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Kedves 
Bicskeiek!
A helyi kitüntetésekről és elisme-
rő címekről szóló önkormányzati 
rendeletünk alapján az év ezen 
szakában mindig több díjat, el-
ismerést is kiosztunk  (kiosztot-
tunk) – mely mindig nagy büsz-
keséggel tölt el. Büszke vagyok 
arra, hogy Bicskén milyen ráter-
mett, képzett és elhivatott em-
berek dolgoznak nap mint nap 
azon, hogy valami maradandót 
alkossanak. Valami olyat, amely-
lyel hozzájárulhatnak hazánk és 
szeretett városunk fejlődéséhez, 
és az itt élők boldogulásához.

A kitüntetések odaítélése nem 
könnyű feladat, hiszen nagyon 
sokan méltóak lennének e címek 
viselésére. Éppen ezért a dönté-
seket mindig komoly bizottsági 
munka előzi meg, a jelölteknek 
a tagok szavazatai alapján ítéljük 
végül oda a díjakat. Utólag is 
szívből gratulálok kitüntetettje-
inknek, akik tovább bővítik büsz-
keségeink táborát!

Hamarosan, államalapító Szent 
István királyunk ünnepén is 
újabb elismeréseket nyújtunk át, 
így átadjuk a Bicske Díszpolgára 
címet, a Bicskéért Emlékérmet, a 
Bicske Városáért Közösségi Dí-
jat és a Bicskéért kitüntetést is. 
Ezen díjazottak kilétét még titok 
övezi, de ha eljönnek délelőtti 
megemlékezésünkre, Önök is 
részesei lehetnek azoknak a bol-
dog pillanatoknak, amikor felfed-
jük kilétüket.

Azoknak, akik nyári szabad-
ságukat töltik, jó pihenést és 
kikapcsolódást kívánok! Ha 
tehetik, jöjjenek el augusztus 
20-án 9 órára a Katolikus temp-
lomkertbe, azt követően pedig a 
délutáni programokra a Bicske 
Szíve Parkba - szeretettel várom 
Önöket! Emlékezzünk és ünne-
peljünk együtt! 

Pálffy  
Károly 
polgármester

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
(NAK) főszervezésében és a Magyar 

Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szö-
vetsége együttműködésével idén is elin-
dult a Magyarok Kenyere program. A 
szándék nyolcadik éve változatlan: a Kár-
pát-medencében összegyűjtött búzából 
készült liszt és a belőle készült kenyér a 
szociálisan rászoruló, hátrányos helyzetű 
gyermekeket gondozó magyarországi és 
határon túli szervezetekhez jut el.

Idén, a Fejér megyében összegyűjtött búzát 
jelképesen Bicskén, a járási hivatalban öntöt-
ték össze. A programon részt vett dr. Simon 
László kormánymegbízott, Tessely Zoltán 
országgyűlési képviselő, Varga Imre István, 
a NAK Fejér megyei elnöke, Molnár Tamás, 
az Etyeki Gazdakör elnöke, a város részéről 
pedig Pálffy Károly polgármester és Bálint 
Istvánné alpolgármester. 

Az összeöntött búzát Varga Imre katolikus 
plébános, Szebik Károly evangélikus lelkész 
és Máté János református lelkész áldotta meg. 

Az eseményen elhangzott, hogy a program 
támogatottsága évről évre növekszik, 2017-
ben minden eddigi rekordot megdöntött a 19 
magyarországi megyéből és 12 határon túli 
régióból származott mennyiség: a 2011-es 10 
tonna után 2016-ban 515, 2017-ben pedig 
már 628 tonna ado-
mánybúza gyűlt 

össze. Még soha annyian nem vettek részt 
adományozóként a programban, mint 2017-
ben: összesen 3969 (2392 magyarországi, 
illetve 1577 határon túli) magyar gazda gyűj-
tött búzát. 

A közreműködő malmok által megőrölt 
búza mintegy 380 tonna lisztet eredménye-
zett, amelyet a közel 80 ezer rászoruló gyer-
meket ápoló és gondozó szervezet kapott 
meg. A liszt nagy részét 2017-ben is a prog-

ram kiemelt kedvezményezettjei kapták, de a 
korábbi évekhez hasonlóan ismét lehetőség 
nyílt arra, hogy minden magyarországi megye 
karitatív szervezetei részesüljenek az adomá-
nyokból. A korábbi évekhez hasonlóan, ter-
mészetesen idén is érkezett felajánlás a bics-
kei gazdáktól is. Köszönet illeti ezért Horváth 
János, Horváth Martin Bence, Konrád Gábor, 
Kontra Imre, Ifj. Varga János és Bárány Zsolt 
urakat.

folytatás a 2. oldalon

Augusztus 20-ai
programok

6. oldal

Bronzérmesek 
a BTC focistái

7. oldal

25. Születésnap  
a cserkészeknél

3. oldal

A város kitüntetettjei

 4–5. oldal

 Balról jobbra: Dr. Simon László, Molnár Tamás, Tessely Zoltán, Varga Imre    
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Ünnepség a magyar  
óceánrepülők emlékére
A hagyománynak megfelelő-
en idén is megemlékeztek az 
óceán repülők  emlékművénél 
arról a hőstettről, amelyet 
Endresz György és Magyar 
Sándor vittek véghez kétsze-
mélyes sportrepülőjükkel 
1931-ben. 

„Hajtsunk főt e két külön-
leges ember, 3 különleges 

teljesítménye előtt, és legyen 
mindig szemünk előtt az ő ál-
muk példája, amely hihetetlen 
összefogással valósággá vált. 

És hajtsunk főt előttük azért 
is, mert az akkori történelmi 
időkben ki mertek állni nagy 
Magyarországért, és repülő-
jük névválasztásával tudtára 
akarták adni a világnak, hogy 
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Soros, nyílt testületi ülés  
(2018. június 25.)

•Bicske Város Önkormányzata a 2019-
2020. évi intézményi- és közvilágítási 
árambeszerzése kapcsán indított közbe-
szerzési eljárásában az MVM Partner Zrt-t 
hirdette ki nyertesként.
•Bicske Város Önkormányzata a 2018-
2020 évi intézményi földgázbeszerzése 
kapcsán indított közbeszerzési eljárásában 
az NKM Földgázszolgáltató Zrt-t hirdette 
ki nyertesként. 
•Az önkormányzat a Magyar Kézilabda 
Szövetség „Országos Tornaterem Felújí-
tási Program” pályázatán 7.932.851 Ft 
támogatást nyert, melyhez a szükséges 30 
%-os önerőt keret jelleggel 2.500.000 Ft-
ban biztosította.  A közbeszerzési eljárás 
eredményeként azonban a beruházás össz-
költsége bruttó 12.548.387 Ft-ra emel-
kedett, így az önerőt további 1.2645.20 

Ft-tal meg kellett emelni. Ezt az összeget 
azonban a Székesfehérvári Tankerületi 
Központ tárgyalások alapján átvállalja. 
•Bicske Város Önkormányzata, mint 
egészségügyi közszolgáltatásról gondos-
kodó szerv keret jelleggel 2 millió Ft-ot 
különített el (házi)orvosi eszközök vásár-
lására. 
•A testület elfogadta az augusztus 20-ai 
városi ünnepség programtervezetét.
•A közterületek elnevezéséhez és cím-
nyilvántartásba vételéhez a képviselő-tes-
tület „Táborállás dűlő”-ként nevezte el az 
5401/2 hrsz-ú közterületet.
•A testület elfogadta a Bicskei Evangélikus 
Egyházközség (100.000 Ft), illetve a Fejér 
Megyei Művelődési Központ (100.000 
Ft) számára nyújtott vissza nem térítendő 
támogatások elszámolásáról szóló beszá-
molókat.
•Dr. Kauda Béla nyugdíjba vonulása miatt 
az önkormányzat a 3. számú felnőtt házi-
orvosi körzetben az egészségügyi alapel-
látás biztosítása érdekében 2018. július 1. 
napjától 2018. december 31. napjáig tartó 
határozott időre feladat-ellátási szerződést 
kötött a BINO Egészségügyi Szolgáltató 
Bt-vel.

