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HAZAI SIKER A XX.  BICSKE KUPÁN

2022. május

A verseny megnyitóján Metzger Antal klubel-
nök röviden összefoglalta a Bicske Kupa tör-
ténetét, megemlítve, hogy nagy kihívás volt 
mindenki számára a két év kihagyás és az azt 
követő szervezőmunka is. Köszönetét fejezte 
ki az önkormányzatnak, amely komoly ösz-
szeggel támogatta a rendezést. Bálint István-
né polgármester, Csörgöl Ákos alpolgármes-
ter, Balázs Sándor rendőrkapitány és Papp 
Valér, a Magyarországi Kempó Szervezetek 
Sportági Szövetségének elnöke is jelen volt 
az eseményen.

A verseny a technikai számokkal indult, nagy 
élményt nyújtottak a legkisebbek formagya-
korlataikkal, kor szerint haladva az egyre 
idősebbek követték őket. A DHKSE bicskei 
és tabajdi szakosztálya egy csapatot alkotva 
nevezett. A technikai számok jól sikerültek, a 
fegyverkezelések is szépek voltak. A küzdelmi 
versenyszámokban a gi submission (földharc) 
izgalmas meccseket, a light contact és a „C vi-
adal szám” szép meneteket, látványos csatá-
kat hozott.

Köllmer Ákos a földharcban alulmaradt, meg-
sérült, de összeszedte magát és állóharcban 
revansot vett, felülkerekedve ellenfelén. Sza-
bó Réka keményen küzdött, az első versenyes 
Obolér Petra hatalmas meglepetést okozott, 

mert nemcsak a technikai számokban, hanem 
a küzdelemben is kiválóan harcolt. Jurásek 
Balázs, aki a Portugáliában rendezett világ-
bajnokságot aranyéremmel zárta, ezúttal is 
hozta a formáját: nagyszerűen versenyzett 
egész nap.

A nap végére megszületett a végeredmény 
is, szoros versenyben a DHKSE Bicske lett az 
első, a Bicske Kupa így itthon maradt. Máso-
dik helyen végzett a Verebes Team, harmadik 
helyen a Felvidéki Kempo csapata végzett.
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Két év kényszerű kihagyás után, április 9-én ismét megrendezték a Bicske Kupát. A meghívásos, 
nemzetközi, harcművészeti versenyre zsúfolásig megtelt a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola 
tornaterme. Összesen 28 csapat 220 sportolója regisztrálta magát a viadalra, amelynek csapatver-
senyét a rendező, Dinamik Harcművészeti Közhasznú Sport Egyesület nyert meg.



Nem tudom, Önök, hogy vannak vele, de 
számomra a május az év talán legszebb 
időszaka. A napnak már van ereje, melegí-
ti a lelkünket, virágba borul a természet, 
nyílik az orgona, a tulipán, és az égbolt is 
olyan valószínűtlenül kék lesz fölöttünk. 
Bizonyára nem véletlen, hogy az Anyák 
napja is erre az időszakra esik, hiszen még 
a természet is arra sarkall bennünket, hogy 
virágba öltöztessük a szívünket. Persze, 
nincs az a szó, ami ki tudná fejezni a hálát, 
amit az édesanyák, nagymamák iránt 
érzünk. Jómagam, ha ránézek a lányomra 
és a két rosszcsont unokámra, hihetetlen 
boldogság tölt el. A Jóisten ajándékai ők 
nekem, nekünk. A szeretetük, ragaszkodá-
suk az az érzés, ami semmivel sem pótol-
ható. Hihetetlenül jó ezt átélni és átadni. 

Most, hogy végre kiszabadultunk a koro-
navírus-járvány szorításából, személyes-
en is megélhetjük mindezt, magunkhoz 
ölelve a családunkat és igazából az egész 
világot.

Két év után újra együtt, közösen ünnepel-
hetünk a város egyik legnagyobb és leg-
régibb rendezvényén, a Bicskei Napokon. 
Idősek és fiatalok, kicsik és nagyok meg-
találják majd a számukra kedves, szórakoz-
tató programokat.

Fellépők egész sora várja, hogy bemu-
tatkozhasson, egyik műsor követi majd a 
másikat. 

Él, lüktet, fejlődik a város, halad minden 
beruházás úgy, ahogy azt megálmodtuk.

