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Hetényi Anikó igazgató az indulás óta az intézményben dol-
gozik, de már jóval előtte is azon fáradozott többedmagával, 
hogy újraindulhasson az iskola. Visszaemlékezése szerint igen 
mostoha körülmények között, egyelten tanteremben kezdték 
a munkát, csak első osztályuk volt, hogy aztán felmenő rend-
szerben felépítsék azt, amit ma Szent Lászlónak ismerünk. Az 
első igazgató, Földesi Ferenc vezetésével azonban mindvégig 
hittek abban, hogy van létjogosultsága Bicskén egy egyházi 

iskolának, és az élet őket igazolta.
– Az volt a célunk, hogy szerves részei legyünk a helyi oktatás-
nak. Hosszú út vezetett idáig, de sikerült. Huszonnégy diákkal 
kezdtünk, ma már 235 tanulónk van, és minden évben más-
félszeres a túljelentkezés Bicskéről és környékéről. Azt hiszem, 
sikereinket, eredményeinket a nagyon erős fizikai, szellemi és 
lelki építkezésnek köszönhetjük, hiszen a hitre nevelés a pe-
dagógiai programunk alapja. Illetve az is hozzájárult elfoga-
dottságunkhoz, hogy egy idő után jöttek a tanulmányi sike-
rek, amelyek növelték az iskola népszerűségét – hangsúlyozta 
az igazgató, aki szerint a Szent László nem gyermek-, hanem 
értékközpontú iskola, ahol nagyon fontos a hit, a tudás és az 
ismeret, miközben teljes emberek nevelésére törekszenek, s 
mindenkiből igyekeznek kihozni a benne rejlő tehetséget.
– Kiemelten fontos a pedagógiai munka, de mindez keveset 
érne, ha nem tudnánk hozzá méltó körülményeket teremteni. 
Szerencsére az épület az újraindítás óta több ütemben átala-
kult, kibővült. Ebédlőt, tanári szobát, osztálytermet, mosdókat 
alakítottunk ki, van könyvtárunk, informatika szaktantermünk, 
és minden igényt kielégítő tornateremmel is bővültünk, ami-
nek az emeletén szaktanterem és foglalkoztatók lettek kiala-

kítva – összegzett 
lapunknak Hetényi 
Anikó az ünnepi 
szentmisét meg-
előzően.
A hálaadó alkal-
mon jelen volt 
Spányi Antal szé-
kesfehérvári me-
gyéspüspök, aki-
nek nagyon sokat 
köszönhet az iskola. Ő celebrálta a misét Burbela Gergely bics-
kei plébánossal, a Szent László püspöki biztosával és Bonaven-
tura atyával, a helyi káplánnal.
Az eseményen felszólalt Tessely Zoltán országgyűlési képvise-
lő, aki korábban az iskola tanára volt. Emlékeztetett rá, hogy 
2002 és 2010 között „szentlászlós” tanár lehetett, két osztályt 
vitt ki osztályfőnökként.
- Kemény és küzdelmes évek, évtizedek alatt kapaszkodott fel 
az iskola oda, ahol most elismertségben tart. Számos elköte-
lezett és elhivatott egyházi és világi vezető eltökéltségének, 
erőfeszítéseinek és áldozatvállalásának köszönhető, hogy az 
intézmény példaértékű fejlődésen, épülésen és szépülésen 
ment keresztül – fogalmazott.
Bálint Istvánné polgármes-
ter köszöntőjében kiemelte: 
az iskola újraindulása sok 
bicskei ember együtt gon-
dolkodását, erőfeszítését 
igényelte. Megemlítette, 
hogy sokak mellett ezen fá-
radozott Tabódy István atya 
is, aki 1987-től 2000-ben 
bekövetkezett haláláig volt 
Bicske plébánosa. Hosszú és 
börtönévekkel, sok-sok küz-
delemmel teli életútjának 
egyik ékköve lett a Szent 
László Általános Iskola.
- Azt hiszem, egyfajta meg-
nyugvást adott neki élete 
végén, hogy amit a kommu-
nizmus és a kommunisták 
elvettek tőle, elvettek a ma-
gyar emberektől, elvettek az 
istenhívőktől, azt vissza tud-
ta adni a bicskei közösség-
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Hálaadó szentmisével és kiállítással ünnepelte újraindulásának 25 éves jubileumát a Szent László 
Általános Iskola. Az intézmény 1996. szeptember 1-jén kezdte meg működését, miután nevelési-ok-
tatási célra visszaigényelték azt az épületet, amely 1948-ig a Római Katolikus Egyház tulajdonát ké-
pezte. Az iskola a negyedszázad alatt Bicske oktatási és kulturális életének megkerülhetetlen tagja 
lett.



Végre újra zöldbe borult a természet, nyíl-
nak a virágok, fák és megannyi szépség 
vesz körül minket, bármerre nézünk. Kinyílt 
a világ és vele együtt a lelkünk is. Ismét  
élvezhetjük a nap melegét, az ég kékjét és a 
szabadságot. A koronavírus-járvány végre 
visszavonulót fújt és mi megszabadultunk 
jószerivel minden korlátozástól. Visszatért 
az életünk a már nagyon vágyott régi 
kerékvágásba. Túlvagyunk a választá-
si  kampányon   és az emberek többsége 
a folytatás mellett döntött. Negyedszer 
is Orbán Viktor alakíthat kormányt, még-
pedig 2/3-os többséggel. Bicskén éppúgy, 
mint az ország  szinte minden településén 
nyert a Fidesz egyéniben és listán is. A fe-
jlődés, a béke és a támogatások tehát foly-
tatódnak. Ez városunk életét is nagyban 
befolyásolja az elkövetkező négy évben.
 