•A képviselők elfogadták a Bicske-Csabdi-
Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. 2018. 
I. negyedéves beszámolóját. 

Rendkívüli, nyílt testületi ülés 
(2018. július 12.)  

•A testület elfogadta a Bicskei Művelődési 
Közalapítvány részére nyújtott 8.000.000 
Ft és 2.002.711 Ft vissza nem térítendő 
önkormányzati támogatások felhasználásá-
ról szóló szakmai és pénzügyi beszámolót. 
•A képviselők elfogadták a Bicskei Egész-
ségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit 
Kft. 2018. I. negyedéves beszámolóját 802 
938e Ft mérlegfőösszeggel és 13 563e Ft 
adózott eredménnyel.
•Az önkormányzat a kárpátaljai magyar 
fiatalok magyarországi üdültetéséhez kap-
csolódó adománygyűjtő akciót hirdetett, 
melyhez maga is keret jelleggel 700.000 
Ft támogatást biztosít. A testület felkéri 
továbbá Bicske város lakosságát, hogy le-
hetőségeihez mérten támogassa az ado-
mánygyűjtés.
•Az önkormányzat további 4.000.000 
Ft-tal járul hozzá a Bicskei Önkormányzati 
Tűzoltóság biztonságos működéséhez. 

•A képviselő-testület engedélyezte a cso-
portlétszám túllépését (28 főre) a Bicske 
Városi Óvoda Kakas Tagóvodája Pillangó 
csoportjában.
•A képviselők elfogadták a Szent Mihály-
napi sokadalom programtervezetét.

Bennünket 
képviselnek

Eszközfejlesztések  
a tűzoltóknál
Mind a Bicskei Önkor-

mányzati Tűzoltóság, 
mind a Bicskei Önkéntes 
Tűzoltóság modern felszere-
lésekhez juthat az idei évben, 
köszönhetően annak, hogy 
sikeresen pályáztak. Az ösz-
szesen 4,5 millió forintnyi 
eszközfejlesztés mellett első-
segélynyújtó tanfolyamon is 
részt vehetnek a tűzoltók.

Polgár Viktor elnök tájékoztatá-
sa szerint a Bicskei Önkormány-
zati Tűzoltóság 3,5 millió forint 

értékben nyert szakfelszerelést a 
tűzoltóság részére. Az eszközök 
között lesz egy négyrészes dugó-
létra, egy kétrészes kihúzós létra, 
két benzinmotoros láncfűrész, 
négy kétméteres szívótömlő, 
négy háti puttonyfecskendő, két 
30 méteres mentőkötél, két kézi 

rádióvevő készülék, valamint 39 
darab nyomótömlő.

A Bicskei Önkéntes Tűzoltó-
ság is sikeresen pályázott, ezál-
tal több mint egymillió forintnyi 
felszereléssel gazdagítja a tűz-
oltóságot. Az eszközök között 
van két áttét kapocs, 29 darab 
nyomótömlő, egy osztó, két sze-
lep-kútkötél, hat kézi balta és két 
mentőkötél.

Az eszközök átadása még nem 
történt meg, de remélhetőleg 
mihamarabb megkapják a láng-
lovagok.

A bicskei tűzoltóság nyert a 
Generali Biztosítótól egy első-
segélynyújtó tanfolyamot is, az 
oktatás a közeljövőben várható. 
Szintén pályáztak a Hankook 
Abroncsadományozási akciójá-
ra, az elbírálás augusztus végéig 
megtörténik.

tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot, hogy 
dr. Kauda Béla nyugdíjba vonulása miatt 
2018. július elsejétől 2018. december  
31-éig a 3-as számú felnőtt háziorvosi 
körzet feladatait dr. Nagy gyula háziorvos 
látja el a Bicskei egészségügyi Központban. 
A helyettesítés nem befolyásolja a 2-es 
számú körzetbe tartozók ellátását.

rendelési idő a 3-as számú körzetben:
Hétfő:  11:00-13:00
Kedd:  12:00-13:00
szerda: 11:00-13:00
Csütörtök: 11:00-13:00
Péntek: 14:00-15:00
tanácsadás: 
Péntek  10:00-11:00  
saját rendelőben

Lezárult a második évada is a Gondolatok 50 év 
felettieknek elnevezésű önkormányzati program-
nak, amely Bicske nyugdíjasait megcélzó előadás-
sorozat. Az előző évhez hasonlóan ezúttal is közös 
kirándulással fejeződött be a rendezvénysorozat 
május végén.

Amint arról Szabó Ágnes, a Kapcsolat Központ 
igazgatója beszámolt, közel hatvan fő vett részt az 

első állomásként, Ozora várkastélyát érintő utazá-
son azok közül, akik korábban az előadásokat lá-
togatták. Az ebédet már Siófokon fogyasztotta el a 
csapat, az Egy Csipet Nádas Étterem-Borpincében, 
amit egy, a Dél-Balaton boraiból összeválogatott 
borkóstoló követett. A hazautazás előtt jutott idő 
még egy nagyobb sétára is a vízparton.

Kirándulással zárták a második évadot

folytatás az első oldalról (Ünnepség a magyar óceánrepÜlők emlékére)

ami Trianonban megköttetett, 
az igazságtalan békediktátum 
volt. Nem számoltak az eset-
leges következményekkel. Egy 
volt a céljuk: olyat véghezvinni, 
amivel hírnevet szerezhetnek 
Magyarországnak, és e hírnév 
segítségével üzenni a nagypo-
litikának, hogy soha, de soha 
nem fogjuk legbelül elfogadni 
azt, ami 1920. június 4-én tör-
tént. 

Ez a bátorság, küzdés és ki-
tartás ma is meg van bennünk, 
magyarokban, hiszen a fontos 
célokért mindig összefogunk, 

és kart karöltve megyünk előre 
és hallatjuk a hangunkat – még 
a vélt vagy talán valós veszélyek 
ellenére is.

Ezen küzdelmeinkhez min-
dig erőt meríthetünk elődeink 
tetteiből, így példaképünk le-
het Endresz György és Magyar 
Sándor is.

Hálásak vagyunk bátorságu-
kért, kitartásukért, példamu-
tatásukért és nemzetünknek 
és nemzetünkért hozó dicső 
tettükért!” – mondta Bálint 
Istvánné alpolgármester ünne-
pi beszédében.



Az önkormányzat 125 millió fo-
rintból Inkubátor házat létesít 
az Ady Endre utca 4. szám alatti, 
leromlott állapotú, használaton 
kívüli épület felújításával. A re-
konstrukció révén lehetővé válik 
az épület hasznosítása, bérbe-
adása. A betelepülő vállalkozások 
kitermelhető bérleti díj mellett 
használhatják majd az épületet, 
így segítve elő a helyi mikro-, kis- 
és középvállalkozások fejlődését. 
Az Inkubátorház lehetőséget 
ad azoknak a vállalkozásoknak, 
amelyek nem rendelkeznek saját 
irodahelységgel, nem rendelkez-
nek irodatechnikai és telekom-
munikációs berendezésekkel, és 
azoknak a vállalkozásoknak, akik 
a városban kívánnak befektetni.

