatás, interaktív foglalkozás
és diafilmvetítés remek hangulatú délelőttöket eredményezett.
Ezen a héten Székesfehérvárra
kirándultunk, a Hetedhét játékmúzeumba. Ott pedagógiai
foglalkozás keretében mutatták
be nekünk a régi, múlt századi
babákat, játékokat, mini gyöngy
és csontberakásos, intarziás bútorokat, porcelán babaétkészleteket. A múzeumlátogatás után
az útravaló elfogyasztása, fagyi
következett, majd pici gyaloglás
után a Koronás, történelmi játszóparkban töltöttük a délutánt,
ahol csúszdákkal, hintákkal, várbeli játékokkal ismerkedtek meg
kis kirándulóink.
A tábor további napjait szintén a mesék uralták. Fabábok
készítése a zánkai üdülőtáborba,
aszfaltrajzverseny a kedvenc mesékből, ki mit tud, vidám fürdőzés az uszodában, filmvetítés, táborzáró süti parti nyújtott kitűnő
élményeket a gyerekeknek.
Ebédről és uzsonnáról a Városi
Konyha dolgozói gondoskodtak.

Kiss Irén

Zánkai
alkotótábor

J
A bicskei táborokról
A Korong Matyi kézműves tábor több
szempontból is jó tábor. Egyrészt
minden évben történik ott valami.
Másrészt annyi gyerek van, hogy valakivel biztos tudsz barátkozni. Az étel,
amit ott kapunk, általában mindenkinek ízlik, és gyakran kimegyünk a játszótérre. Nekem is nagyon tetszik, ez
egy olyan hely, ahol mindig szívesen
töltöm a nyaramat és az időmet.
A Huncutka tábor is ugyanolyan jó,
szinte alig tér el a kettő egymástól.
Sok mesét hallhatunk, mindegyik nagyon érdekes és izgalmas. Ott aztán
jól lehet viccelődni, nevetni.
A tanító nénik kedvesek, okosak, és
ha valami baj van, mindig tudnak
segíteni, és megoldják a problémát.
Gyere te is, és szórakozz velünk!
Rácz Kata: Boldog nyár

Olyan tábort ritkán találni,
Mely jó és szórakoztató,
Mint a Korong Matyi Tábor,
S a Huncutka Mesemondó.

Nem is látni oly sok mosolyt,
Ó a kerek nagyvilágon,
Mint e két jó tábor alatt,
A sok darab gyerekszájon.
Ike néni, Ági néni,
Szuperjó, nagy-játszótárs,
Na és ott van Csilla néni,
Minden bajban megoldás.
Petra pedig kis-segítő,
Ezért én őt tisztelem,
A kicsiket felügyeli,
(Egy kicsikét irigylem).
Sok a játék, sok a móka,
Sok a boldog kacagás,
És tanulunk sok új dolgot,
És a tanulás: csodás!
Jó kedvem van, táncolgassunk!
Van cicás dal és kutyás,
Gyere te is kicsi pajtás,
És sok apró csodát láss!
Rácz Kata táborozó

Huncutka mesetábor hetem
Hétfő
Bemutatkozással kezdtük a napot, utána öthat fős csapatokban napellenzőt készítettünk.
Ike néni felolvasott egy mesét, majd meseillusztrációt készítettek a csapatok. Ezután
játszótér, ebéd és végül játék az usziban.
Kedd
A könyvtárban voltunk. Mesékkel foglalkozó
játékokat oldottunk meg. Amint végeztünk a
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Környezet:
Aki nyaralt az utóbbi években Zánkán,
annak bizonyára feltűnt, mennyire
gyerekbarát, mennyire megszépült, és
mennyire megváltozott a tábor. Aki lejön, a főtérig elsétálva, csak annyit tud
mondani, „De jó, nem is gondoltam,
hogy ilyen szép ez a tábor.” Ehhez jelentősen hozzájárult az Önkormányzat
pozitív gondolkodása, a város vezetésének és intézményvezetőinek segítő
szándéka, a tábort üzemeltető elszántsága, a sok-sok önkéntes segítő tenni
akarása. Minden ott töltött óra, minden ráfordított forint, egy célt szolgált,
hogy akitől megkérdezik, milyen volt a
tábor, nyugodt szívvel tudja mondani:
JÓL.

feladatokkal, Erika néni vetített egy diafilmet,
amit pár gyerek felolvasott. Végül kikölcsönözhettük kedvenc könyveinket.
Szerda
Kirándulás Székesfehérváron. Első megálló
a Hetedhét játékmúzeum. A múltat megismerhettük babák segítségével. Ezután
jött a Koronás park, ahol sok-sok játékkal
játszhattunk.

Csütörtök
A Zánkára a Bicskei Üdülőtáborba falapokra
díszeket készítettünk, majd filmet néztünk a Fiatalok Házában. Délután fürdés az uszodában.
Péntek
Ki-mit tud, majd aszfalt rajz verseny következett. Délután játszottunk a gyermekotthon
parkjában, majd záró partival búcsúztunk
egymástól.
Bökönyi Nóra táborozó

úlius 14-én, pénteken kezdetét
vette a zánkai alkotótábor. Rajzos,
videós és fotós gyerekekből állt össze
a csapat.
Reggel 8 órakor indult a busz, és kb.
10 órakor értünk oda.
A faházkulcsokkal együtt megkaptuk
az első feladatot is. Mivel sok helyen
már lepergett a festék a házikókról,
kaptunk egy lapot, hogy találjunk ki
valami mintát a foltok elfedése érdekében. Volt, aki napernyőket, strandlabdákat, boszorkányt, pizzát, bolygókat… én pl. az Alice csodaországban
című mesét választottam témának.