Így hát nyugodt szívvel készülhettünk 
a keresztény kultúrkör legnagyobb ün-
nepére, a húsvétra. A lelkünket ünne-
plőbe öltöztetve vártuk Jézus Krisztus 
feltámadását, aki kereszthalálával megvál-
totta a bűneinket. A JóIsten pedig feláldoz-
ta értünk, emberekért egyszülött fiát. 

A szeretet győzedelmeskedett a gonosz 
felett és mi ma annyit tehetünk, hívők és 
nem hívők egyaránt, hogy fohászkodunk a 
békéért, határon innen és túl.

„ Magyarország mindenek előtt, a Jóisten 
mindannyiunk fölött!”

Hajrá, Bicske!

Ébred a természet és 
a lelkünk is

BÁLINT ISTVÁNNÉ 
polgármester

www.bicske.hu
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nek. Mára eljutottunk oda, hogy az iskola tökéletesen be-
illeszkedett a város nevelési-oktatási és kulturális életébe, 
tanulói versenyeredményei és felvételi mutatói kiemelke-
dőek, mindamellett a fiatalok a keresztény értékek mentén 
történő nevelést kapnak. Azt gondolom, a mai világban ez 
hatalmas érték! Ezért nagy köszönet jár a Szent László Ál-
talános Iskola valamennyi pedagógusának – hangsúlyozta 
a városvezető.
A szentmisét követően a Polgármesteri Hivatal aulájában 
megtekintették az „Ott van mindenhol, ott van minden-
ben” című kiállítást, amelyet a Szent László tanulóinak 
munkáiból állítottak össze.
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LEZÁRULT A TABÓDY 100 EMLÉKÉV

Éppen Tabódy István atya 101. szü-
letésnapján nyílt kiállítással zárult 
le az önkormányzat, a művelődési 
központ, a bicskei katolikus plébá-
nia és a Szent László Általános Isko-
la által közösen meghirdetett Tabó-
dy 100 emlékév.

A Petőfi Sándor Művelődési Ház-
ban berendezett tárlat megnyitó-
ján Bálint Istvánné polgármester 
hangsúlyozta, hogy a „mi Tabódy-
nk” kalandos és szenvedésekkel teli 
életének csak az utolsó szakaszát 
töltötte városunkban: 1987-től kez-
dődően 2000-ben bekövetkezett 
haláláig volt Bicske plébánosa. Ar-
ról is megemlékezett, hogy igazi 
katonaember volt, ám abban nem 
tudott és nem hagyták kiteljesed-
ni, így kanyarodott a papi hivatás 
felé, amelyben sokáig nem hagyták 
érvényesülni, lévén a kommunista 
rendszer ellenségének tekintették.
- Tabódy István nem volt beletörő-
dő, nem volt megalkuvó, nem volt 
eltántorítható a céljaitól. Küzdött 
az államhatalom és a kommuniz-
mus igazságtalanságai ellen. Éppen 
ezért sok-sok évnyi börtön volt a 
jutalma: Magyarország történelmé-
ben ő volt az, aki papként a második 
legtöbb időt töltötte börtönben. 
Így történhetett, hogy 1958-ban 
szentelték pappá, de csak 15 évvel 
később, 1973-ban kezdhette meg 

rendszeres papi szol-
gálatát. Amelynek 
vége felé Bicskére ke-
rült, ahol maradandót 
alkotott és ezért rend-
kívül hálásak vagyunk 
neki! Tabódy István-
nak köszönhetjük a 
Szent László Általános 
Iskola újraindulását, 
amely éppen 25 éves 
fennállását ünnep-
li idén, de nevéhez 
fűződik Bicske Alt-
hausennel kötött testvértelepülési 
kapcsolata is, amely már több mint 
negyedszázados – idézte fel az atya 
bicskei plébánosi tevékenységét a 
polgármester.
Burbela Gergely plébános hálát 
adott azért, hogy Tabódy István ké-
sei utódja lehet. Úgy vélte, az atya a 
szenvedésben is hálás tudott lenni 
Istennek. Érte és a szeretetért képes 
lett volna az életét is feláldozni.
Éhmann Gábor történész, a Tabódy 
életút kutatója részleteibe menően 
elmesélte az egykori plébános vi-
szontagságos életút-
ját, olyan momentu-
mokat is bemutatva, 
amelyek a sokezer ol-
dalnyi állambiztonsá-
gi iratokból derültek 
ki számára.
Legeza László a Ma-
gyar Máltai Lovagok 
Szövetségének tagja 
szerint Tabódy szüle-
tett máltai lovag volt, 
hiszen védte a katoli-
kus egyházat és segí-
tette a szegényeket, 
mindig azokat, akik a 
legjobban rászorultak.
Mohainé Fejes Ág-
nes a Bicske Barátok 
Egyesületének titkára 
visszaemlékezésében 
rámutatott: Tabódy 
István derűs, humoros 
személyisége és csele-
kedetei minden körü-
lötte lévő életét jobbá 

tették. Az atya élete szenvedések-
kel volt kikövezve, ezeket azonban 
sohasem mutatta – tette hozzá.
Az est során fellépett a Székesfehér-
vári Helyőrségi Zenekar, valamint a 
Szent László Általános Iskola diák-
jai, akik egy jelenetet adtak elő, il-
letve katonadalokat énekeltek.
A legendás papról a kiállítást Nagy-
né Szita Erzsébet nyugalmazott 
művelődésiház-igazgató állította 
össze. A tárlat április 30-ig látogat-
ható.
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Soltész Miklós a Miniszterelnökség egyházi és nemze-
tiségi kapcsolatokért felelős államtitkára ünnepi be-
szédében kiemelte, hogy a magyar kormány a refor-
mátus, a katolikus és az evangélikus egyházak iskola és 
óvodaépítési-, felújítási programjára nagyságrendileg 
110 milliárd forintot biztosít, így az elmúlt 10-12 év-
ben több mint ötszáz egyházi iskola és óvoda újult meg 
vagy épült fel újonnan, s ezek közül több mint 200 tel-
jesen új épület.
- Fontosnak tartjuk az egyházi köznevelést, mert az 