A pályázatnak megfelelően az 
épület talajnedvesség elleni szi-
getelését pótolják, a homlokzati 
falak utólagos hőszigetelését az 
utcai, védett homlokzati felület ki-
vételével elvégzik. Új válaszfalak, 
belső nyílászárók készülnek, a 

faanyagú zárófödémet előre gyár-
tott gerendás, kerámiabetétes vas-
beton födémre cserélik, valamint 
új fedélszék és héjazat készül.

Az eredeti nyílászárókat lehető-
ség szerint javítják, vagy az eredeti 
mintájára újragyártják. Az épület 
gépészeti és elektromos rendsze-
reit és a földgáz bekötést is kiépí-
tik, továbbá napelemeket helyez-
nek el az udvari tetőfelületen.

Az előzőnél valamivel nagyobb 
forrás, összesen 149,2 millió 
forint jut a bicskei szegregált  
lakóterületek integrációja érde-
kében közösségi beavatkozásra. 
A pályázatot konzorciumi formá-
ban valósítja meg az önkormány-
zat az Egyesített Családsegítő és 
Gondozási Központ- Kapcsolat 
Központtal és Bicske Város Roma 
Nemzetiségi Önkormányzatával. 
A 2021 februárjáig tartó projektet 
a város Bihari utca környezetében 
található területén hajtják végre. 
A szegregátum megszüntetése rö-
vid-közép távon nem lehetséges, 
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Előző lapszámunkban mutattunk be olyan nyertes pályáza-
tokat, amelyek Bicske város fejlődéséhez járulnak hozzá 

a következő időszakban. Az összesen közel 1,65 milliárd fo-
rintnyi forrás felhasználásának második része az alábbiakban 
olvasható.

Városunk nyertes pályázatai II.

A felújításra váró ház az Ady utca 4. szám alatt.

ezért a legfőbb cél, hogy a mobi-
lizációs lehetőségek megteremté-
sével a szegregációt oldják, illetve 
a foglalkoztatottság növelésével az 
alacsony iskolai státuszú lakosság 
számát csökkentsék.

Egy másik, de szorosan erre a 
pályázatra épülő, jelenleg elbírá-

lás alatt lévő, a szegregátumban 
infrastrukturális beruházásokat 
támogató (útépítés, buszöblök 
kialakítása, közösségi terek fej-
lesztése) pályázata is van az ön-
kormányzatnak erre a területre.

A helyi identitás növelésére 
Bicskén című pályázatra 60 millió 

forint áll rendelkezésre. A három-
tagú konzorcium (önkormányzat, 
Összefogás Bicskéért Egyesület, 
Bicskei Egységes Művelődési 
Központ és Könyvtár) a projekt 
során elkészítendő Bicskei Helyi 
Cselekvési Terv végrehajtásával 
a bicskei identitás elmélyítését és 
a helyi társadalmi kohézió erősí-
tését, a helyi közösség kezdemé-
nyező- és cselekvőképességének 
fejlesztését kívánja elérni. A 
konzorciumi tagok a folyamatba 
egyéb közművelődési, muzeális, 
könyvtári intézményeket is bevon-
nak.

Bicske egyes leromlott te-
lepülésrészei koncentrálják a 
különféle gazdasági, szociális, 
infrastrukturális hátrányokat, 
amik együttesen korlátozzák az 
itt élők életesélyeit, a potens kö-
zösséggé formálódást. Ebből az 
összetett problémából kiindulva 
a társadalmi közösségi kapacitá-
sok és szolgáltatások bővítésén, 
a hozzáférés javításán túl szük-
ség van a közösségek sokoldalú 
fejlesztésére, a máshol kiválóan 
működő módszerek megismeré-
sére, új szakemberek bevonására 
és a meglévők kompetenciáinak 
kiterjesztésére.

Nevezetes dátum 1993. június 6-a a bicskei 188. Shvoy Lajos 
cserkészcsapat életében, ekkor alakult ugyanis újjá az egykorvolt 
cserkészcsapat. Huszonöt év telt el azóta, és a kerek évfordulót 
meg is ünnepelte a tagság június 9-én.

Az időjárás nem fogadta kegyeibe az ünneplőket, így az erede-
tileg szabadtérre tervezett programokat a Fiatalok Házába kellett 
költöztetni, ám a hangulaton ez cseppet sem érződött. A zsúfo-
lásig telt épületben jelen volt Pállfy Károly polgármester, Bálint 
Istvánné alpolgármester, Varga Imre atya, a testvércsapatok kép-
viselői és persze minden bicskei csapattag.

Tiszteletét tette továbbá Ronkay János Péter „Hangya” orszá-
gos vezetőtiszt, a Szent Kapisztrán Cserkészcsapat tagja is, aki a 
Magyar Cserkész Szövetség nevében mondott köszönetet mind-
azoknak, akik a bicskei csapatért eddig munkálkodtak. Gratulált 
a 25 évhez és megjegyezte, hogy a magyar cserkészeké egy or-
szágos hálózat, de tulajdonképpen az igazi cserkészet a csapatok-
ban, őrsökben valósul meg. 

Varga Imre atya Balázs Magdolna csapatparancsnok méltatá-
sával kezdte beszédét. Mint mondta, ő volt a legmeghatározóbb 
a csapat életében. 

- A köszönet elsősorban az övé, s azoké, akik az elmúlt 25 
évben sokat dolgoztak a jövőért. Cserkészcsapatunknak jeles 
múltja van, de a jövő azokon múlik, akik most és az elkövet-
kezendő időkben tesznek majd érte. A cserkészeké az egész 
világon a legnagyobb ifjúsági közösség. Fontos, hogy a szór-
vány magyarság körében és a diaszpórákban, távol az országtól 
a magyarságot a cserkész lét tartja össze. Rajtuk keresztül él a 
magyarság, a magyar szellem – hangsúlyozta a plébános. Varga 

Az újjászületés 25 éves évfordulóját ünnepelték a cserkészek
Imre kiemelte, hogy vallásos közösség a cserkészeké, akiknek 
életét a hazaszeretet, az istenismeret, az evangélium, a rend és 
szabályok jellemzik. 

- Pontosan emlékszem arra, hol álltam fogadalomtételemkor. 
Tudtam már akkor, hogy halálom után is cserkész akarok ma-
radni. A cserkészet számomra ajándék, támogat életutam kere-
sésében. Egy életforma, melynek segítségével hirdethetem az 
örömhírt, miszerint Isten szeret mindannyiunkat, velünk van, 
végtelenül türelmes és vár ránk, amíg megérünk erre. Segít ta-
núságot tenni arról, hogy jó magyarnak lenni, nagyszerű érzés 
tölt el, ha segíthetek embertársaimon, segít magyarabb magyarrá 
válni és emberebb emberré válni - fogalmazott Balázs Magdolna.

A folytatásban előbb Kanyóné Somogyi Tünde, az alapi cser-
készcsapat parancsnoka egy erre az alkalomra készített nyakken-
dőt nyújtott át bicskei testvéreinek, majd a rácalmási ifjú cserké-
szek táncbemutatóval kedveskedtek a megjelenteknek.