Reggel 7 órakor megszólalt a jól ismert ACDC Thunderstruck -je. Nos,
mindenki elég gyorsan kipattant az
ágyából és szaladt le a reggeli tornához.

Programok
Ma már tudom, hogy nem csak a
fürdéstől lesz jó egy tábor, hanem a
programoktól. Nehéz a mai gyerekek kezéből a telefonokat kiimádkozni, ám nekünk sikerült. Ehhez
azonban a szellemi- és sportvetélkedők, társas-, és csapatjátékok
egész sorát kellett összeszednünk,
mondhatni szárazon, vízben és levegőben. Totókat készítettünk,
vetélkedőket teszteltünk, időpontokat egyeztettünk előre. Felkészültünk hidegre-melegre, hiszen
lehetett volna esős hetünk is - akkor kerülnek előtérbe a benti vetélkedők -, de most szerencsénk
volt az időjárással, így a szabadtéri
programok domináltak. És hogy
sikerültek? JÓL.
Táborozók
Egy szóban összefoglalva; csodálatosak. Tele életörömmel, lelkesedéssel, kíváncsisággal, izgalommal. Készültek ők is, hiszen a
pihenés, a kikapcsolódás mellett
Délelőtt felrajzoltuk a faházakra
a mintát, majd nekiálltunk a festésnek. Délután, pihenés után,
megnéztük a borrendek felvonulását, majd lementünk a partra a
borfesztiválra. Hideg volt és fújt a
szél, ezért a csapat egyik fele vis�szament a táborba, a másik pedig
felügyelettel, de lent maradhatott
a fesztiválon.
Vasárnap megmásztuk a Hegyestűt, ami egy 337 m magas bazalthegy. Miután fáradtan megérkeztünk, a táborban már várt minket a
finom ebéd. A csendes pihenő után
strandoltunk. Talán ez volt az egyik
legforróbb napunk. Természetesen
az esti program sem maradhatott
el, az ebédlőben quiz vetélkedőt
állítottak össze nekünk.
Hétfőn megkezdődtek a különböző sport- és szellemi vetélkedők
(malom, dáma, tollas, ping pong),

ők alkotni jöttek. Három csoport
(fotós, videós, képzőművész), éves
munkájának a gyümölcsét arathatták le a gyerekek ezen a héten.
Akik egész évben jártak hozzánk
a foglalkozásokra, azok tudták
előre, hogy nem csak nyaralni jönnek, hanem valamilyen produktumot várunk el tőlük a tábor végére.
Ezekből volt már kiállítás, készült
belőle kiadvány, képeslap, kisfilm.
Minden csoport, a saját területén
hozott létre olyat, amire büszkék
lehetnek, amik megérdemlik azt,
hogy szerepeljenek a tábori életet
népszerűsítő kiadványokban, vagy
amiket büszkén mutathatnak meg
családjuknak, ismerőseiknek. Az
idei egy kicsit más lett, ezt nem
tudják hazavinni, de munkájuk
nagyban hozzájárult a tábor színesebbé tételéhez. A faházak külső
felülete szolgálta a festővásznat,
így alkotásaik a táborban maradtak. A tavaszi nagytakarításkor
felmerült az ötlet, tegyük egyedivé
a faházakat. Akkor még egyetlen

házon gondolkodtunk, azonban a
képzőművész csoport és vezetője,
Németh Éva olyan nagy elánnal
álltak neki, hogy a tábor végére az
összes faház falát a gyerekek által
megálmodott minta díszítette. A
gyerekek sürögtek-forogtak, kaparták a régi festéket, csiszoltak,
és ami a lényeg, élvezték a munkát. Büszkék voltak alkotásaikra,
büszkék voltak munkájukra.
A fotósok hűen dokumentálták az
eseményt, illetve a kirándulásokon, hajózáson és Gábor bácsitól
kapott feladatok alapján készítették el, digitális kézlenyomatukat
fényképek formájában.
A videós csoport sem pihent tétlenül. Előre kidolgozott tematika
szerint készítették el kisfilmjüket,
aminek a témája és a címe volt csak
adott, a többit a gyerekek saját
maguk állították össze, vették fel,
rendezték, és sok esetben voltak
a szereplői is. Kóstolót kaptak a
több kamerás felvétel nehézségeiből is.

És ha már művészeti alkotótáborról beszélünk, akkor nem maradhatott ki a zene sem. Igaz ehhez
külső segítőt kellett segítségül
hívni, Benkő Zsolt személyében,
aki Magyarország elismert jazzblues gitárosa. Előadásban a zene
eredetéről, a blues gyökereiről, a
ritmus és a divat összefüggéseiről
mesélt, és természetesen zenélt.
A koncertet az egyik táborlakó Tamás Lilla - közös éneke és gitárjátéka zárta.
És ha valaki megkérdezi tőlük,
hogy sikerült a tábor, büszkén felelik: JÓL.