adott felekezet közösségét erősítjük 
ezáltal és most, amikor sokféle nagy 
baj van a világban, amikor közössé-
geket rombolnak, szomszédos nem-
zetek között háború zajlik, akkor az 
egyházaknak még inkább felérté-
kelődik a szerepe – hangoztatta az 
államtitkár.
Tessely Zoltán országgyűlési képvi-
selő hangsúlyozta, hogy a kormány 
által elindított, egyedülálló család-
támogatási program sikerét a folya-
matosan emelkedő gyermeklétszám 
igazolja. Úgy vélte, ennek köszön-
hetően újabb és újabb oktatási-ne-
velési intézményekre van szükség, 
például református óvodákra, mint 
amilyen Bicskén is épül.
Bálint Istvánné polgármester arról 
beszélt, hogy közös akarat és erő az, 
ami miatt épülhet Bicske legújabb 
nevelési-oktatási intézménye.

- Úgy vélem, egy új óvoda építésébe erő nélkül nem le-
het belevágni! Egyrészt kellett hozzá a bicskei reformá-
tus közösség lelki ereje és persze bátorsága, hiszen bele 
mertek vágni az építkezésbe. Az építkezésbe, amely-
től jogosan várhatják azt, hogy a jövőt építik. Bizony, 
a jövőt, hiszen e falak között gyermekek százai fognak 
felnőni, akiken a jövőnk múlik, s akiken a bicskei és a 
környékbeli református közösségek jövője is múlik – fo-
galmazott a városvezető.
Balog Zoltán a Dunamelléki Református Egyházkerület 
püspöke, a Magyarországi Református Egyház zsinatá-
nak lelkészi elnöke nagyon fontosnak nevezte, hogy a 
gyermekek az életük első pillanatától tudják azt, hogy 
a templomban, a gyülekezetben, az egyházban és egy 
egyházi óvodában is jó helyen vannak. Úgy vélte, az új 
bicskei óvodában a gyerekek a legjobb helyen lesznek, 
de a szülők nem az épületre bízzák őket, még csak nem 
is az óvodapedagógusokra, hanem az óvodapedagógu-
sokat bízzák Istennek a szeretetére és azt kívánják, hogy 
tudják közvetíteni ezt a szeretetet a gyermekek felé.
A Bicskei Református Egyházközség által fenntartott 
Mandulaág Református Óvoda közel 789 millió forint-
ból épül meg. Három csoportjába összesen 75 gyerme-
ket várnak 2022 szeptemberétől.

BOKRÉTAÜNNEP 
AZ ÉPÜLŐ 
ÓVODÁBAN

Elérte a legmagasabb pontját az épülő Mandulaág Református Óvoda, ezért március 26-án bokré-
taünnepet tartottak az épületben.
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BICSKEI DÍJAZOTTAK

A Fejér Megyei Önkormányzat minden évben megren-
dezi legnagyobb saját ünnepét, a Megyenapot. Az idei 
esztendőben az Aranybulla kiadásának 800. évfordulója 
tiszteletére Székesfehérváron tartották az ünnepséget, 
amelyen átadták az önkormányzat kitüntető címeit és 
díjait. Március 25-én több, köztiszteletben álló bicskei is 
elismerésben részesült.
Molnár Krisztián a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke ün-
nepi beszédében azt hangsúlyozta, hogy a Megyenap 
mindig különleges, mert egyszerre adnak számvetést az 
elmúlt időszak munkájáról, eredményeiről, s egyszerre 
ünnepelik azokat az embereket, akik az elmúlt években 
valami többet, valami kiemelkedőt alkottak.
- Ma azért vagyunk itt, hogy köszönetet mondjunk mind-
azoknak az embereknek, akik vigyáznak az előttünk lévő 
nemzedékek örökségére. Akik saját példájukkal bizo-
nyítják, hogy mindenki vállalhat többet, és jobbat, ha 
elég bátor a cselekvéshez; és megmutassuk azt is: nin-
csenek egyedül. Az összefogás erőt jelent, közösséget 
épít, lehetőségeket teremt. Az összefogással elérhetjük 
közös céljainkat, megőrizhetjük identitásunkat – fogal-
mazott a megyei elnök.
A Megyenap legfontosabb programeleme természete-
sen a megyei díszpolgári cím és egyéb kitüntető díjak 
átadása volt. A Fejér Megye Díszpolgára címet ebben 
az esztendőben Miklósa Erika operaénekes és Zimmer-
mann Sebestyénné, a gánti Vértes Vendéglő tulajdonosa 
vehette át. Az ünnepségen a közgyűlés elnöke további 

12 díjkategóri-
ában adott át a 
dí jazottak nak 
elismerést.
Gróf Klebels-
berg Kuno Emlékérmet vett át megosztva Néma Pálné 
és Néma Pál, a több évtizedes elhivatott és újító pe-
dagógiai munkásságuk, a tehetséggondozás területén 
kifejtett példaértékű tevékenységük és közösségépítő 
munkájuk elismeréseként.
Wekerle Sándor Díjban részesült Németh Tibor, a roma 
nemzetiségi hagyományok érdekében végzett kiemel-
kedő közösségi és kulturális munkája, valamint példa-
mutató közéleti tevékenysége elismeréseként.