A Bicske Város Önkormányzata által támogatott ünnepség 
délelőttjét társasjátékozás zárta, majd a finom ebéd következett, 
amiből mindenkinek jutott bőven. A születésnapos csapatnak 
dukált a születésnapi torta is, amelyet az egyik cserkész készített: 
a terepasztalra emléktető installációban öt darab, különböző íze-
sítésű, sátrakat szimbolizáló, marcipán bevonatú torta magaso-
dott, mellettük cserkész ifjakat ábrázoló bábuk, fák, bokrok és 
minden, ami egy igazi, hamisítatlan cserkésztábor elengedhetet-
len kelléke.

Délután íjászat, arcfestés, népi játszótér, óriás vattacukor ké-
szítés, méta bajnokság várta az egybegyűlteket, a napot pedig egy 
vidám és pörgős táncház zárta.
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Ketten vehettek át önkormányzati kitünte-
tést június 1-jén, a pedagógusnap alkalmá-

ból tartott városi ünnepségen.

A Báder Fogadóban tartott rendezvény nyitánya-
ként az óvónők kórusa adott műsort, majd Pálffy 
Károly polgármester mondott ünnepi beszédet.

- Nem vállaltak könnyű feladatot, amikor eldön-
tötték, gyerekekkel akarnak foglalkozni, hiszen 
nem csak az iskolapadban elsajátított ismereteket 
kell továbbadniuk, hanem személyiségükkel is kell 
hatniuk a nebulókra – fogalmazott a városvezető.

Megjegyezte, hogy mindig is a szerény, bölcs 
emberek mentek pedagógusnak, mert tudták, akár 
hallgatásukkal is maradandót alkothatnak. Úgy vél-
te, Magyarország jövője múlik a mai gyerekeken, 
ezért az önkormányzat is azon fáradozik, hogy ma-
gas színvonalú, sokszínű, a kor kihívásaira reagálni 
tudó nevelést és oktatást biztosítson számukra.

- Ahol tudunk, legyen szó óvodáról, iskoláról 
vagy bölcsődéről, Önök mellett állunk, fejleszté-
seiket támogatjuk. A városi rendezvények pedig 
alkalmasak arra, hogy a gyermekek megmutassák 

tudásukat a nagyközönség számára is. Büszke va-
gyok arra, hogy évről évre egyre színvonalasabb 
műsort adnak iskolásaink, óvodásaink programja-
inkon. Érződik a lelkiismeretes pedagógusi mun-
ka, amivel egy-egy fellépésre felkészítik a gyereke-
ket. De úgy gondolom, a diákok erre a színvonalas 
produkciók előadására nem lennének képesek, ha 
nem kapnának napi szinten kiemelkedő oktatást, 
nevelést – zárta beszédét Pálffy Károly.

Az ünnepség keretében átadták Bicske Város 
Önkormányzatának idei oktatás- és művelődés-
ügyért kitüntetéseit is. A képviselők gyermekszere-
tő, szorgalmas, lelkiismeretes, precíz, kitartó mun-
kájának és empatikus hozzáállásának elismeréséül 
Tóth Erzsébet szakvizsgázott óvodapedagógusnak, 
a Bicske Városi Óvoda vezető-helyettesének ítélték 
az egyik kitüntetést. A másik díjazott magas szín-
vonalú igényes munkája, alapos felkészültsége és 
személyes odaadása, áldozatos tevékenysége, pél-
daértékű emberi és pedagógiai-szakmai kvalitásai, 
az élethivatásul választott tevékenysége alapján 
Hetényi Anikó, a Szent László Általános Iskola 
igazgatója lett.

Az ép testben ép lélek gondolata máig ható. Nem véletlen, hogy év-
ről évre díjazzák azokat a diákokat, akik nem csak tanulmányaikkal 
érnek el kiemelkedő eredményeket, hanem a sportban is maradan-
dót alkotnak. Idén, Bicskén három tanuló részesült Jó tanuló, Jó 
sportoló kitüntetésben.

Bálint Istvánné alpolgármester a Bicskei Csokonai Vitéz Mihály 
Általános Iskola alsó tagozatosai közül Hoffher Tímeát jutalmazta 
a tanév végén. A 4.a osztályos tanuló a Dinamik Harcművészeti 
Közhasznú Sportegyesület színeiben kempózik, nem is akárho-
gyan. Diákolimpiákon, hazai és nemzetközi viadalokon számtalan 
érmet szerzett, s ezzel öregbítette a város, a klub és az iskola hírne-
vét. Nem mellékesen tanulmányi eredményei is kimagaslóak. Bizo-
nyítványaiban egy-egy négyes érdemjegy mellett kizárólag ötösök 
sorakoznak.

Az iskola felső tagozatosai közül az arra legérdemesebbet, 
Obolér Alexandrát Sulyokné Guba Judit önkormányzati képvi-
selő, a Humánerőforrások bizottság elnöke köszöntötte. A 6.d 
osztályos diák tanulmányi eredményei példaértékűek, elvétve ta-

Balról jobbra: Pálffy Károly, Tóth Erzsébet, Hetényi Anikó, Bálint Istvánné

Kitüntetések pedagógusnap alkalmából

Két országos programban is sikert értek el a Bicskei Csokonai Vitéz 
Mihály Általános Iskola tanulói. Egyikük művészeti tehetségkutatóban 
lett első, míg egy csapatnyi diák könyvsarkot nyert az intézménynek egy 
gyermekkönyv ajánló versenyben.

Június elején Várpalota adott otthont a ZENÉS “színház az egész 
világ…” 2018. elnevezésű Országos Művészeti Tehetségkutató Ver-
senynek. A jelentkezők több korosztályban mérték össze tudásukat. A 
zsűrit Peller Károly, a Budapesti Operettszínház művésze, az Országos 
Musical & Operett Kurzus felkészítő művésze, Szabó Szilvia ének-
művész, az Országos 
Musical & Operett 
Kurzus művészeti ve-
zetője, valamint Simon 
Kornél színművész, 
rendező alkotta. Ezen 
a megmérettetésen 
vett részt Bőke Lilien 
4.b osztályos tanuló, s 
produkcióival (musical 
részleteket adott elő) 
a Children I. kategó-
riában első helyezést 
ért el.

A Bicskei Csokonai 
Vitéz Mihály Általá-
nos Iskola Csipkebo-
gyók csapata a Libri-
Bookline Zrt. és az 
UNICEF által közösen 
meghirdetett „Szívünk 
rajta” programra neve-
zett. Kisfilmet kellett 
készíteniük, amelyben egy gyerekeknek szóló könyvet népszerűsí-
tenek. A fiatalok Janikovszky Éva: Már iskolás vagyok című művének 
egy részletét dolgozták fel. Az alkotásra június 13-áig lehetett szavazni 
a legnépszerűbb videó megosztó portálon a „Tetszik” gomb megnyo-
másával. A közönségszavazatok alapján kihirdetett győztesek értékes 
nyereményekkel gazdagodtak. Mivel a Csipkebogyók is sok szavazatot 
gyűjtöttek, az iskola könyvtárát gazdagították egy mesesarokkal, mely 
50 könyvből, 2 babzsákból, szőnyegből és polcból áll. A nyereményt 
szeptembertől használhatják az iskolában.