és az alkotás. Az idősebb rajzosok
elsajátíthatták az olajfestést, a fiatalabbak pedig az akvarellt, pasztellt és még egyéb más technikát, a
legminőségibb eszközökkel.

Este meglepetésvendéget vártunk. Senki nem tudott semmit,
nagy volt az izgalom.
Benkő Zsolt, blues-gitáros, blues-történeti előadó és oktató érkezett hozzánk. Bevezetett minket a
blues világába, beszélt nekünk a
múltjáról, ezt összekapcsolta a gitározással. Lenyűgöző volt az előadásmódja, a komolyabb témákról
is érthetően és élvezhetően beszélt,
közben zenélt és egyszerre magyarázott. Nem telt el úgy 5 perc,
hogy ne fogtuk volna a hasunkat a
nevetéstől. De volt olyan is, mikor
csöndben hallgattuk mit mesél, és
az arcokon látni lehetett egy-két
könnycseppet is. Az előadás végén
odamehettünk hozzá beszélgetni,
nagyon közvetlen volt. Páran autogramot is kértek tőle.

bált. Ugyanis hagyomány, hogy a
záróestre minden faház kap egy
témát (tavaly pl. egy színdarabbal
készültünk). Most táncstílusokat
kellett bemutatni (twist, kánkán,
rocky).
Délelőtt lementünk még egy
utolsó strandolásra, délután pedig
egy ismert vetélkedőhöz hasonló
feladatokból összeállított sorversenyt játszottunk. Mindez remek
hangulatban telt.

Kedden vonattal elmentünk
Balatonfüredre, ahol hajókiránduláson vettünk részt. Nagyon
felszabadult volt a hangulat, jól
éreztük magunkat, és természetesen a fagyizás sem maradt ki. Késő
délután egy licitálós vetélkedőt
játszottunk, aminek pár menet
után már mindenki megértette a
lényegét. Nagyon izgalmas és vicces volt. Jól szórakoztunk.
Szerdán folytatódott az alkotás. Mikor a videósok forgattak, a
tábor több pontjáról is hallani lehetett azt, hogy: 3 -2 -1 és tessék!
Vagy. Újra, nem vette a kamera!
Ajjaj, már megint belesétált valaki
a háttérbe… és a többi.

Utolsó nap nagy volt a nyüzsgés, szabadidejében mindenki az
esti előadásra készülődött, pró-

hiszen mindegyiknek volt egyegy kedves szava a gyerekekhez,
mindegyikük segített ahol tudott.
Részt vettek a tábor életében,
számíthattunk rájuk. A sok-sok finomság, a tisztaság, a nyugodt és
biztonságos vezetés mind hozzájárul ahhoz, hogy bátran mondjam
ki; JÓL sikerült a tábor.
Az ismerősömnek nem fejtettem
ki ezeket a gondolatokat, de talán
olvassa ezt az írást, és átértékeli a
rövid válaszomat.
Kun Zoltán

Segítők
Kik ők? Akik mindezt lehetővé
tették, hogy amikor ott vagyunk,
csak az alkotói munkával foglalkozzunk. Gondolok itt a gondnokunkra, a szakács nénire, a
konyhás nénikre, a szállítást végző
buszsofőrre. Ők azok, akik a háttérben tették a dolgukat, észrevétlenül, de nem személytelenül,

Péntek reggel összepakoltunk,
megvártuk a buszt és elindultunk
haza.
Rengeteg élménnyel gazdagodtunk, a táborvezetők végig a
mi kedvünkben jártak, ha kellett
azonnal segítettek, viccelődtek
velünk… (vagy épp megdobáltak
vízibombával…)
Reméljük, jövőre is lesz lehetőségünk részt venni a zánkai alkotótáborban. 
Pálfi Kinga

Zánka, az én táborom

M

ost vagyok itt utoljára a barátaimmal Éva néni társaságában. Nagyon szeretem ezt a helyet, és minden
évben várom, hogy visszatérhessek a
„második otthonomba”.
Hiányozni fog a gyülekezőnél való
várakozás, majd a lassúcska megérkezés…, a faház kulcsainak lestoppolása.
Emlékszem, a miénk mindig a 7-es
faház volt.
Hiányozni fog az ablak alatti kis
ágyacskám is, amikor a barátnőm reggel nagy lendülettel kel fel az emeletes ágyon, és mindenki a koppanásra
ébred fel. A reggel hétkor megszólaló
reggeli ébresztő dal, és az is, amikor
pizsiben „rohanunk” tornázni. A ha-

rangszó, amely felcsendül, amikor éppen mosakszunk, és azt se
tudjuk, hogy most menjünk vagy
öltözzünk. Az ebédlőnél való sorban állás korgó hassal, a finom
vacsora, ebéd és reggeli. A kockavaj, aminek külön technika kell a
felkenéséhez.
A helyi élelmiszerboltban való
vásárlás, amire úgy dobjuk össze
a pénzt, hogy este legyen nasink.
A Balaton partján való ökörködés,
sült krumpli és pizza evés. A jégkrém falatozása a strandlepedőn
napszemüvegben. A vízben való
pancsolás, fulladozás. A partról
való hazatérés a táborba, dom-