Fergeteges koncertet adott a Kossuth téri színpadon hazánk 
egyik legsikeresebb DJ-je, Lotfi Begi. A bicskei önkormányzat 
szervezte a március 26-ai programot, ingyenesen biztosítva a 
szórakozást sokszáz embernek. Cserébe annyit kértek, hogy 

mindenki a maga lehe-
tőségeihez mérten ado-
mányozzon pénzt az 
ukrajnai háború elől menekülők megsegítésére. A közönség 
pedig eleget tett a kérésnek.
A felejthetetlen koncerten a neves DJ-n kívül fellépett még 
Burai, Kollányi Zsuzsi, Sofi & Nemazalány, illetve Nagy Adri.
Bálint Istvánné a koncertet követően lapunknak elmondta, 
hogy Bicske ismét jelesre vizsgázott összefogásból, amit jól 
jelez, hogy a kihelyezett adománygyűjtő ládába összesen 
180.310 forint gyűlt össze.

SZÓRAKOZVA SEGÍTETTEK
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Javában zajlanak a bicskei inter-
modális csomópont első ütemé-
nek munkálatai. Ennek keretében 
jelentősen meghosszabbodik a sí-
nek alatt futó aluljáró a Csákvári út 
irányába, hogy az ott kialakítandó 
parkolók felől is megközelíthető 
legyen az állomásépület, valamint 
a peronok. A sima felületű, ám si-
vár, szürke betonfalak már készen 
vannak. A város és a kivitelező jó 
együttműködésének köszönhető-
en azonban nem maradtak sokáig 
ilyenek a betonfalak, mert a Szent 
László Általános Iskola nyolcadik 
osztályos diákjai és tanárai kifes-
tették. Bicske ikonikus épületei 
és a kerékpárút is felkerült az új 
vasúti aluljáró falára. A fiatalok 
Lovasné Báder Katalin és Magyar 
Eleonóra vezetésével végezték el a 
munkálatokat.
- Bálint Istvánné polgármestertől 

hetekkel ezelőtt felkérést kaptunk, 
hogy a sötét és komor aluljáróból 
valami szépet varázsoljunk. Meg-
terveztük a rendelkezésre álló 
felület ismeretében, hogy mit is 
szeretnénk alkotni. A kivitelező 
cégnek le kellett adnunk az igénye-
inket, hogy mennyi ecsetet és fes-
téket szeretnénk, milyen színeket 

kívánunk használni, s ők beszerez-
ték azokat, illetve a munkálatok-
hoz szükséges egyéb eszközöket 
is. Az iskola jubileumi éve miatt 
elég kevés időnk volt a megvaló-
sításra, mindössze két nap alatt 
festettük fel a falra Bicske ikonikus 

épületeit. Félő volt, hogy nem vég-
zünk határidőre, de rajzszakos kol-
léganőmmel, valamint a bátor és 
kreatív diákok segítségével sike-
rült időre végeznünk. Azt hiszem, 
szépet és maradandót alkotnunk. 
Örömteli, hogy graffiti elleni véde-
lemmel is ellátják a festményeket, 
így tényleg időtállók lehetnek – 
összegzett Lovasné Báder Katalin.
A falakon Bicske templomai mel-
lett többek között a bíróság épüle-
te, a városháza, a Galagonyás-dűlő 
és a kerékpárút is megelevenedik, 
mint ahogy természetesen a Szent 
László Általános Iskola épülete is 
felkerült a falfestményre.

BICSKE AZ ALULJÁRÓBA KÖLTÖZÖTT

Az április 3-ai országgyűlési képvise-
lő-választáson a Fejér 03-as választókerü-
letben a jelöltek közül ismételten Tessely 
Zoltán (Fidesz-KDNP) kapta a legtöbb 
voksot, így újabb négy évig lesz a térség 
parlamenti képviselője. Országosan a Fi-
desz-KDNP kétharmados többséggel ren-
delkezik majd az új Országgyűlésben.
A Nemzeti Választási Iroda adatai sze-
rint Tessely Zoltán 32.520 (57,34%) sza-
vazatot kapott. Balázs Péter (DK-Job-
bik-LMP-MSZP-Momentum-Párbeszéd) 
18.092 (31,90%), Hegedüs Pál (Mi Hazánk 
Mozgalom) 3.168 (5,59%), Mészáros Lász-
ló (Magyar Kétfarkú Kutyapárt) 1.944 
(3,43%), Könyves Tamás (Megoldás Moz-
galom) 854 (1,51%), Fléger István Tamás 
(Munkáspárt-ISZOMM) 137 (0,24%) vok-
sot szerzett.
Országosan a 106 egyéni választókerü-
letből 87-ben a Fidesz-KDNP pártszö-
vetség jelöltje nyert, 19-ben a DK-Job-
bik-LMP-MSZP-M omentum-Pár beszéd 
szövetség jelöltje szerzett mandátumot.
Az országos listás szavazáson a Fi-
desz-KDNP 54,10% (3.057.195), a DK-Job-
bik-LMP-MSZP-M omentum-Pár beszéd 
szövetség 34,46% (1.947.117), a Mi Ha-
zánk Mozgalom 5,88% (332.440), a Ma-
gyar Kétfarkú Kutyapárt 3,27% (185.030), 
a Megoldás Mozgalom 1,04% (58.928), 
míg a Normális Élet Pártja 0,70% (39.712) 
szavazatot gyűjtött. Ezek alapján az orszá-
gos listáról a Fidesz-KDNP 48, a DK-Job-
bik-LMP-MSZP-M omentum-Pár beszéd 
szövetség 38, a Mi Hazánk Mozgalom 6 
képviselőt küldhet az Országgyűlésbe. 
Ezen felül a Magyarországi Németek Or-
szágos Önkormányzata egy kedvezmé-
nyes mandátumhoz jutott.
A 199 fős Országgyűlésben így a Fi-
desz-KDNP-nek összesen 135, a DK-Job-
bik-LMP-MSZP-M omentum-Pár beszéd 
szövetségnek 57, a Mi Hazánknak 6, a né-
met önkormányzatnak 1 képviselője lesz.