„ Az élet szép… Tenéked magyarázzam?”

Az ég kékje

BÁLINT ISTVÁNNÉ 
polgármester

www.bicske.hu

Bicskei Újság            3



2022. május

4              Bicskei Újság

A Bicskei Önkormányzati Tűz-
oltóság az idei esztendőben 
is szélesre tárta kapuit az 
érdeklődők előtt, hogy be-
pillantást nyerhessenek min-
dennapjaikba. A Nyílt Tűzol-
tónap az ünneplésről is szólt, 

igazi díjeső volt május 7-én, 
amiből a polgármester sem 
maradt ki.
A szokottnál jóval nagyobb 
volt a zsivaj a Bicskei Önkor-
mányzati Tűzoltóság lakta-
nyája körül, az egyenruhába 
bújt lánglovagok mellett fia-
talok és idősek töltötték meg 
az udvart, hogy aztán kö-
zösen átvonuljanak a közeli 
Szent Flórián szoborhoz, ahol 
kezdetét vette a tűzoltóün-
nep. 
Bálint Istvánné polgármester 
beszédében ünnepnapot em-
lített, amelyen a bicskei tűz-
oltókat ünnepelik helytállá-
sukért, tettrekészségükért és 
odaadásukért. A város közös-
sége háláját fejezi ki lánglo-
vagjainak azért a biztonsá-
gért, amelyet nap mint nap 
biztosítanak nekik. Felidézte, 
hogy az elmúlt időszakban 
mennyit lépett előre a bics-
kei tűzoltóság, folyamatosan 
újult meg az eszközpark, ga-

rázsokkal bővült a laktanya 
és a legnagyobb durranás, 
hogy új autójuk is lett. Utóbbi 
nagyszerű összefogás ered-
ményeként lett álomból való-
ság.
Az ünnepi beszéd után jött a 

TŰZOLTÓNAPI DÍJESŐ
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díjak átadása. A városvezető 
az „Év Tűzoltója” önkormány-
zati elismerést adta át Bar-
bér Lászlónak, aki sofőrként, 
különleges gépkezelőként és 
úgy általában minden szak-
mai pozícióban megállja a 
helyét, és rendelkezik a szük-
séges szakmai végzettséggel.
Átadásra kerültek a Létesít-
ményi és Önkéntes Tűzoltósá-
gok Szövetsége által megítélt 
díjak is. Polgár Viktor BÖT el-
nöktől a szervezet Kiskereszt 
arany fokozatának kitüntető 
címét kapta Györök Ferenc, 
aki 1996 és 2012 között volt 
a Bicskei Tűzoltóság parancs-
noka, azóta önkéntesként 

tevékenykedik. Ugyanezt az 
elismerést vehette át Dia-
novszky András, aki 1990-től 
főállású dolgozója volt a Bics-

kei Tűzoltóságnak, mint sofőr, 
különleges gépkezelő és szol-
gálatparancsnok, de tavalyi 
nyugdíjba vonulása után is 
segíti a tűzoltóságot szak-
mai tapasztalatá-
val. Érdemkereszt 
arany fokozatát 
kapta Zádori Pé-
ter, aki 2000 óta 
önkéntes tűzoltó-
ja a Bicskei Tűz-
oltóságnak, mint 
szolgálatparancs-
nok, hét éve pe-
dig főállású dol-
gozóként segíti a 
szervezetet. Bar-
bér László itt is a 
díjazottak között 
volt, a szervezet 
Érdemkeresztjének bronz fo-
kozatát vehette át.
A végén jött a meglepetés! 
A 2019-ben alapított „Év Ön-
kéntese” díjat Bálint István-
né kapta meg. Mint a mélta-

tásban elhangzott, az elmúlt 
években olyan jellegű több-
letmunkát végzett a tűzoltó-
ság életében, ami jelentősen 
megváltoztatta a tűzoltóság 

megítélését és szakmai fel-
szereltségét egyaránt, s ezzel 
a Bicskei Önkormányzati Tűz-
oltóság országos szinten is ki-
emelkedővé vált.
A folytatásban a „Tűzoltó le-
szek!” gyermekrajzpályázat 
eredményét is kihirdették, a 
rajzok a szokásoknak meg-
felelően felkerültek a tűzol-
tóautókra. Amit bárki meg-
nézhetett, hiszen a járművek 
elindultak a laktanyából az 
ilyenkor megszokott felvonu-
lásukra, majd a tűzoltási- és 
mentési gyakorlaton is látha-
tók voltak a Bicske Szíve Park-
ban.
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BICSKÉN IS 
ÁTROBOGOTT 
A GIRO