bon fölfelé. A zenék hallgatása
bluetooth hangszórón.
A sok rajzolás különböző technikákkal. A folyamatos sportvetélkedők. A szobák, faházak takarítása és
értékelése. A papucsok a teraszon
és a lépcsőn, amiben akkorát lehet
esni. A korláton száradó strandtörülközők. A színpadi előadások,
ahol mindenki megmutathatja, ki
mit tud, és a közönség önfeledt nevetése. A videósok felvételei, amiket záróeste levetítettek, amelyek
mindig érdekesek és viccesek.
Az éjszakai papírcsillag keresés,
vagy a bátorság próba, az elemlámpával megfejtett rejtvények. A csil-

lagok bámulása a Balaton partján.
Az a sok kirándulás, hajókázás és
sétálás. A zuhanyzásra váró sor.
Az a pillanat, amikor kinyitom a
szekrényt, és a többiek ruhája,
vagy éppen a hajszárítója a fejemre
zúdul. Az este bekopogó felnőttek
„Halkabban!” felszólítása. A kavicson lépkedő gyerekek, akik csak
a mosdóba indultak, de mi nyolcan
lesünk ki az ablakon, hogy szellem
mászkál-e odakint?
Hiányozni fogsz Zánka! Hiányozni fog Éva néni, Zoli bácsi és
a többi kedves felnőtt!
Viszlát Zánka, ég veled!
2017. július 14-21. Marton Boglárka
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Segítségnyújtás
a bevásárlásban

Az óceánt átrepülő
hősökre emlékeztek
A szokásoknak megfelelően július közepén megemlékeztek Endresz György és Magyar Sándor hőstettéről azon a helyen, ahol 1931-ben földet értek
repülőgépükkel azt követően, hogy az újfundlandi
Harbour Grace-ből indulva átrepülték az Atlantióceánt, s ezzel egy sor rekordot állítottak fel. Az
emlékezők felelevenítették a 86 évvel ezelőtti cselekedeteket, és megkoszorúzták a Bicske és Bodmér
közötti út mentén található emlékművet.
Az ünnepség elején Jávor Géza, a bicskei Magyar
Sándor Repülőegyesület elnöke beszélt. Felhívta a
figyelmet arra, hogy a Harbour Grace polgármesterétől kapott zászlót is felvonták, amelyen egy repülőgép is látható. Ott annyira fontos szerepe van a
sportrepülésnek – tette hozzá. Reményét fejezte ki,
hogy Bicskén is meghonosodik a sportág, és végre
önálló sportreptere lesz egyesületüknek.
Illés Szabolcs, Csákvár polgármestere ünnepi

beszédében felidézte Endresz és Magyar hőstettét,
amellyel fel kívánták hívni az illetékesek figyelmét a
Trianonban született igazságtalan döntésre. Útjuk
során három világrekordot állítottak fel, ám a tervezett mátyásföldi landolás helyett Bicske mellett a
kukoricásban hajtottak végre kényszerleszállást műszaki hiba miatt.
– Az utókor végre szabadon emlékezhet tetteikre. Ma is sokan támadják hazánkat, ezért hozzájuk
hasonlóan bátran ki kell állnunk igazunkért, és újfent igazságot kell követelnünk Magyarországnak
– fogalmazott a városvezető.
Az ünnepség zárásaként megkoszorúzták a jelenlévők az emlékművet. A koszorúzók között
volt Pálffy Károly, Bicske polgármestere és Bálint
Istvánné alpolgármester is. Rajtuk kívül a környék
polgármesterei, repülőklubjai és egyesületei helyezték el koszorúikat a magyar hősök emlékművénél.

Recept
Hozzávalók: 30 dkg málna, 15 dkg porcukor,
1 csomag vaníliás cukor, 2 dl tejszín,
20 dkg mascarpone
Elkészítés: A málnát a porcukorral és a vaníliás
cukorral összeturmixoljuk, majd szűrőn áttörjük,
hogy a magok fennakadjanak. A tejszínhabot
keményre verjük és összekeverjük a málnapürével.
A mascarponét a habverővel habosra keverjük,
majd már kézi habverővel óvatosan összeforgatjuk
a málnás habbal. Poharakba adagoljuk, és hűtőbe
tesszük tálalásig.
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Könnyű
mascarponés
málnahab