Csokonais sikerek  
zenében, versben

Ódor ErikObolér Alexandra és Sulyokné Guba Judit

Kiemelkedők az iskolapadban és a sportpályákon

Büszkeségeink
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Bicske Város Önkormányzata 
a magyar egészségügy napján, 
azaz Semmelweis-napon idén is 
megköszönte az egészségügyi 
és a szociális területen dolgozók 
fáradozásait, erőfeszítéseit. 

A rendezvényen Pálffy Károly 
polgármester beszédében ki-
emelte: különböző szakterüle-
tekről, különböző végzettségű 
embereket ünnepelnek, mégis 
egy biztosan közös bennük: éle-
tüket annak szentelték, hogy má-
sokon segítsenek, mások életét 
jobbá tegyék. Az egyik legmeg-
becsülendőbb és legnehezebb 
munkát végzik, amit talán nem 
is tekintenek munkának, inkább 
hivatásnak. Hiszen elkötelezett-
ség és hivatástudat nélkül hosz-
szú ideig nem lehet ezen a pályán 
maradni – mondta.

Az ünnepségen nagy sikert 
arattak a Kapcsolat Központ 
„tánckarának” tagjai, akik 

contry zenére koreografált pro-
dukciójukkal teremtettek kitűnő 
hangulatot.  

A délután fénypontja mégis 
a város egészségügyi és szoci-
ális díjainak átadása volt.  Idén 
Szoboszlai Enikő, a Bicskei 
Egészségügyi Központ Szolgál-
tató Nonprofit Kft. gazdasági 
vezetője részesült elismerésben 
magas fokú szakmai tudása, 
kimagasló, lelkiismeretes és ál-
dozatos munkájának elismeré-
séül, valamint Kovács Katalin, 
az Egyesített Családsegítő és 
Gondozási Központ – Kapcso-
lat Központ támogatói szolgálat 
vezetője precíz, hatékony mun-
kája, nagyfokú empátiája, kiváló 
helyzetfelismerése és kommuni-
kációs készsége elismeréséül.

Az ünnepségen külön köszön-
tötte és méltatta Bálint Istvánné 
Dr. Kauda Béla háziorvost, aki 
nyugdíjba vonulása okán 2018. 

július elsejével befejezte házi-
orvosi praxisát. Dr. Kauda Béla 
1975 óta szolgálta a bicskeieket, 
a 3-as számú felnőtt körzet házi-
orvosi feladatait látta el.  

Bicske Város Önkormányzata 
Köztisztviselők Napja (július 
1.) alkalmából minden évben 
díjazza a Bicskei Polgármesteri 
Hivatal legkiválóbban teljesítő 
dolgozóit. 

Ez évben „Az év köztisztvi-
selője” címet Sztányi Jánosné 
pénzügyi-számviteli főmunka-
társ kapta szakmai tevékenysé-
gének, hivatásszeretetének és a 
köztisztviselőkhöz méltó segítő-

kész munkájának elismeréséül.
Tradíció az is, hogy ez alka-

lomból a polgármesteri hivatal 
dolgozói is, „nem hivatalosan”, 
odaítélnek még egy „Év köztiszt-
viselője” díjat, mégpedig annak 
a kollégának, aki a titkos szava-
zás során a legtöbb voksot kapta 
munkatársaitól. Idén e szavazás 
győztese Dankó Anikó volt, a 
Szervezési Iroda csoportjának 
munkatársa.

Az év köztisztviselői
Dankó Anikó Sztányi Jánosné

Szoboszlai Enikő

Kovács Katalin

Hoffher Tímea

Pálffy Károly, Dr. Kauda Béláné, Dr. Kauda Béla, Bálint Istvánné

Elismerések az egészségügyi és 
a szociális terület dolgozóinak

Kiemelkedők az iskolapadban és a sportpályákon
lálni az érdemjegyei között ötösnél rosszabb osztályzatot, a 
bizonyítványában pedig egyet sem. Emellett a sport területén 
is megsüvegelendő teljesítményt nyújt. Kosárlabdázik, a diák-
olimpián ebben a sportágban megyei döntőbe jutott társaival, 
sőt országos elődöntőt is vívtak. Az atlétika világában is ottho-
nosan mozog, hiszen a körzeti diákolimpiai versenyeken több 
első helyezést ért el.

A Szent László Általános Iskolában Ódor Erik érdemelte 
ki a kitüntetést. A hetedikes tanulónak Pálffy Károly polgár-
mester nyújtotta át az elismerést. Erik nyolc éve kempózik, a 
Hegyvidék Harcosai Küzdősport Akadémia színeiben sportol. 
Pályafutása alatt 80 aranyérmet szerzett, vannak érmei világ-
bajnokságokról, Európa-bajnokságról és természetesen ma-
gyar bajnokságokról. Tanulmányi eredményei miatt sem kell 
szégyenkeznie, hiszen bizonyítványai döntő többségében ötös 
érdemjegyeket és dicséreteket tartalmaznak. Emellett rendsze-
resen képviseli az iskolát különböző tanulmányi versenyeken.

Gratulálunk mindhármuknak!

Minden nap vidáman, derűsen telik a bölcsőde -ideiglenesen- a Ka-
kas Tagóvodába kihelyezett Katica csoportjában, ahol valamennyi 
munkatárs azon töri a fejét, hogy hogyan tehetnék még színesebbé, 
izgalmasabbá a kiskaticák hétköznapjait. Ekkor született az ötlet, 
hogy jó lenne egy kicsit kiszakadni az intézményi keretek közül, és 
egy másik, a gyermekek számára oly kedves „tűzoltó leszel s ….” vi-
lágába ellátogatni. 

Polgár Viktor, a bicskei önkéntes tűzoltók vezetője szívélyesen fo-
gadta a megkeresést, támogatta az ötletet. A gondolat megvalósítása, 
a látogatás időpontja 2018. július 4. napjára, szerdára esett. A gyer-
mekek érkezésük után a kis teraszon megpihentek, ettek-ittak, aztán 
elkezdődött az igazi ismerkedés, elsőként a nagy tűzoltóautóval, ami-
nek oldalát gyermekrajzok lenyomatával díszítik. Minden tárgyhoz és 
a kipróbálásához egy-egy gyermekdal is kapcsolódott a repertoárból. 
A legnagyobb élmény, a tűzoltóautóba való beülés volt. A kedves ven-
déglátó körbe autóztatta a csoportot az udvaron a kisgyermeknevelők 
kíséretében, ami nagyon tetszett mindenkinek.

Hála és köszönet Mindenkinek, akik aktívan részt vettek a program 
megvalósításában.  Tálasné Sikó Melinda

Kirándulás a bicskei  
tűzoltósághoz
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A Bicskei TV „Köztünk élő hő-
sök” című műsorának tizenha-
todik vendége Kiss Irén, vagy 
ahogy mindenki ismeri, „Ike” 
volt. Szabó Ágnes sorozatában a 
keramikus beszélt az általa képvi-
selt művészeti ágról és arról, hogy 
egyszer még szeretne egy cserép-
kályhát készíteni.
Honnan az Ike név?

Apu nevezett el így, az Irénké-
ből jött. Régen nem szerettem 
az Irén nevet, ma már megbarát-
koztam vele, de mindenki Ikének 
szólít. Ez lett a művésznevem is. 
Persze a gyerekek neveztek már 
Kerámia néninek és Ikea néninek 
is, de azért maradok Ike.
Felnőttek vagy gyerekek isme-
rik többen Bicskén?