VÁLASZTÁS 2022 

TESSELY ZOLTÁN 
ÚJRA MANDÁTUMOT 

SZERZETT
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JÓ ÜTEMBEN HALAD A KISÁLLOMÁS FELÚJÍTÁSA

A terveknek megfelelően haladnak a szak-
emberek Bicske alsó vasúti megállóhely 
felújításával. Minderről a helyszínen tá-
jékozódott Bálint Istvánné polgármester, 
Tessely Zoltán országgyűlési képviselő 
és Szemeczey Balázs, a Budapest Fejlesz-
tési Központ vezérigazgató-helyettese.

Bálint Istvánné hangsúlyozta, hogy újabb komoly beruházás a kisállomás fej-
lesztése a városban. Mint mondta, ugyan a Magyar Államvasutak területe Bicske 
alsó megállóhely és ők is végzik a felújítást, de a város válik tőle élhetőbbé, szebbé.
- Emlékszem, hogy fiatal koromba reggelente innen indultam a fő-
városba. Nagyjából minden ugyanilyen volt, ezért is nagyon örü-
lök annak, hogy elkezdődött a beruházás. Újabb pontja lesz a város-
nak 21. századi színvonalú és biztonságos – emelte ki a városvezető.
Tessely Zoltán arról beszélt, hogy a projekt keretében a szakembe-
rek kijavítják a felvételi épület előtti lépcsőt, lecserélik a peron mellet-
ti korlátokat, a hangos utastájékoztatókat és a peronbútorokat is. Ke-
rékpártárolókat és korszerű utasvárókat telepítenek a térköves vasút 
menti járdákra. A vagyonvédelem kiépítésén is dolgoznak már – tette hozzá.
Szemeczey Balázs bejelentette, hogy nem állnak meg itt, időközben elkez-
dődött az állomás melletti 
P+R parkolók tervezése is. A 
MÁV célja, hogy minél töb-
ben válasszák a vasúti köz-
lekedést, ezért összesen 47 
gépkocsi helyet és 30 ke-
rékpártárolót alakítanak ki.
A tervek szerint 2023 
első felére lesznek en-
gedélyes terveik, így jö-
vőre biztosan elkezdő-
dik a parkolóépítés is.

Sajtónyilvános bejárást 
tartottak március végén 
a Bihari és a Losonczi 
utcákban, ahol a Terü-
let- és Településfejlesztési Operatív Program 
forrásaiból 106 millió forintos fejlesztés zajlik. A 
munkálatok jól haladnak, már csak az utca asz-

faltozása és az új kandeláberek kihelyezése van hátra.
Bálint Istvánné polgármester a részletekről elmondta, 
hogy két buszöblöt alakítanak ki a Bihari utcában, illet-
ve mintegy 400 méter hosszan kiszélesítik és leaszfal-
tozzák a Losonczi utcát. Jelezte, hogy emellett az érin-
tett területen 20 napelemes kandelábert is kihelyeznek.
Megemlítette Németh Tibor önkormányzati képviselőt, 
aki a terület képviselője és sok projektet kezdeménye-
zett a múltban, mint a tanoda kialakítása, a műfüves fo-
cipálya létesítése vagy a Dankó Pista utcai önkormány-

zati bérlakások teljes energetikai megújítása.
-  Vannak  még közös terveink.  Persze nem 
csak ezt a körzetet szeretnénk a jövőben fej-
leszteni,  hanem  a  város  valamennyi szeg-
letét. Bízom benne, hogy idén a város költ-
ségvetéséből több utcát és járdát tudunk 
leaszfaltozni,    felújítani – mondta  a  polgármester.
Tessely Zoltán országgyűlési képviselő fontos-
nak nevezte a „Péró” felzárkóztatását, amelyhez 
még polgármesterként kezdett hozzá. A folya-
matban lévő beruházás is ennek a folyamatnak 

egy állomása, amely a tervek szerint halad. Örömtelinek 
nevezte, hogy képviselőként is segíteni tud az itt élőknek.

ASZFALTRA VÁRVA
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A projekt állásáról és előre haladásáról tájékozó-
dott március 30-án Tessely Zoltán országgyűlési 
képviselő, Csontos Dávid, a Nemzeti Szakképzési 
és Felnőttképzési Hivatal elnökhelyettese, Bálint 
Istvánné polgármester. A vendégeket Bottlik Zol-
tán igazgató vezette körbe.
Csontos Dávid emlékez-
tetett arra, hogy egy 
évvel ezelőtt kaptak 
egy megkeresést, mi-
szerint a Vajda Techni-
kum épülete igen rossz 
állapotban van és sür-
gős felújítást igényel. A 
helyszínen tapasztaltak 
alapján - azonnali rea-
gálásként - 395 millió 
forintot csoportosítot-
tak át a beruházásra, 
amely most is folyamat-
ban van. Bejelentette, 
hogy több mint egymil-
liárd forint érkezik még 
az épület felújítására, il-
letve eszközbeszerzésre, 
bútorokra és informati-
kai eszközökre.
Bálint Istvánné polgár-
mester örömét fejezte 
ki, hogy egykori diák-
ként segíteni tudott az 
iskolának. Jelezte, hogy 
még Butola Zoltán ko-