A közelmúltban bezárt CBA üzlet kapcsán többféle téves információ látott napvilágot Bicskén.
A történtek tisztázására megkérdeztük a város alpolgármesterét,
Bálint Istvánnét, aki elmondta,
hogy Bicske Város Önkormányzatának nem volt, és most sincs
beleszólása a CBA üzletnek helyet adó épület hasznosításába.
– Az érintett ingatlan nem az önkormányzat tulajdona, így annak
rendelkezési joga (bérbeadása,
eladása, hasznosítása) kizárólag
tulajdonosát illeti meg – mondta
Bálint Istvánné.
Az alpolgármester ugyanakkor
kiemelte, hogy akiknek esetleg
gondot okoz a városban működő
élelmiszerboltok, kereskedelmi
egységek felkeresése, azoknak
figyelmébe ajánlja a Kapcsolat
Központ Gondozási Központ
Szakmai Egységének szolgáltatását, a házi segítségnyújtás igénybevételét. Ezen ellátás keretében az intézmény szakképzett
munkatársai biztosítják az egyén
egészségi állapotának megfelelő
gondozást, vagy a bevásárlást, az
orvossal való kapcsolattartást,
hivatalos ügyek intézését.
Az alpolgármester hangsúlyozta:
az ellátás önkéntes és kérelemre
történik. Erről bővebb felvilá-

gosítást telefonon a 22/950175-ös számon, személyesen a
Gondozási Központ Szakmai
Egységben Bicske, Szent István
u. 124. szám alatt munkanapokon 7:30-tól 15:30-ig kaphatnak az érdeklődők.
Egyedi esetekben a házi segítségnyújtás igénybevétele nélkül
is vállalja az intézmény az időseknek és egészségi állapotukra
tekintettel a rászorultaknak a
bevásárlás megszervezését, ami
a nevezett szakmai egység szabad kapacitásának terhére történhet. Előzetesen, telefonon
lehet egyeztetni a fentebb jelzett
telefonszámon.

A bicskei tűzoltók pályázati
pénzből vásárolnak új
védőfelszereléseket
A Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság a Belügyminisztérium
pályázatán kilencmillió forintot
nyert a tűzoltók védőfelszeléseinek korszerűsítésére.
– Mivel az összeg egymillió
forint feletti, ezért a közgyűlésünk fog dönteni arról, hogy
pontosan mire költsük az elnyert
támogatást. Az biztos, hogy légzőkészülékek, oxigénpalackok
és védőruhák lesznek a majdan
megvásárolt felszerelések között,
de kisebb eszközök beszerzése is
várható – tájékoztatta lapunkat
Polgár Viktor elnök.
Reményei szerint a tűzoltók
októberben már használatba vehetik az új eszközöket.
Az elnök elmondta, azt is, hogy

indultak a Hankook Magyarország pályázatán, amelyen tavaly
nyolc darab téli gumit nyertek a
kisebb járműveikre. Ezúttal nyári
gumikért pályáznak ugyanezen
járművekre.
És ezzel még nincs vége a lehetséges fejlesztéseknek, hiszen az
önkormányzat július 06-án megtartott rendkívüli, nyílt ülésén
egyhangúlag úgy döntött, hogy
a tűzoltóság épületének energetikai felújítására pályázatot nyújt
be. A TOP-forrás a maximálisan
elnyerhető támogatási összeg
300 millió forint, az önkormányzat a pályázat előkészítési költségeire – önerőként - keretjelleggel 2,5 millió forintot biztosít a
2017. évi költségvetésben.

Köztünk élő hősök

Kósáné Holecz Anna
Megújult sportlétesítményében
Mária minden területenTéged
is vár a Bicskei Torna Club
igyekszik helytállni
labdarúgó szakosztálya

Megújult sportlétesítményében

Megújult sportlétesítményében

Téged
vár a Bicskei
Torna Clu
Téged
is váris
a Bicskei
Torna Club
labdarúgó
szakosztálya
labdarúgó
szakosztálya

A Bicskei Városi Televízió
„Köztünk élő hősök” című műsorának nyolcadik vendége egy
évtizede él Bicskén, és igyekszik
nagymamaként ugyanolyan hatékony lenni, mint a művészetek
és az önmegvalósítás területén.
– A beilleszkedési folyamat még
tart annak ellenére, hogy rögtön
a költözés után bementem a művelődési házba és a könyvtárba
programok, szakkörök után kutatva. Az volt a célom, hogy mielőbb bekapcsolódhassak olyan
csoportok munkájába, amelyek
segítenek nekem ismerkedni,
és rálátást biztosítanak a város
életére. Férjem operatőrként
sok emberrel tud kapcsolatot
teremteni, de nekem nehezebb
a helyzetem. A tapasztalataim
ugyanakkor nagyon pozitívak,
szerencsére egy kisvároshoz képest sok az alkotó tevékenységet
folytató ember.
Ön is közéjük tartozik annak
ellenére, hogy sok mindent
kipróbált már életében…

– Valóban. Orvosi könyvtárosként dolgoztam Budapesten, az

tegetek is. Heti kétszer négy
órában dolgozom, és nagymama
is vagyok.

Téged is vár a Bicskei Torna Club

– A nyelvtanulás izgat. Az orvosi angolt beszélem, de fejlesztenem kellene az angoltudásomat,
főként a beszédet. Németet is
erősítenem kellene, mert unokáim kéttannyelvű iskolába járnak,
ahol németet tanulnak. Nagy
szerelmem az olasz, de tetszik
a francia nyelv is. Szóval, lenne
mivel elfoglalni magamat!

A BTC felvételt hirdet 6 és 19 év közötti fiúk, illetve

Vannak még kitűzött célok
az életében?

Egy évtizede költöztek Bics
kére. Sikerült beilleszkedni?