Olyan események zajlottak Bicskén május 6-án, amelyek-
re lehet, hogy újabb 100 évet kell várni. A Giro d’Italia 
háromhetes olasz kerékpáros körverseny magyarországi 
Nagy Rajtja (Grande Partenza) érintette városunkat is, a 
világ egyik leghíresebb, legnépszerűbb kerékpárverse-
nye Bicskén is átrobogott. Mindez azt jelentette, hogy 
több százmillió televíziónéző láthatta, ahogy a bicskeiek 
fogadták a karavánt!
Mert a bicskeiek igenis kitettek magukért! A nagy nap 
délelőttjén már voltak árulkodó jelek. A Kossuth tér pél-
dául rózsaszínbe öltözött, mivel ez a színe a versenynek 
a kezdetek óta, s az összetett versenyben vezető bicik-
lis is ilyen színű trikóban teker. Aztán egyre több em-
ber gyűlt a térre és a verseny bicskei útvonalát jelentő 
Szent István út és Kossuth utca mellé, közöttük is sokan 
rószaszínbe öltözve. A gyerekek rózsaszín vattacukrot 
majszoltak, miközben a Bicskei Önkormányzati Tűzoltó-
ság szakemberei szorgosan dolgoztak azon, hogy a me-

zőny fogadására felkészüljenek. A lánglovagok 
nem vízsugárral várták a versenyzőket, azt való-
színűleg nem vették volna jónéven, hanem az út 
két szélén álló létrás kocsik létráiból kaput for-
máztak, amelyre egy Bicske feliratú molinó volt 
kifeszítve. A Kossuth tér egyébként is felbolydult 
méhkashoz hasonlított, hiszen rengeteg kísérő 
program várta az érdeklődőket. Aszfaltrajzolás, 
rekeszmászás, buborékfújás, lufihajtogatás és aka-
dálypálya hívogatta a kisebbeket, spinning bemu-
tató a nagyobbakat, akik egy érdekes kihívás tel-
jesítésében is részt vehettek: a kilométergyűjtés 
keretében a spinning kerékpárokon közösen lete-
kerhették a teljes Budapest-Visegrád távot, vagyis 
195 kilométert.
Amikor aztán a mezőny beért a városba, üdrival-
gás fogadta őket mindenhol. Először a rajt után 
szökésben lévő két olasz kerekes, Mattia Bais és 
Filippo Tagliani száguldott át Bicskén, majd jött a 
főmezőny, benne mindhárom magyar, Valter Atti-
la, Fetter Erik és Peák Barnabás. Fantasztikus han-
gulat fogadta őket, s amikor a Kossuth térre értek, 
a két tűzoltóautó szirénázása közepette haladtak 
tovább, majd az 1-es úton áthajtva Mány felé foly-
tatták útjukat a visegrádi célig.
Felejthetetlen nap volt! Olyan, amelyre élete végé-
ig emlékezni fog mindenki, aki részese volt!
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HÓDOS ATTILA 

KAPTA AZ „ÉV 

RENDŐRE” DÍJAT

Hódos Attila törzsőrmester, a Bicskei Rendőr-
kapitányság rendészeti osztály szolgálairányí-
tó parancsnoka vehette át április 26-án a Bicske 
Város Önkormányzat képviselő-testülete által 
adományozott „Év rendőre" kitüntetést Bálint 
Istvánné polgármestertől. Ő a tizenhetedik, aki 
megkapta a rangos díjat.