Nehéz kérdés. Kerámiával fog-
lalkozom hosszú évek óta, táboro-
kat, játszóházakat tartok, ezen kí-
vül mindenféle rendezvényen jelen 
vagyok. Szóval nagyon sok embert 
ismerek Bicskén, aminek örülök.
Mióta tart kézműves táborokat?

A 70-es években kezdtem ke-
rámiával foglalkozni, ezután nem 
sokkal Etyeken Vásárhelyi Pál-
lal közösen vezettünk szakkört, 
amelynek nyári tábora is volt. A 
gyermekotthonban a 90-es évek-
ben indítottam szakkört, ott is 
voltak táborok, meg a művelődési 
központban is vannak a mai napig.
Akadnak olyan fiatal tehetsé-
gek, akikből később keramikus 
lesz?

Nagyon sok ilyen van, de a ke-
rámiázáshoz sok-sok türelem és 
kitartás kell. Ha név szerint kell 
egyet említeni, akkor Néma Juli 
az, aki már rég túlnőtt rajtam: szi-
likátiparból doktorált, nagy kiál-
lításai vannak, kemenceépítéstől 
kerámiáig mindennel foglalkozik.
Szülei pedagógusok voltak, a 
bicskeiek jól ismerik őket. Mi 
motiválta, hogy teljesen más 
irányba induljon el?

Érdekes dolog. Nyolcadikos 
voltam, amikor Fehérváron indult 
óvónőképző szakközép, Anyu 
szerette volna, én meg nem akar-
tam. Aztán a gimnáziumban is-
merkedtem meg az agyagozással, 
így érettségi után nem volt kérdés, 
mi leszek. Anyuék támogattak, 
örültek annak, hogy különleges 
dologgal foglalkozom. Aztán lett 
saját műhelyem, meg kemencém. 
Amikor a kemence elkészült, ép-
pen aznap hívtak az iskolába ta-
nítani, de ez abban a pillanatban 
nem volt realitás. Így nem lettem 

pedagógus, bár gyerekeket folya-
matosan tanítok, igaz kerámiázni.
Dísz- vagy használati tárgyakat 
készít elsősorban?

Inkább használatit, a figurális 
dolgok esetében a stílus nem ala-
kult ki. Teás-, kávés készletek, 
virágtartók, kaspók vannak a re-
pertoárban.
Agyagon kívül mással is dolgo-
zik?

A művelődési házban a szak-
körökön csuhézom, nemezelek, 
gyöngyöt fűzök, népi kézműves 
technikákat használok. De azért 
az agyag a kedvencem.
Hány napig bírja agyagozás 
nélkül?

Amióta a művelődési házban 
dolgozom, csak ritkán kerámiá-
zom, viszont szeretek emberek 
között lenni, ami egy más irány. 
Elvonási tüneteim nincsenek, 
mert a szakkörben azért kezembe 
kerül az agyag.
Lánya, Gabi is képzőművész. 
Mekkora szerepe volt ebben?

Óvodás korától sok időt töltött 
a műhelyemben. Már pici korában 
látszott, hogy kreatív, rajzpályáza-
tokon nyert. Néma Julika szakkö-
rébe járt, majd rajztagozaton tűz-
zománcot tanult. Tizenhárom éve 
Londonban él, egy konditeremben 
dolgozik. Sokat nyaggattam, hogy 
dolgozzon. Szerencsére pár éve 
elkezdett rajzolni, festeni, azóta 
folyamatosan alkot. December-
ben eladta az első képét is.
Vannak tervek a közös mun-
kára?

Beszéltünk már róla. Az a ter-
vem, hogy rajzol valami szépet, 
amit én ráviszek kerámiára és utá-
na kiégetjük.
Mik a tervei a nyugdíjba 
vonulás után?

Muszáj továbbra is emberek 
és gyerekek közelében lennem. 
A szakköröket sem fogom abba-
hagyni, mert élvezem. Évek óta 
tervezem, hogy készítek magam-
nak egy cserépkályhát. Sok éve 
bennem van, de még nem mertem 
nekiállni. Talán majd most!

Köztünk élő hősök
Kiss Irén

Élete  
a kerámia

Sonkás-mozzarellás 
cukkini tekercs  
paradicsomsalátával

Hozzávalók: 2 db cukkini, 10 dkg fekete-erdei sonka,  
12 dkg mozzarella sajt, 1 marék rukkola,  
4 ek reszelt parmezán sajt, só, bors
A paradicsomsalátához: 30 dkg paradicsom, olívaolaj, só, 
cukor, őrölt bors, 3 ek balzsamecet,  
1 marék friss bazsalikom levél, 2 marék rukkola
Elkészítés: A cukkinik mindkét végét levágjuk, majd 
egy zöldség hámozó segítségével hosszában egybefüg-
gő szeleteket húzunk le vele. Az így kapott egységes 
szeleteket forró serpenyőben olívaolajon meggrillez-
zük.  Sütés után egy nagyobb darab durva borssal 
meghintett fóliára fektetjük, hogy kissé átfedésben 
legyenek - így kapunk egy cukkinivel borított lapot. 
Ezt a felületet beborítjuk sonkával, majd rukkolával, illetve az sajtot ujjnyi csíkokra vágott 
mozzarellával. Amikor ezzel is elkészültünk, a fólia segítségével elkezdjük szorosan felteker-
ni. Mindkét oldalán visszahajtjuk a fóliát, és hűtőbe helyezzük 1 órára.
A salátához a paradicsomot a lehető legvékonyabb szeletekre szeljük, egy edényben egymás-
ra fektetjük, fűszerezzük ízlés szerint. Ezután olívaolajjal és balzsamecettel meglocsoljuk, 
hűtőben tároljuk kb. 30 pewrcig, míg jól összeérnek az ízek. A cukkini tekercsről a fóliát 
leszedjük, és kb. 5 cm széles szeleteket vágunk belőle, és a paradicsomsalátával, valamint 
rukkolával tálaljuk.



Őrületes hajrát hozott a 
fejér megyei I. osztá-

lyú labdarúgó-bajnokság. Az 
egész szezon során szinte 
mindvégig fej-fej mellett ha-
ladt és gyűjtögette a pontokat 
négy együttes, hogy aztán a 
zárófordulóban hollywood-i 
forgatókönyveket idézően 
dőljenek el a végső helyezé-
sek. A Bicskei TC bár minden 
tőle telhetőt megtett, ez végül 
a bronzéremre volt elegendő.

Az utolsó fordulóban az Ika-
rus-Maroshegy győzni tudott, s 
ezzel bajnok lett. Az addig élen 
álló, nagy esélyes Gárdony és a 
szintén végső győzelemre esé-
lyes Mór is csak döntetlenre volt 
képes, így utóbbiak második he-
lyen zártak, míg a tóparti alakulat 
csak negyedik lett. A tabella alsó 
fokán ugyanis a Bicske végzett. A 
Dragan Vukmir vezette bicskei-

ek a Sárbogárdot legyőzve fejez-
ték be a szezont. Az ezüstérem 
mindössze egyetlen szerzett gó-
lon múlott…

Június 7-én a labdarúgók nya-
kába az érmek is bekerültek, 
méghozzá a Bicske Szíve Park-
ban, a Város Kemencéjénél. Az 
összejövetelen jelen volt Pálffy 
Károly polgármester, Bálint 
Istvánné alpolgármester, dr. 
Petrin László és Széplaki Árpád 
elnökségi tagok, a felügyelő 
bizottság tagjai, támogatók és 
természetesen a Bicske Tigers 
szurkolói is. A beszédeket köve-
tően Schneider Béla, az MLSZ 
Fejér Megyei Igazgatója adta át 
a medálokat a játékosok mellett a 
vezetőknek és támogatóknak is.