rábbi igazgató kereste fel azzal a jogos igénnyel, 
hogy az intézmény régi fényének visszaállításához 
elengedhetetlen a teljes megújítása.
- Kitartó forráskeresés és munka eredményeként 
állhatunk most itt. Úgy gondolom, hogy a fejlesz-
tésekkel az intézmény nagyot fog előre lépni – 
mondta a polgármester.
Tessely Zoltán országgyűlési képviselő arról be-
szélt, hogy régi adósságukat törlesztik az iskola fel-
újításával. Elmondta, hogy június 30-ig elvégzik az 
épületenergetikai- és fűtéskorszerűsítést, valamint 
az épület második emeletének teljes felújítását.
A bejáráson elhangzott, hogy a megújuló épület-
részbe szeptembertől – ideiglenesen - az Ökume-
nikus Segélyszervezet az Oktatásért Alapítvány 
Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnáziuma 
költözik be összesen 65 diákkal. Az épület teljes 
megújulása a 2023/24-es tanévre lesz készen. To-
vábbi jó hír, hogy a pluszforrásból a régi, Tatai úti 
óvodaépület is megújul, a Vajda szakképzési hely-
színe ott lesz kialakítva.

TELJESEN MEGÚJUL A VAJDA TECHNIKUM

Nagy munkálatok kezdődtek a Székesfehérvári Szakképzési Centrum Vajda János Technikumában, 
az intézmény teljes második szintje és a tetőzet is megújul. Ezzel azonban nem ér véget a felújítás, 
mert a kormány további, több mint egymilliárd forintot biztosít az épület egészének rekonstrukció-
jára, 21. századi felszereltségének biztosítására.



vegője lesz tisztább az elektromos járművek használa-
tával, amelyek kívül ugyan fehér színűek, de nagyon is 
zöldek. Egyébként, ezek a kezdeti lépések, a város elkö-
telezett amellett, hogy tovább zöldítsük a mindennapi 
működésünket – hangoztatta Bálint Istvánné.
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A tavasz beköszöntével nem csak a város közterületei, 
parkjai zöldülnek ki, hanem a város fenntartását végző 
Bicskei Gazdasági Szervezet is, amely két új elektromos 
teherautót vásárolt és használ a mindennapokban.
A március végi átadóünnepségen Tessely Zoltán or-
szággyűlési képviselő gratulált a városvezetésnek a 
bölcs döntéshez, hogy 16 millió forintot biztosítottak 
a város költségvetéséből az autók megvásárlására. Úgy 
vélte, ezzel példát mutatnak és megmutatják mindenki-
nek, hogy nem elég beszélni a környezettudatosságról, 
hanem tenni kell érte, mert ez a valódi zöld politika.
Bálint Istvánné polgármester felidézte, hogy Nagy Atti-
la, a szervezet vezetője év végén álmodott egy nagyot 
és kért árajánlatot elektromos kisteherautókra, majd a 
városvezető elé állt ötletével, aki üdvözölte és támogat-
ta azt, így a Képviselő-testület elé terjesztette megtár-
gyalásra.
- Fontosnak tartom, hogy ne csak beszéljünk a környe-
zetvédelemről, hanem tegyünk is érte. Városunk le-

BEFEJEZŐDÖTT A SZENT LÁSZLÓ-PATAK REHABILITÁCIÓJA

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság konzorciumi együttműködé-
sében megvalósult a Szent László-patak teljes Fejér megyei szakaszának rehabilitációja. Bicskén már tavaly 
végeztek a szakemberek, az elvégzett beavatkozások eredményeként jelentősen csökkent a vízkárkockázat, 
ezt a nyári esőzések meg is mutatták.
Az Országos Vízügyi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a beruházás célja a vízfolyás vízelvezető képességé-
nek növelése, vízhozamának egyenletesebbé tétele volt a hasznosítási lehetőségek együttes megteremtésé-
vel. Erre uniós és hazai forrásokból 1,5 milliárd forintot fordítottak.
Mint írták, a Szent László-patak medre az évek során feliszapolódott, a növényzet a meder keresztmetsze-

tét jelentősen lecsökkentette, rontva ezzel a vízfolyás vízlevezető képességét. A 
vízlevezető képesség helyreállításával párhuzamosan szükséges és indokolt volt 
a kisműtárgyak és a mezőgazdasági vízszolgáltatást biztosító duzzasztók felújí-
tása is. A patak mintegy 10 kilométeres szakaszán mederrendezés, 11 kilométer 
hosszon pedig a fenntartó utak állapotának javítása történt, figyelmet fordítva a 
parti növényzet helyreállítására. A Szent László-patak rehabilitációja kiemelten 
Martonvásár, Csabdi és Gyúró településeket érintette.
A projekt egyik legjelentősebb elemeként a rendszeres elöntések megszüntetése 
érdekében Bicske belterületi szakaszán árvízvédelmi művek épültek. A beruházás 
keretében a 1104 számú út patakon átívelő hídjának átépítése is megtörtént: a 
nyílásszélesség a korábbi 4 méterről 6 méterre növekedett.

ZÖLDÜL A 

VÁROSGAZDÁLKODÁS
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Bicske Városi Óvoda  
2060 Bicske, Árpád u. 13. 

 

 

ÓVODAI BEÍRATÁS 
 

„A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési 
év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.”  
         2011. CXC. Köznevelési tv. 8. § (2) 

Bicske Városi Óvodában a 2022/2023. nevelési évre történő óvodai beiratkozás  
 
Időpontja: 2022. május 2-3-4. (hétfő, kedd, szerda) 8-17 óráig.  

Helye: Bicske Városi Óvoda (Bicske, Árpád u. 13.) 

A gyermekek felvétele a lakóhely szerinti felvételi körzetnek megfelelően történik. 
A körzethatárok az óvoda honlapján megtekinthető: www.bicskevarosiovoda.hu 

Bemutatandó dokumentumok: 
  - a gyermek nevére kiállított  
   személyi igazolvány/születési anyakönyvi kivonat 
   lakcím kártya 
   TAJ kártya 
  - a szülő személyazonosságát és lakcímet igazoló hatósági igazolványa.  