Balázs Sándor rendőrkapitány előterjesztésére ítélték oda 
a díjat Hódos Attilának, aki 2011. augusztus elsején kezd-
te meg rendőri pályafutását. A Bicskei Rendőrkapitányság 
állományába 2015. július elsején került az Érdi Rendőrka-
pitányságról. 2017 áprilisa óta tölti be a rendészeti osz-
tály közrendvédelmi alosztály szolgálatirányító parancs-
noki beosztást.
Méltatásában a kapitány hangsúlyozta, hogy a szolgálat-
irányító parancsnoki feladatait kiemelkedő szakmaiság-
gal látja el, intézkedései határozottak, jog- illetve szak-
szerűek, nem mellékesen munkabírása, terhelhetősége 
példaértékű. Tevékenységével jelentősen hozzájárul a 
Bicskei Rendőrkapitányság illetékességi területén élő 
polgárok szubjektív közbiztonságérzetének javításához.
Bálint Istvánné polgármester ismertette a képviselő-tes-
tület döntését, majd átadta a díjat Csörgöl Ákos alpol-
gármesterrel. A városvezető köszönetét fejezte ki a kitün-
tetettnek és az egész kollektívának, hogy minden egyes 

napon sokat tesznek Bicske közbiztonságáért, 
rendjéért.
Tessely Zoltán országgyűlési képviselő pohárkö-
szöntőjében azt emelte ki, hogy a bicskei rendőr-
kapitányság valamennyi dolgozója az utóbbi évek 
kemény munkájával hozzájárult ahhoz, hogy ha-
zánk Európa legbiztonságosabb országa lehessen.
Az ünnepélyes eseményen Hódos Attila mellett 
szinte az összes eddigi díjazott jelen volt, így rész-
vételükkel avatták fel az „Év rendőre” emlékfalat a 
kapitányságon, ahol a kitüntetettek fotója megta-
lálható.
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- Mindig is zenetanár szere-
tett volna lenni?

Egész életemben pedagógus-
nak készültem, kislányként 
erről álmodtam és a sors úgy 
akarta, hogy megvalósíthat-
tam. Gyerekként fuvolát ta-
nultam a Prelúdiumban, de 
19 (18) éves koromban mégis 
a Zsámbéki Tanítóképző Főis-
kolára iratkoztam be és nem 
zenei vonalon indultam to-
vább. Csizmadia László igaz-
gató, egykori tanárom úgy 
érezte, nem kellene a pályáról 
letérnem, ezért visszahívott 
az első évben, hogy tanítsam 
a gyerekeket fuvolázni. Elvál-

laltam és gyorsan rájöttem, 
hogy mélyvíz volt ez, hiszen 
nálam alig fiatalabb kama-
szokat kellett oktatni. Aztán 
belejöttem és egyre inkább 
azt láttam, hogy ez egy jó út. 
Erről már nem is akartam le-
térni, ezért a tanítóképző be-
fejezése után elvégeztem a 
Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Főiskola fuvolatanári szakát 
is.

- Az évek során mennyi gye-
reket tanított meg fuvoláz-
ni?

Több százat. Nagy büszkeség 
számomra, hogy nem csak 

megtanítottam őket hang-
szeren játszani, hanem meg-
szerettettem velük a zenét, 
a komolyzenét. Sőt, számos 
növendékem hivatásául vá-
lasztotta és magasabbra ju-
tott, mint én, hiszen fuvo-
laművészek lettek. Az is nagy 
öröm számomra, hogy azok, 
akik a civil pályát választot-
ták, nekik is életük részévé 
vált a zenélés. Ezt igyekeztem 
megmutatni a koncerten is, 
ahol minden korosztály kép-
viseltette magát, a legifjab-
baktól a végzősökig és a már 
komoly szintig eljutott fuvo-
laművészekig. Természetesen 
jelen volt a Bicskei Koncert-
fúvós-zenekar is, amely azok-
nak jelentheti zenei pályafu-
tásuk megkoronázását, akik 
munka mellett fuvoláznak.

- Mi a sikerének a titka?

Hitvallásom szerint minden 
tananyagnál fontosabb, hogy 
a tanítványok szeressék a ze-
nét, a fuvolát. Tulajdonkép-
pen osztályfőnökként kell 
kezelnem őket, összejövete-
leket szervezek, jó hangulatot 
igyekszem teremteni, ezál-
tal életre szóló barátságok is 
szövődnek. Azt igyekszem el-
érni, hogy szeressék a tanáru-
kat, onnantól a fuvolázást is 
szeretni fogják. A folyamatos 
visszajelzések azt igazolják, 
hogy ezt jól csinálom. Ezért is 
gondolom azt, hogy 30 éve itt 
vagyok jó helyen, ez a külde-
tésem! Ebben vagyok a leg-

GRÓSZ MÓNIKA: 
Itt  vagyok jó helyen,  ez a küldetésem!