Orvosi Egyetemen, a fővárosi
időszakunk vége felé már besegítettem a férjemnek egy 6. kerületi stúdióban, ahol időnként
riportot kellett készíteni. Nem
tanultam az újságírást, ezért
elvégeztem egy szakirányú PR
iskolát. Végeztem talp- és lávaköves masszázs tanfolyamot
is. Lakáskassza értékesítéshez pénzügyi hatósági vizsgát
is tettem. A szőnyegszövést is
megtanultam, egyszerűen beleszerettem. Nem igazi ronggyal
dolgozom, festékműhelyek által
levágott anyagszéleket használok mindenféle színben. Járok
Némáné Julika szakkörére, fes-

Megújult sportlétesítményében

A hagyományos, minden
napi elfoglaltságokra is jut
ideje?

labdarúgó szakosztálya

A BTC felvételt
hirdet 6 és 19fejlesztésére.
év közötti fiúk, ill
lányok részére
mHJOpYĘ focicsapatainak

Ha barátságban
a labdával,
szereted a
lányok
részérevagy
mHJOpYĘ
focicsapatainak
fejlesz

A BTC felvételt hirdet 6 és 19 év közötti fiúk, illetve
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és 19vagy
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mozgást,
versenyeznél
egy jó
– Természetesen. Autó híján
barátságban
a labdával,
szereted
lányok részére mHJOpYĘ focicsapatainak fejlesztésére.
hátizsákos bevásárló vagyok. A
közösségben,
valamelyik
bajnoki
osztályban,
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Bozsik Programban,
habozz,
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a teendőket. De a négy cicánkat
szakembereinket, vagy látogass meg bennün
és a két kutyánkat is én gondoszakembereinket,
vagy látogass
bennünket a vagy a
közösségben,
valamelyik
bajnokimeg
osztályban,
Szilágyi László
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Kerecsendi
Kissutcai
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zom. Előfordul, hogy a Bicskei
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sporttelepen!
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Városi Televízió forgatásain is
Bozsik Programban, ne habozz, hívd
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Szilágyi
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Nagy György
technikai
vezeWĘ30/216-0851
Nagy György technikai vezeWĘ30/216-0851
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Márton
sporttelepen!
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Jó tanuló, jó sportoló díj

Bicskei kempós sikerek

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
129/2017. (IV.26.) számú
határozatával kiemelkedő
tanulmányi eredményeinek
elismeréséül, a matematikai és a nyelvi versenyeken
elért eredményeiért, valamint a Magyar Kajak-Kenu
Szövetségben elért sportsikerei elismeréséül „Jó tanuló, jó sportoló” díjat adományozott Horváth Gergely
bicskei diáknak, a Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium 12.c.
osztályos tanulójának.
Gratulálunk!

A bicskei Dinamik Harcművészeti Közhasznú Egyesület
(DHKSE) hét versenyzővel vett
részt az V. Csomád Kupa Harcművészeti Fesztiválon. A remek
hangulatú, magas színvonalú
szabadtéri versenyen közel 120
versenyző mérte össze tudását.
A DHKSE csapata csupa kezdő,
ám annál lelkesebb versenyzővel
képviseltette magát a viadalon.
Metzger Antal egyesületi elnök
és Piros Béla edző támogatásával versenyeztek több technikai
és küzdelmi versenyszámban. A
hét versenyző összesen 4 arany-,
7 ezüst- és 7 bronzérmet szerzett.

Szilágyi László utánpótlás-szakágvezeWĘ 30/229- 9856
Nagy György technikai vezeWĘ30/216-0851
face boo k.com/ bicskeitc - w w w .bicskeitc .hu

IMPRESSZUM
Bicskei Újság, a Bicskei Önkormányzat hivatalos, ingyenes lapja, megjelenik havonta 4500 példányban. Nyilvántartásba véve a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által
a CE/4347-3/2013. számon. Kiadja: Bicske Város Önkormányzata. Szerkesztő: Szabó Tibor. Olvasószerkesztő: Janek Réka. Fotó: Adravecz Tamás, Ivanics Imre. Nyomdai előkészítés
és nyomda: GOLDBOX Nyomdaipari Bt. Hirdetésfelvétel, kéziratleadás: 22-565-464. mediareferens@bicske.hu
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„LEGYÜNK EGYÜTT EGÉSZSÉGESEBBEK!”
AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI IRODA /EFI/ 2017. augusztusi ingyenes programjai
Tanácsadásra és állapotfelmérésre előzetesen telefonon, e-mailben
vagy személyesen lehet időpontot kérni. Telefon: 22/419 -666
Artainé Deák Anikó: 06-30/465-7920, Berecz Botondné Marcsi: 06-30/465-7797
E-mail: efi@bicskerendelo.hu • Cím: Bicske, Kossuth utca 15.
• S
 zív-érrendszeri betegek klubja:
Dr. Gödölle Zoltán kardiológus,
Időpont: augusztus 8., 15. kedd 15:30
Helyszín: Bicske, EFI, Kossuth utca 15.
• C
 ukorbetegek klubja: Dr. Kovalik Rita diabetológus
szakorvos vezetésével,
Időpont: augusztus 21., 28. hétfő 17:00
Helyszín : Bicske,EFI, Kossuth utca 15.
Rendszeres mozgásprogramok
1.  Bicske – Pilates: Berecz Botondné konduktorpedagógus és sportoktató vezetésével
Időpont: Csütörtökönként: 16.30 – 17.30
Helyszín: Fiatalok Háza (régi mozi)
2.  Bicske – Aerobic: Berecz Botondné konduktorpedagógus és sportoktató vezetésével
Időpont: Keddenként: 16.30 – 17.30
Helyszín: Fiatalok Háza (régi mozi)
3.  Tabajd – Pilates: Berecz Botondné konduktorpedagógus és sportoktató vezetésével
Időpont: Csütörtökönként: 18:00 – 19.00
Helyszín: Tabajd, Kultúrház
4.  Csákvár- Funkcionális tréning:
Czinkóczkiné Galambos Gyöngyi, gyógytornász,
Időpont: Hétfőnként 9.00 -20.00
Helyszín: Csákvár, Terstyánszky Ödön Sportközpont
5.  FITT torna –Berecz Botondné Marcsi vezetésével,
Időpont: Keddenként: 9.00-10.00 óráig
Helyszín: EFI Bicske
6.  Gerinc torna Tarnócziné Horváth Gabriella
vezetésével.
Időpont: Hétfőnként 19.00-20.00 óráig
Helyszín: Bicske, Tanuszoda (augusztus 21-én,
28-án zárva lesz az uszoda)