A jelentkezés a felvételi kérelem dokumentum kitöltésével történik, melyet kérünk a 
beiratkozáskor kitöltve, aláírva hozni. 

A kérelem megtalálható az óvoda honlapján: www.bicskevarosiovoda.hu, vagy személyesen 
is átvehető a Bicske Városi Óvodában és Tagóvodáiban a jelentkezést megelőző héttől (április 
25-től). 

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja, legkésőbb a 
beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő 30. nap. 

További információt a következő telefonszámokon kérhetnek:  06-20-389-9012 
                06-22-952-261 
E-mail címünk: bvo.arpad@gmail.com 

Szeretettel várjuk a kisgyermekeket, leendő óvodásainkat! 

 

Bicske, 2022.03.23.                       

 

Patkóné Bátori Erzsébet 
        óvodavezető 
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„Az élet már adott sokat, Bódítót, furcsát és keservest, De még valamit tartogat.” – vallotta Ady Endre.
Szavai most is időszerűek, hiszen Ti már sok mindent megtapasztaltatok az életben. Úgy az is-
kolapadban, mint a nagyvilág más területein. Egy olyan nemzedék képviselői vagytok, amelynek a 
felnőtté válás rögös útján meg kellett tapasztalnia, milyen egy világjárvány kellős közepén lenni és 
milyen egy háború árnyékában élni. Mégis, az élet sohasem állt meg, az idő haladt előre, és íme, itt 
vagytok a ballagás és az érettségi küszöbén!
A felnőttkor „még valamit tartogat” számotokra, reményeim szerint sok örömöt, jókedvet és boldog-
ságot. Persze kihívásokat is, amelyek továbbtanulás esetén a vizsgákban, a munkahelyen pedig az 
elvárásokban öltenek majd testet. Legyetek hát bátrak, merjetek azzá válni, akik szeretnétek lenni, s 
legyetek büszkék arra, hogy a középiskolát Bicskén, a Vajda János Technikumban végeztétek!
Mi, bicskeiek nagyon büszkék vagyunk Rátok!
Sok sikert mindannyiótoknak!

Bálint Istvánné
Bicske város polgármestere

KEDVES BALLAGÓ DIÁKOK, KEDVES VAJDÁSOK!

12. A osztály 
 
Felső sor (balról jobbra): Juhász Dániel, Radovics 
Balázs, Török Ádám, Greznár Patrik, Zsinkai Márk, 
Véber Zoltán, Krak Ferenc, Takács Péter Bálint, Kern 
Péter, Mészáros Denton, Kacz Tamás, Nagy Dominik 
Ferenc.
 
Ülő sor (balról jobbra): Vincze Viktória Júlia, Bereczki 
Petra Dóra, Andocsi Viktória Ilona, Fenyőfalvi Laura, 
Pádár Rita, Sándor Dominika, Farkas Alexandra, 
Vigyikán Víta, Valencsik Dóra.
 
Az osztály további tagjai: Ángyás Anita, Fehér 
Marcell, Raffael Viktor, Sándor Csenge, Szántó Alexa.
 
Osztályfőnök: Vigyikánné Horák Andrea

3/11. E osztály
 
Balról jobbra: Mészáros Petra, Járóka Amanda 
Mirella, Kun Alina Mercédesz, Borda Gabriella, 
Bogdán Cintia Laura, Agyagási Ákos (osztályfőnök), 
Szabó Dániel, Herczeg Gábor, Csopor Gergő 
Krisztián.
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Nagyszerű eredményeket ér-
tek el a Csokonai Vitéz Mihály 
Általános Iskola hetedikes és 
nyolcadikos diákjai a Language-
Cert nemzetközi angol gyermek 
nyelvvizsgán. Őket köszöntötte 
Bálint Istvánné polgármester.
Pápai Nerella és Ivanics Rená-
ta angol nyelvtanárok még az 
ősz folyamán kezdeményez-
ték, hogy a gyerekek tegye-
nek próbanyelvvizsgát. Meg-
szervezték és lebonyolították 
a megmérettetést, amelyre 
összesen 28-an jelentkez-
tek. A résztvevők fele akkor 
75 százalék felett teljesített.
Március 2-án sor került a ren-
des vizsgára is, amelyen 14-en 
vettek részt. A vizsgaköltsé-
gek egyik felét az iskola ala-
pítványa, a másikat pedig az 
önkormányzat biztosította. A 
tizenegy nyolcadikos és há-
rom hetedik osztályos tanu-
ló közül többen 100 százalé-
kosan teljesítették a vizsgát.

A kiváló eredményekhez 
nagyban hozzájárultak a 
pedagógusok, név szerint 
Pápai Nerella, Kernbaum Haj-
nalka, Pató Csabáné Szebé-
nyi Éva és Ivanics Renáta.