Grósz Mónika harminc esztendeje kezdett fuvolát tanítani a Bicskei Prelúdium Alap-
fokú Művészeti Iskolában. Ebből az apropóból jubileumi fuvolakoncertet adott tanít-
ványaival a Petőfi Művelődési Központban. Vele beszélgettünk.
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boldogabb és legsikeresebb!
Az is nagy örömmel tölt el, 
hogy bár Bettina lányom nem 
a klasszikus zenét választot-
ta, de zenei vonalon indult el: 
a Liszt Ferenc Zeneművésze-
ti Egyetem népzenei tanszék 
hallgatója. Érdekesség, hogy 
ő is érettségi után, 19 évesen 
kezdett el tanítani a Prelúdi-
umban. Általa újra megerősö-
dött az iskolában a népi ének 
szak és a sikerét jelzi, hogy 

több tanítványa ment kon-
zervatóriumba.

- Milyen célokat tűzött ki 
maga elé?

Amit eddig csináltam, azt fo-
gom folytatni ezután is nagy 
lelkesedéssel a legjobb tudá-
som szerint. Nem kell sokat 
számolni, hogy lássam, még 
tíz évem van a negyven éves 
munkaviszonyig, utána elvi-

leg nyugdíjas leszek. Bár a 
zenétől és az oktatástól nem 
szeretnék utána sem elsza-
kadni. Aztán ott van a zene-
kar is, amit Laci bácsi halála 
után vettem át. Az elmúlt öt 
évben sok fiatal jött a zene-
karba, új lendületet vettünk. 
Szeretném, ha az országos fú-
vószenei életbe mind inkább 
visszakerülnénk.
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Az évek során mennyi gyerkőc fordult meg az együttes-
ben?
- Ezen még nem gondolkodtam, de nagyon sok. A koronavírus 
sajnos kihatással volt az elmúlt időszak létszámára, szerencsé-
re idén márciustól újraindult 3-6 évesekkel az óvodás csoport, 
ahová jelenleg húszan járnak. Az iskolások két csoportban tán-
colnak: a kisiskolások harmincan vannak, a felső tagozatosok 
és a gimnazisták húszan. Ami nagy szó, hogy az alapítók közül 
mintegy húszan ma is velünk vannak. Nem mindenki jár a pró-
bákra rendszeresen, mert például vannak, akik az iskolai tanul-
mányok miatt másik városban laknak, de amikor hazajönnek, 
csatlakoznak hozzánk.

Mire a legbüszkébb a tíz év alatt?
- Leginkább arra, hogy a legelhivatottabb táncosok közül 
többen jelentkeztek és felvételt nyertek a Fóti Népművészeti 
Szakiskolába. Büszkeség, hogy a Bicskei Csillagszeműek több 
alkalommal felléphettek az Erkel Színház és az Operaházban 
is. Nagy örömmel gondolok vissza az év végi teltházas fellépé-
seinkre, előadásainkra Óbarokon, Csabdin, Nagyegyházán, de 
a Bicskei Napokon is rendszeres fellépők voltunk. Olyannyira, 
hogy idén is színpadra lépünk majd!

Hogyan vágnak neki a következő tíz évnek?
- Névváltozással. Megválunk a Csillagszeműek névtől és Mayer 
Néptáncműhelyként folytatjuk. Fontos megemlíteni, hogy 
a tánc élvezete, a jókedv és az öröm változatlan marad, mint 
ahogyan a magyar népzene, néptánc és kultúra iránti fokozott 
érdeklődésünk is különböző tánc dialektusokon keresztül. 
Szeretnénk minél több lehetőséget adni a legtehetségesebb 
gyerekeknek, ezért mostantól tehetséggondozásban vehet-
nek részt. Olyan minősítő versenyekre is szeretnénk eljutni, 
ahol egy-egy táncosunk szólóban is megmutathatja magát. 
Erre eddig nem volt lehetőség, ezért is történik a váltás.

Aki szeretné a gyermekét néptáncra beíratni, hol, mikor 
tud találkozni Önökkel?
- Minden szerdán itt vagyunk a Petőfi Művelődési Központ-
ban. 16 órától 16:45-ig az ovisok, utána a kisebb iskolások, 
majd a nagyobbak próbálnak. Egyébként folyamatosan lehet 
hozzánk csatlakozni. Mivel a csoport önállóan működik, kül-
ső támogatások nélkül, ezért tandíjat kérünk az oktatásért. A 
néptánc azért jó a gyerekeknek, mert fejleszti a ritmusérzéket, 
testtartást, mozgáskoordinációt, amelyek az élet sok területén 
lehetnek fontosak. Mindezeket úgy fejlesztjük, hogy közben 
egy igazi közösséget alkotunk, megismerjük saját kultúránkat, 
és igyekszünk egyfajta életformává tenni a néptáncot.