A csapat házi gólkirálya Né-
meth Erik lett 13 találattal, a 
sajtóosztályzatok alapján az év 
bicskei játékosa Milinte Árpád 
(6,89) lett Móri Tamás (6,50) 

és Molnár Viktor (6,46) előtt. 
Az eseményen elhangzott, hogy 
az edzőváltást követően, Dragan 
Vukmir vezetőedző irányításával 
hat mérkőzést nyert meg a gárda 
zsinórban, de ez is kevésnek bi-
zonyult az idény közbeni váratlan 
vereségek (Ercsi, Mór) kompen-
zálására. Mindenki optimista az 
új idényt illetően, ahol nem lehet 
más a cél, mint a bajnoki cím és a 
feljutás kivívása.

A nyári szünetben a játé-
kosok pihennek, a vezetőség 
azonban keményen dolgozik, 
hiszen az új idényre a keret 

kialakítása nem várhat. Biztos-
sá vált, hogy több focista nem 
Bicskén folytatja pályafutását. 
Bencze Márk munkahelyi el-
foglaltságaira hivatkozva kérte 
felmentését, Szilágyi Lászlóra 
műtét vár és kétséges, hogy tud-
ja-e folytatni a játékot. Egejuru 
Godslove Ukwuoma és Dukon 
Gergő is bejelentette távozá-
sát, míg Facskó Józseffel, Máj 
Gáborral és Marton Henrikkel 
közös megegyezéssel szakított 
az egyesület. Két és fél év után 
távozik Bicskéről a korábbi NB 
1-es kapus, Milinte Árpád is. 

Jó hír, hogy a korábbi szerb 
válogatott labdarúgó, Magyar-
országon a Ferencvárosnál, a 
Honvédnál, a Debrecennél és 
az MTK-nál számos sikert elért 
Dragan Vukmir marad a BTC 
vezetőedzője. A tréner elfogadta 
ugyanis a klub szerződéshosz-
szabbítási ajánlatát, s egy évre 
szóló szerződést írt alá. Szakmai 
igazgatóként nem csak a felnőtt 
csapat NB III-ba juttatása lesz a 
dolga, hanem a BTC további ki-
lenc labdarúgó csapatánál folyó 
szakmai munka felügyelete is.

A játékoskeret is alakul a fo-
lyamatos tárgyalások eredmé-
nyeként. Milinte helyére a 21 
esztendős, korábbi utánpótlás 
válogatott kapus, Zelizi Pat-
rik érkezik Iváncsáról. Fontos 
hír még, hogy egy év ausztriai 
légióskodás után visszatér a 
2016/17-es idény gólkirálya, 
Varga Zoltán.

Sport
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Őrült hajrá végén lett  
bronzérmes a BTC

Két kiváló bicskei pedagógussal és - nem mellesleg - sportolóval kötött támo-
gatási szerződést a Bicskei torna Club. tolnai Éva és Agyagási ákos indulási 
jogot szerzett a 2018. november 4-én megrendezésre kerülő New York maraton 
futóversenyre. A közel 40 ezres induló létszámmal bíró tradicionális viadalon a 
sportolópár nemzeti színű és Bicske Városát hirdető felszerelésben fog rajthoz 
állni, amihez Bicske város Önkormányzata is segítséget nyújt, míg a felkészülési, 
utazási és szállásköltségekhez a BtC jelentős összegű támogatással járul hozzá.

A Dinamik Harcművészeti Köz-
hasznú Sportegyesület bicskei és 
a biatorbágyi szakosztályának ver-
senyzői eredményesen szerepeltek 
a Csomád Kupa nemzetközi harc-
művészeti versenyen.

Metzger Antal elnök tájékozta-

tása szerint a versenyen technikai 
és küzdelmi számokba egyaránt 
neveztek. Parázs küzdelmek, ti-
zedpontokon múló helyezések, 
örömkönnyek és mosolyok kísér-
ték versenyzőink szereplését – tet-
te hozzá.

A csapat legeredményesebb 
versenyzője Jurasek Balázs volt (3 
aranyérem), de a legfiatalabb, Csige 
Imre Hunor (7 éves) is remekül 
szerepelt (1 ezüst, 2 bronzérem). 
Mellettük Horváth Noel egy ezüst, 
két bronz, Szabó Réka és Baljer 

Első osztályba  
ütötték magukat
Azok után, hogy a bicskei asztali-
tenisz csapat a 2016-17-es szezon 
végén - a Bicskei Szabadidősport 
Egyesület színeiben szerepelve - ki-
esett a megyei I. osztályból, a követ-
kező idényben már a Bicskei Torna 
Club szakosztályaként azonnal si-
került visszajutni az első osztályba.

A BTC másik két csapat mellett 
esélyes volt a feljutásra, amit végül 
bajnokként abszolváltak. A megyei 
II. osztályú bajnokságot megnyert 
csapat tagjai: Bónus Tibor, Farkas 
János, Pfeifer János, Székely And-
rás, Széll Zoltán.

Az eredmény eléréséhez nagyban 
hozzájárult, hogy a bajnoki idény 
kezdete előtt komoly technikai tá-
mogatást kaptak a Bicskei Torna 
Clubtól: az új ütőborításokkal a 
csapat minden tagja magabiztosab-
ban tudott játszani, mint a korábbi 
3-5 éves, kopott gumikkal.

A csapat célja a megyei I. osz-
tályban való biztos bennmaradás, 
szeretnének a 4-6. hely között vé-
gezni.

Érmek a Csomád Kupáról

Bence egy-egy ezüst, Baljer Regina 
egy ezüst, két bronz, Hoffher Tí-
mea három ezüst, Makai Máté Örs 
két ezüst és egy bronzérmet nyert. 
A DHKSE a megszerzett 6 bronz, 
10 ezüst, 3 aranyéremmel a megje-
lent csapatok között a 6. lett.



ANyAKöNyvi HíreK
Az alábbi párok járultak hozzá ahhoz, hogy értesüljön Bicske lakossága bicskei 
anyakönyvvezető előtt 2018. június hónapban megkötött házasságukról:  
Király Attila és Bognár Gabriella (június 02.), Dóczé János és Kun ilona (június 
02.), Gábori Gergely és Farkas Krisztina (június 09.), Nagy richárd istván és 
Boczor Klaudia (június 09.), Dömötör Sándor és Bernvallner Anita (június 30.), 
Takács Zoltán Péter és Éeithi Mária (június 02.).
sok boldogságot kívánunk!

Az egyesített Családsegítő és gondozási Központ – Kapcsolat Központ védőnői  
szakmai egysége tájékoztatása szerint a 2018. május-június hónapban született 
gyermekek: vajda Botond (2018. 05. 04.), iványi Fanni (2018. 05. 13.),
Mogyorósi Merse (2018. 06. 03.), 
Dudás Nikolasz raul (2018. 06. 04.),
rádli Barnabás (2018. 06. 07.), 
Szigeti emma Zoé (2018. 06. 18.).
Jó egészséget kívánunk!