KÖZÉRDEKŰ
INFORMÁCIÓK
Hivatalok
Fejér Megyei Kormányhivatal
Bicske Járási Hivatal
Bicske, Kossuth tér 14.
T.: 22/566-300, Fax: 22/566-303
Hétfőn: 8–12 és 13–16
Szerdán: 8–12 és 13–16
Pénteken: 8–12
Okmányirodai Osztály
Bicske, Kossuth tér 16.
T.: 22/566-288, Fax: 22 566-287
Hétfő:
8–12 és 13–16
Kedd:
nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8–12 és 13–18
Csütörtök: 13–16
Péntek: 8–12
Bicske Város Polgármesteri
Hivatala
Bicske, Hősök tere 4. T.: 22/565-464
Hétfő:
8:00-12:00
Kedd:
Az ügyfélfogadás szünetel
Szerda: 1300-18:00
Csütörtök: Az ügyfélfogadás szünetel
Péntek: 8:00-12:00
Pálffy Károly polgármester
fogadóórája előzetes
egyeztetés alapján:
Bicske, Hősök tere 4. T.: 22/565-464
Tessely Zoltán országgyűlési
képviselő fogadóórája:

7.  Power Walking: edzés a szabadban:
Tarnócziné Horváth Gabriella vezetésével.
Időpont: augusztus 12. 9:00
Gyülekező: Felcsút Faluház előtt
8.  Testmozgás tanácsadás:
Némethné Mikó Éva és Nagy Arleta
gyógytornászok vezetésével
Időpont: keddenként 15.00-16.00
Helyszín: Bicske, Egészségügyi Központ
9.  Uszoda program – Czinkóczkiné G. Gyöngyi
és Tarnócziné H. Gabriella vezetésével
Időpont: 14.00 órától augusztus 12., 19.
Helyszín: Bicske, Tanuszoda
(Az augusztus 12-i program két turnusban –
14:00 és 15:00 órától – max. 16 fős csoportokban
zajlik.
 ietetikai tanácsadás: Suszter Boglárka
10. D
dietetikus vezetésével,
Időpontjai: augusztus 15. Kedd: 16.30 – 17.30
Helyszín: EFI Iroda, Bicske, Kossuth utca 15.
11. Életmód tanácsadás: Artai Balázsné, klinikai
szakpszichológus vezetésével, Időpont egyeztetés,
bejelentkezés alapján.
Helyszín: EFI
12. Dohányzás és alkohol problémákkal
küzdők klubja: Dr. Nyúli László addiktológus
pszichiáter szakorvos vezetésével, időpont
egyeztetés alapján. augusztus 28. hétfő
Helyszín: EFI Iroda
13. Főzőklub: Dr. Lovasné Báder Katalin,
Időpont: augusztus 10. csütörtök 17:00
Helyszín: Szt. István u. 115.
14. Nordic Walking: Czinkóczkiné galambos
Gyöngy vezetésével augusztus 22-én,
Helyszín: Csákvár

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
Hétfőtől péntekig: 8–20
Szombat-vasárnap:
rendezvények szerint
Nagy Károly Városi Könyvtár
Bicske, Kisfaludy u. 29.
T.: 22/565-115
Keddtől csütörtökig:10–18
Pénteken: 9–18, Szombaton: 9–13
Gazdasági és szociális
intézmények
Egyesített Családsegítő
és Gondozási Központ
– Kapcsolat Központ
Székhely: 2060 Bicske, Ady E. u. 1.
Telefon: +36 22 412 367
E-mail: kapcsolatkozpont@bicske.hu
Pedagógiai Szakszolgálat
2060 Bicske, Szent István út 6.
Telefon: +36 22 350-948
Nyitva tartás: H–P 8–16
Bicskei Gazdasági
Szervezet
Bicske, Kossuth u. 60-62.
22/565-285