TÍZ ÉVE JÁRJÁK A TÁNCOT

Fennállásának tizedik évfordulóját ünnepelte a Bicskei Csillagszeműek május 6-án, a Petőfi Műve-
lődési Központban. A Csillagszemű Táncegyüttest 1993-ben alapította Tímár Böske és Tímár Sán-
dor, vidéki helyszínként 2011-ben indultak el a foglalkozások Bicskén Mayer Orsolya vezetésével.

Akadnak a Bicskei Csillagszeműek között olyanok, akik alig tudtak még járni, de már táncoltak. Ilyenek a Szakács-fiúk, 
Kristóf és Kornél is.

- Mikor csatlakoztatok az együtteshez?

Kristóf: négyéves koromban kezdtem el néptáncot tanulni, ennek már 9 éve. Azóta folyamatosan járok a próbákra, nagyon 
megszerettem, igyekszem mindig ott lenni. Ez nagyon fontos ahhoz, hogy egy-egy táncfajtát, koreográfiát jól meg tudjak 
tanulni.
Kornél: Nem emlékszem rá pontosan, de nagyjából két és fél éves korom óta, vagyis 7 éve. Nagyon szeretek a próbákra 
járni, nem hagyok ki egyet sem!

- Mi az eddigi legnagyobb élményetek?

Kornél: Szerintem Kristóf nevében is mondhatom, hogy a legnagyobb élményünk az a két alkalom volt, amikor az  Erkel 
Színházban léphettünk fel többszáz gyermek táncossal együtt. Kristóf: Én még ide venném a fellépéseinket a Hagyomá-
nyok Házában, illetve a fonyódi tánctáborokat is.

- Miért jó csillagszeműnek lenni?

Kristóf: Szeretem azt az érzést, ami a tánccal jár, az életem része lett. Nagyon jó a csapat, itt mindig kedvesség és vidámság 
vár. Szeretem a falusi, régimódi életet és mindent, ami vele jár. Büszke vagyok a magyar néphagyományokra. Ez egy életér-
zés, mindenkinek azt tanácsolom, hogy próbálja ki egyszer, kétszer, háromszor, négyszer…
Kornél: Nem tudom pontosan megfogalmazni, egyszerűen csak szeretem! Jó érzés a részesének lenni. Szeretem a magya-
ros dolgokat, a népzenét, szeretem ápolni a hagyományokat.
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Születésének 95. évfordulóján a 
Nagy Károly Városi Könyvtárban 
emlékeztek meg a Bicskén született 
Lakatos István költő, író, műfordító-
ra, a város díszpolgárára.
Az április 26-ai megemlékezés 
résztvevőit Bálint Istvánné polgár-
mester köszöntötte. Beszédében 
hangsúlyozta, hogy Lakatos István 
gazdag hagyatékot hagyott az utó-

korra, szabadság 
iránti vágya mind-
végig elkísérte az 
életében, bicskei 
gyökereit azon-
ban sohasem ta-
gadta meg. Ezt 
bizonyítja, hogy 
bár élete jelentős 
részét Budapes-
ten élte le, a 80-as 
években a Bicske 
Barátok Egyesüle-
tének tagja lett, a 

helyi kulturális élet szervezéséből 
is kivette részét, írásai megjelentek 
a Bicskei Naplóban. Sőt, a Bicskei 
Napokra évről évre jeles művésze-
ket hívott meg.
A könyvtár Pertl Róbertné által ösz-
szeállított kiállítással, a Betűkör pe-
dig verseinek, prózáinak felidézé-
sével emlékezett a költőre.