ANGOLBÓL JELES
ÉLETMENTŐ 

TOLL

Minden bicskei oktatási intézmény-
be vitt Epipen életmentő tollat Bá-
lint Istvánné polgármester és Csör-
göl Ákos alpolgármester március 
végén. Az eszközre azért van szük-
ség, hogy a gyerekek élete egy ro-
ham esetén megmenthető legyen. 
Mint ismert, néhány hónapja egy 7 
éves gyermek iskolai születésnapi 
ünnepség után rosszul lett, anafi-
laxiás rohamot kapott, miután mo-
gyorót tartalmazó édességet evett, 
s a kiérkező mentő már nem tudta 
megmenteni az életét.
- A Csokonai Vitéz Mihály Általános 
Iskolába, a Kossuth Zsuzsa Gyer-
mekotthon és Általános Iskolába, a 
Móri Gárdonyi Géza Iskola bicskei 
tagintézményébe, illetve a Vajda 
János Technikumba vittünk Epi-
pent. A polgármesteri keret terhére 
vásároltuk meg az injekciókat, mert 
nem szeretnénk, ha az újpestihez 
hasonló tragédia történne Bicskén. 
Most még csak a 30 kilogrammnál 
nehezebb gyermekek részére kap-
ható a gyógyszer, de májusra meg-
érkezik minden diák számára. Ak-
kor a bicskei óvodákba is viszünk 
– mondta Bálint Istvánné.
A városvezető jelezte, hogy a peda-
gógusoknak és iskolai dolgozóknak 
gyakorló tollat is igényeltek, mert 
ennek segítségével tudják elsajátí-
tani a helyes használatot.
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Május 6-án elrajtol Budapestről a Giro 
d’Italia, a világ egyik legnagyobb kerék-
páros körversenye, amelynek három ma-
gyarországi szakasza is lesz. Rögtön az 
első szakasz érinti városunkat is!
A kerékpárosok Óbarok felől érkeznek 
majd Bicskére, hogy aztán a Kossuth tér 
érintésével tovább haladjanak az 1-es út 
körforgalma felé és Mány felé folytassák 
útjukat. A szervezők tájékoztatása sze-
rint várhatóan 12.40 és 14.50 óra között 
lezárások lesznek az érintett útszakaszo-
kon. Az önkormányzat is készül e jeles 
alkalomra, színes programokkal várnak 
mindenkit a Kossuth téren.

A földi élet és az ember szá-
mára nélkülözhetetlen ivóvíz 
volt a középpontban a víz 
világnapi rendezvényeken, 
amelyeket a Petőfi Művelődé-
si Központ szervezett. A vízkí-

sérletekkel tarkított 
két napon kilenc te-
matikus, interaktív 
előadást tartottak, 
s ezeken közel 200, 
nagycsoportos óvo-
dás és általános is-
kola alsó tagozatára 
járó gyermek vett 
részt.
A gyerekek mesés 
keretek között meg-

ismerkedhettek a víz körfor-
gásával, valamint a Föld víz-
készletének fontosságával, 
de a játékos bemutatók sem 
maradtak el. Négy látványos 
kísérlet közben láthatták mi 

is vár majd rájuk felső tago-
zatban, miről tanulhatnak 
majd fizika és kémia órákon.
A Bicskén 40 éve szódavíz 
készítésével foglalkozó Lász-
ló-család azt is megmutatta 
nekik, hogy ivóvízből külön-
böző tisztítási folyamatok 
után miként állítanak elő és 
palackoznak szódavizet, amit 
aztán a helyi és környékbeli 
lakosok szívesen fogyaszta-
nak. Kóstoló is volt, a gyere-
kek szívesen kortyoltak belő-
le.

AZ ÉLTETŐ VÍZ

BICSKÉN IS ÁTROBOG 

A GIRO MEZŐNYE
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BICSKE - PIAC TÉR
ELŐZETES IDŐPONT: 2021. SZEPTEMBER 25.

  

Hozzávalók 4 személyre:

- 1 kg főtt, füstölt tarja, 
- olaj, 
- 13 db tojás,  
- 2 db cukkini,  
- só, bors,  
- 5 dl főzőtejszín, 
- 1 gerezd fokhagyma.

Elkészítése:

- A füstölt tarját felszeleteljük, majd 
serpenyőben, kevés olajon  mindkét 
oldalát elősütjük 2-2 perc alatt.
- 10 db tojást keményre főzünk, meg-
pucolunk felkarikázunk.  A cukkinit 
felkarikázzuk, borsozzuk, kevés ola-
jon a szeletek mindkét oldalát lepirít-
juk.
- Magas falú tepsibe rakjuk a tarjasze-
letek felét, rárakjuk a tojáskarikákat, 
végül a cukkini karikákat. A tejszínt 
elkeverjük a sóval, a zúzott fokhagy-
mával és a maradék 3 tojással, majd 
a cukkini tetejére öntjük. Ráfektetjük 
a többi tarjaszeletet, és a 160 fokra 
előmelegített sütőbe tesszük kb. 30-
40 percre.
- Főtt-sült zöldségekkel, salátával, 
savanyúsággal, tormás mártásokkal 
tálaljuk.  

Jó étvágyat kíván Báder Kati! 

CUKKINIVEL ÉS TOJÁSSAL 
RAKOTT FÜSTÖLT TARJA

Recept Hivatalok

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

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

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

Gazdasági és szociális  
intézmények

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

Pedagógiai Szakszolgálat
2060 Bicske, Kisfaludy u. 50.

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

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

Egészségügy

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ANYAKÖNYVI HÍREK

Az alábbi párok járultak hozzá, hogy értesüljön Bicske lakossága a bicskei anyakönyvvezető előtt 
2022. március hónapban megkötött házasságukról: Marócsik Dávid és Peinlich Jennifer Daniela 
(03.05.), Györök Attila és Magyar Anna Miriam (03.08.), Czakó János Loránd és Bogdán Klaudia 
(03.10.), Nagy János és Bogdán Natália (03.19.), Kelemen Zoltán Péter és Varga Veronika Klau-
dia (03.26.).

Sok boldogságot kívánunk!

Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ védőnői szakmai 
egysége szerint 2022. március hónapban született gyermekek: Gazsi Lilibet Róza (03. 
06.), Neubrand Anna (03. 11.), Szopkó Teodor (03. 18.), Csik Hanga Luca (03.27.).

Jó egészséget kívánunk!
Védőnői Szakmai Egység

2060 Bicske, Kossuth tér 17.
Telefon: 22/ 952-232 E-mail: bicskevedonok@gmail.com