Egészségügy
Bicskei Egészségügyi Központ
Bicske, Kossuth tér 17., 22/567-520
Hétfőtől péntekig 7 órától rendelési
időtől függően
Orvosi ügyelet
Bicske, Kossuth tér 17.
Hétfőtől-péntekig: 16 órától másnap
reggel 8 óráig. Szombat-vasárnap és
ünnepnapokon: 24 órás szolgálat, azaz
reggel 8-tól másnap reggel 8 óráig.
A lakáson történő ellátási igényt a 104es segélyhívón lehet bejelenteni.
Aranysas Gyógyszertár
Bicske, Kossuth tér 15., 22/565-093
Hétfőtől csütörtökig: 8–18;
Pénteken: 8–16.30; 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, péntek: 8–17
Szerda: 8–18 Szombat: 8–11
Gyepmesteri feladatok:
Tuncsik József 20/972-8231,
Kincses Imre 70/626-7378

A téma a csillagos égbolt
Amíg az iskolás fiatalok nagy része a nyári szünet előnyeit élvezi,
addig a bicskei Szűcs Mátyás, ha
teheti, derült idő esetén egész
éjszaka ébren van, és a csillagos
égbolt kínálta fotótémákra vadászik. Vele beszélgettünk.
A nyári égbolton mindig sok
kal több csillag látható, mint
télen. Ez egy kiemelt időszak
egy asztrofotósnak?

– Mondhatjuk, hiszen egyrészt ilyenkor jobban ráérünk,
másrészt nincs mínusz 20 fok,
ami szintén megnehezíti a munkát. Az igazsághoz hozzátartozik azonban, hogy a kamera
nem szereti a meleget, mert
minél magasabb a hőmérséklet, annál zajosabb a kép. Ennek ellenére nem tétlenkedem,
amikor tehetem, mindig kinn
vagyok és fotózom, hiszen galaxisunk, a Tejútrendszer ilyenkor sokkal több részletet mutat
meg magából.
Honnan kémleli legtöbbször
a csillagokat?

– Fényszennyezés szempontjából Bicske határeset, ennek
ellenére a saját udvarunk az elsődleges helyszín, tekintve, hogy
minimum 40 kilós a felszerelés,
aminek nehéz a mozgatása. Ezen
kívül bárhol szívesen dolgozom,
ahol kicsi a fényszennyezés.
Most is egy csillagásztáborban

vagyok az Őrségben, de az egyik
kedvenc helyem a Mátra.
Készül valamilyen fotó
pályázatra?

– Tavasz óta nem sokat fotóztam, most a táborban az öt
éjszaka alatt több mint 100 kép
készült. Azonban a cél az, hogy
egyet tökéletesen összerakjak.
Utána azzal már el lehet indulni
pályázatokon is, akár a National
Geographic pályázatán. Mivel
a lefotózott téma sok újdonságot nem hordoz magában, ezért
igyekszem sajátos látásmóddal
bemutatni azt.

Mi volt az eddigi legizgalma
sabb témája?

– Nemrégiben sikerült egy
Naprendszeren kívüli bolygót lefotózni. Ki tudtam mutatni, hogy
ott van és egy másik csillag körül
kering. Amikor elhaladt a bolygó a
csillagja előtt és kitakarta egy kis
részét, az elhalványulást okozott.
Ezt az elhalványulást a modernebb
kamerák látják, és ez szerencsére
a képen is visszaköszön. Magyarországon nem sokan foglalkoznak
ezzel, úgyhogy szakmailag értékesnek gondolom ezt a képet.
Az interjú elkészülte után, lapzártánkkor érkezett a hír, hogy
Szűcs Mátyás Leo-triplet című, egy
galaxis-csoportot ábrázoló képe a
National Geographic-nál a „Hónap
asztrofotója” lett. Gratulálunk!

Anyakönyvi hírek
Az alábbi párok járultak hozzá ahhoz, hogy értesüljön Bicske lakossága bicskei
anyakönyvvezető előtt 2017. június hónapban megkötött házasságukról:
Pap Sándor és Varga Ildikó (2017. július 1.), Bita Csaba és Zsigrai Gabriella
(2017. július 1.), Stéger Tamás Tibor és Nyul Vivien Adrienn (2017. július 15.),
Molnár Dániel és Kolman Edina Ildikó (2017. július 15.),
Fuchs Mátyás és Séri Tímea (2017. július 17.), Berkes Lajos és Horváth Szilvia
(2017. július 19.), Csala Viktor és Vajda Erzsébet Rozália (2017. július 22.),
Vajda Ferenc András és Kálmán Tímea (2017. július 29.).
Sok boldogságot kívánunk!
Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ védőnői
szakmai egysége tájékoztatása szerint a 2017. június és július hónapban született
gyermekek: Sáfár Bence Bendegúz (2017. 06. 14.), Takács Borbála (2017. 07. 04.),
Barta Hunor Ádám (2017. 07. 06.), Polgár Dominik (2017. 07. 08.),
Farkas Alisa Cintia (2017. 07.10.), Rácz Réka Anna (2017. 07. 18.),
Viglási Szofi (2017. 07. 20.), Horn
Védőnői Szakmai Egység
Larissza Fedra (2017. 07. 24.).
2060 Bicske, Kossuth tér 17.
Jó egészséget kívánunk!

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