LAKATOS ISTVÁNRA EMLÉKEZTEK

ELBALLAGTAK

A Székesfehérvári SZC Vajda 
János Technikum 2022. április 
29-én 16 órai kezdettel tartotta 
ballagási ünnepségét, melynek 
során az intézmény 50 végzős 
diákjától búcsúzott el. A világ-
járványt övező korlátozások 
miatt, három év után először 
lehetett megtartani az iskolai 
ballagásokat, hagyományos 
időben és hagyományos mó-
don. A diákok az elmúlt időszak 
nehézségei ellenére is szépen 
helytálltak iskolai feladataik tel-
jesítése során, amelyet a Vajda 
pedagógusai 30 oklevél és juta-
lomkönyv átadásával köszöntek 
meg nekik. Május 2-ával meg-
kezdődött az érettségi és szak-
mai vizsgák időszaka, melyhez 
minden Diáknak szép eredmé-
nyeket és sok sikert kívánunk! 

Április 14-e a Könyvtárosok világnapja, ebből az alkalomból köszöntötte 
a Nagy Károly Városi Könyvtár munkatársait Bálint Istvánné polgármester 
és Csörgöl Ákos alpolgármester. Kiemelték, hogy a Covid-járvány idején 
a teljes kollektíva aktívan és lelkesen, minden lehetőséget megragadva, 
áldozatos munkát végzett, ezért is járt a köszönet Endrédiné Szabó Erika 
igazgatónak, Cseresznyés Erikának, Nedved Zoltánnénak, Pertl Róbertné-
nek, Chlebovits Gábornénak, Bognár Farkas Gábornak, Kósa Lászlónak és 
Tuba Gézának.
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A KristályCsodák címet vi-
selő kiállítás március 24-én 
nyílt meg a Bicskei Kultúrkú-
riában. A tárlat Kun Zoltán 
ötlete volt, Döme Kata pedig 
örömmel állította össze a be-
mutatandó anyagokat, ame-
lyeket Kupi László geológus 
fotói színesítettek. Tessely 
Zoltán képviselő rendhagyó 
földrajzórát tartott a meg-
nyitón, amely után április 
20-ig volt látható a kiállítás.

- Gyerekkoromból indult ez az 
egész ásvány rajongás, akkor 
olvastam róla egy mesekönyv-
ben. Attól kezdve vágytam rá, 
hogy nekem is legyenek min-
denféle színes köveim. Fiatal 
anyuka koromban Budapes-
ten, a szomszédban épület-
ben rendszeresen ásványkiál-
lítások voltak, akkor kezdtem 
gyűjteni az ásványokat – me-
sélt a kezdetekről Döme Kata, 
aki saját magángyűjteménye 
mellett az általa készített kar-
kötőket, nyakláncokat, fül-
bevalókat, ékszereket mutat-
ta meg a nagyközönségnek. 
Nagy örömére a kiállítást ren-
geteg gyerek látta, óvodás-

tól középiskolásokig érkeztek 
csoportok és érdeklődve jár-
ták végig a tárlatot, a felvető-
dő kérdéseikre pedig szívesen 
válaszolt.
- Elmeséltem nekik, hogy a 
Föld ásványkincsekben gaz-
dag, mintegy négyezer féle 
ásvány van nyilvántartva, 
amelyek közül körülbelül ezer 

megtalálható Magyarorszá-
gon is. Egyébként nagy hagyo-
mánya van a köveknek, a több 
ezer éves falfestményeken, 
Egyiptom és Róma virágzása 
idején és a Bibliában is ko-
moly szerep jutott a különbö-
ző kristályoknak, de a magyar 
szent koronát is drága és féld-
rágakövek díszítik - idézte fel 

Döme Kata évtizedek óta ismert és meghatározó tagja a bicskei közéletnek, azt azonban 
kevesen tudják róla, hogy gyerekkora óta szereti a kristályokat, ásványi kőzeteket. Nem-
régiben egy kiállításon is megmutatta gyűjteményét és kristályokból készült ékszereit, 
amelyek sok esetben segítséget nyújtanak a hétköznapok bajaira.