Védőnői szakmai egység
2060 Bicske, Kossuth tér 17.
telefon: 22/ 952-232 e-mail: 
bicskevedonok@gmail.com

Hivatalok
Fejér Megyei Kormányhivatal 
Bicske Járási Hivatal
2060 Bicske, szent istván út 7-11.
t.: 22/566-300, Fax: 22/566-303
Hétfőn: 8–12 és 13–16
szerdán: 8–12 és 13–16
Pénteken: 8–12

Kormányablak Osztály
2060 Bicske, szent istván út 7-11.
t.: 22/795-948

Bicske város Polgármesteri  
Hivatala
Bicske, Hősök tere 4. t.: 22/565-464
Hétfő: 8:00-12:00
Kedd: Az ügyfélfogadás szünetel
szerda: 13:00-18:00
Csütörtök: Az ügyfélfogadás szünetel
Péntek: 8:00-12:00

Pálffy Károly polgármester  
fogadó órája előzetes  
egyeztetés alapján:
Bicske, Hősök tere 4. t.: 22/565-464

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
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
védőnői Szakmai egység
2060 Bicske,  
Kossuth tér 17.
telefon: +36 22/952-232
e-mail: bicskevedonok@gmail.com

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

egészségfejlesztési iroda
Bicske,Kossuth utca 15.,  
tel: 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., 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

KÖZÉrDEKŰ  
INforMáCIÓK

1. Szív-érrendszeri betegek klubja:  
Suszter Boglárka dietetikus
időpont: augusztus 07.  17:00  
Helyszín: Bicske, művház (Kertbarát Kör)
2. Cukorbetegek klubja: Suszter Boglárka dietetikus
időpont: augusztus 28. 16:00  
Helyszín: Bicske, eFi, Kossuth utca 15.
3. Bicske – Pilates: Berecz Botondné konduktor-
pedagógus és sportoktató vezetésével
időpont: csütörtökönként: 16.30 – 17.30  
Helyszín: Fiatalok Háza (régi mozi)
4. Bicske – Aerobic: Berecz Botondné konduktor-
pedagógus és sportoktató vezetésével
időpont: keddenként: 16.30 – 17.30  
Helyszín: Fiatalok Háza (régi mozi)
5. Tabajd – Pilates: Berecz Botondné konduktor-
pedagógus és sportoktató vezetésével
időpont: csütörtökönként: 18:00 – 19.00  
Helyszín: tabajd, Kultúrház
6. Csákvár- Funkcionális tréning:  
Czinkóczkiné Galambos Gyöngyi, gyógytornász
időpont: Hétfőnként: 19.00 -20.00  
Helyszín: Csákvár, terstyánszky Ödön sportközpont
7. Csákvár- Nordic walking: Czinkóczkiné Galambos 
Gyöngyi, nordic walking oktató, gyógytornász
időpont: augusztus 03. 17:00 indulás: Csákvár, 
sportközponttól Telefon: 06-30-494-8049
8. FiTT torna: Berecz Botondné konduktor-pedagógus és 
sportoktató vezetésével
időpont: Keddenként: 9.00-10.00 óráig  
Helyszín: eFi Bicske
9. Gerinctorna Bicske: Tarnócziné Horváth Gabriella 
vezetésével
időpont: Hétfőnként: 18.30-20.00 óráig  
Helyszín Bicske, Fiatalok Háza

10. Gerinctorna etyek: Tarnócziné Horváth Gabriella 
vezetésével
időpont: szerdánként: 18:00-tól Helyszín: etyek, Könyvtár
11. Power Walking: Tarnócziné Horváth Gabriella 
vezetésével
időpont: augusztus 11., 9:00-tól  
Gyülekező: Felcsút Faluház előtt  
Telefon: 06-70-454-5539
12. Testmozgás-tanácsadás: Némethné Mikó Éva és Nagy 
Arleta gyógytornászok vezetésével
időpont: Keddenként: 15.00-16.00  
Helyszín: Bicske, egészségügyi Központ
13. Kondicionáló torna: Némethné Mikó Éva gyógytornász
időpont: Keddenként: 18:00-tól  
Helyszín: mány, általános iskola
14. Uszodaprogram: Czinkóczkiné G. Gyöngyi és 
Tarnócziné H. Gabriella vezetésével
időpontja: minden szombaton 14.00 órától,  
Helyszín: Bicske, tanuszoda
(A augusztus 4-i, 18-i program két turnusban - 14:00 és 
15:00 órától – maximum 15 fős csoportokban zajlik.)
15. Dietetikai tanácsadás: Suszter Boglárka dietetikus 
vezetésével
időpontjai: augusztus 07., 28.  17:30-tól  
Helyszín: eFi Bicske
16. Életmód-tanácsadás: Artai Balázsné, klinikai 
szakpszichológus vezetésével
időpont: egyeztetés alapján Helyszín: eFi Bicske
17. Dohányzás- és alkoholproblémákkal küzdők egyéni 
tanácsadása: Dr.Nyúli László addiktológus, pszichiáter 
szakorvos vezetésével
időpont: egyeztetés alapján Helyszín: eFi Bicske
18. Főzőklub: Dr. Lovasné Báder Katalin
időpont: augusztus 09. 17:00  
Helyszín: szt. istván u. 115.

„LEGYÜNK EGYÜTT EGÉSZSÉGESEBBEK!”
AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI IRODA /EFI/ 2018. augusztus – aktuális programok
AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI IRODA PROGRAMJAI INGYENESEN LáTOGATHATÓK.

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 • Személyesen: Bicske, Kossuth utca 15.

további információkért keresse az eFi irodát a fent megadott telefonszámokon vagy személyesen!

Díjnyertes halebéd  
Velencén
Június elején rendezték meg a Fejér Me-
gyei Polgárőrnapot Velencén. Az ilyenkor 
szokásos programpontok között főzőversenyt 
is rendeztek, amit a Bicske Kertvárosi Polgár-
őrség csapata meg is nyert. Stílszerűek voltak a bicskei séfek, hiszen 
halból készült ebédet főztek, ami dukál a Velencei-tó partján…

Pató Ferenc egyesületi elnök tájékoztatása szerint a nyertes menü-
höz a halat is maguk fogták, de nem a Velencei-tóban, hanem Bics-
kén, Ditró József halgazdász hozzájárulásával. A halászlé pontyból 
készült, míg a főfogás harcsapaprikás volt túrós csuszával. A bicskei 
polgárőrök azokra is gondoltak, akik nem szeretik a halat, számukra 
lecsót készítettek.

- A főzőverseny zsűrije annak rendje és módja szerint végigkós-
tolta az összes szervezet főztjét, majd minket hoztak ki győztesnek. 
Ilyenre korábban még nem volt példa, egyszer jártunk nagyon közel 
hozzá, de akkor Bicskén mi voltunk a rendezők és nem lehettünk 
győztesek. Végül a harmadik helyet szereztük meg vaddisznó- és 
marhapörköltünkkel – mesélte Pató Ferenc, aki elmondta még, 
hogy harmincan képviselték Bicskét a rendezvényen. Megemlítette, 
hogy a két díjnyertes szakácsuk Bócsi Attila és Takács István volt.

A Bicskei Prelúdium Alapfokú Művészeti Iskola idén is megszervezte 
művészeti táborát 2018. június 25-29-ig, melyet hagyományaikhoz 
híven színvonalas összművészeti előadással zártak. A Nemzeti 
Tehetségprogram keretében az NTP-TFJ-2017-0102 pályázati 
támogatásból beszerzett, 1,5 millió Ft értékű professzionális hang-és 
fénytechnikai eszközök alkalmazása segítette a művészeti iskola 
tehetséggondozó munkáját, a közel 70 gyermeket megmozgató 
táborzáró előadás minőségi szakmai megvalósítását.