SEGÍTSÉG A KRISTÁLYOKBAN
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Döme Kata.
Azt is megtudtuk tőle, hogy 
sokáig csak hobbiból gyűjtött 
ásványokat, aztán egyszer 
csak a sors azt mondta neki, 
hogy a sok munka helyett 
pihenjen. Egészségügyi kihí-
vások elé állította az élet, ko-
moly műtétei voltak, amelyek 
után a sebek begyógyultak 
ugyan, de a lelkének másra 
volt szüksége. Akkor szembe-
sült vele, hogy a korábban az 
ásványokról olvasott tanulmá-
nyok a valóságban működnek.
- Mindig jelen voltak az éle-
temben, de akkoriban kapasz-
kodót jelentettek. És segí-
tettek talpra állni. Komolyan 
elkezdtem velük foglalkozni, 
nagyon beleástam magamat 
a témába, tibeti, egyiptomi 
és másfajta kő gyógyászattal 
kapcsolatos tanfolyamokat 
végeztem el, hogy ezáltal én 
is tudjak másoknak segíte-
ni. Például a kristály akkor is 
segít, amikor csak nézi vala-
ki. Az agyunknak egy piros 
színű kristály energiát ad, a 
kék színű segít a kommuniká-
cióban, de vannak nyugtató 
és egyéb más hatást kifejtő 
ásványok is. Készítek belőlük 
ékszereket, amelyek az azokat 
viselőket szebbé teszik és biz-
tonságérzetet is adnak nekik. 
Ezzel kapcsolatban szívesen 

adok tanácsokat, segítek az 
adott élethelyzetnek 
megfelelő kövek ki-
választásában, mert 
nem mindegy, hogy 
ki milyen szerencse-
követ, vagy horosz-
kópkövet választ 
magának – hangsú-
lyozta Döme Kata, 
aki kreatív foglalko-
zásokat is szervez 
AjándékMűhely név-
re keresztelt csoport-
jában. Mint mondta, 
ezek az összejövete-
lek stresszoldásról, 

kikapcsolódásról, egyfajta 
művészetterápiáról szól-
nak, ahol a jelenlévők aján-
dékoznak maguknak né-
hány kreatív órát. Mindenki 
az aktuális hangulatához, 
lelki állapotához legjobban 
illeszkedő ékszert készíthet. 
És hogy ez nem valami hó-
kuszpókusz, azt jól mutat-
ja, hogy vannak évek óta 
visszajáró kristály rajongó 
vendégek, akik mindannyi-
an arról számolnak be, hogy 
a kristály energia működik.
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Agyagási Ákos a Vajda János 
Technikum testnevelő tanára, 
úszóoktató, szabadidejében 
azonban évek óta triatlonozik 
és maratonikat fut. Nemrégiben 
jött haza az Egyesült Államok-
ból, ahol Boston városában tel-
jesítette a kicsivel több mint 42 
kilométeres távot.

- Sokadik maratoni távja volt ez. 
Össze lehet hasonlítani a többi-
vel?

New York és Boston 
minden szempontból 
kiemelkedik a többi 
közül. A profi szer-
vezés fantasztikus 
hangulattal párosul. 
Mindkét városban né-
pünnepélynek számít 
a maratoni, óriási fel-
hajtás veszi körül, lát-
szik, hogy egy rangos 
esemény. A bostoni 
egyébként a világ 
legrégebb óta meg-
szervezett maratoni 
futóversenye, 1896 
óta ez volt a 126. al-
kalom, talán ennek is 
köszönhető, hogy nem volt fen-
nakadás sehol, ilyet utoljára New 
York-ban tapasztaltam. A miliő, 
a hangulat pedig egészen elké-
pesztő volt. A 42 kilométeres táv 
folyamán szinte végig voltak szur-
kolók, akik őrjöngtek, sikítottak, 
pacsiztak, és mindenki akart adni 
valamit a futóknak. A Boston Col-
lege egyetemi városrésznél lányok 
álltak kint az út szélén „Kiss me!” 
(Csókolj meg! – magyarul) feliratú 
táblákkal, őrület ami ott volt azon 
a 100 méteres szakaszon!

- Hogy sikerült maga a verseny?

Az utolsó nagy maratonom 2019-
ben Chicago-ban volt, előtte két 
héttel Berlinben futottam az ad-

digi legjobb eredményemet. 
Ezt sikerült tavaly Budapesten 
megdöntenem, a legjobb időm 
3 óra 3 perc lett. Azért is volt 
fontos a javítás, mert a korcso-
portomban 3 óra 5 perces ne-
vezési szintidőt állapítottak meg, 
vagyis így lett lehetőségem elin-
dulni Bostonban. Szerencsére si-
került egyéni csúcsot futnom, pe-
dig nem volt könnyű a pálya. A 42 
kilométer gyakorlatilag folyama-
tosan fel-le hullámzott, talán 500 
méter sík szakasz nem volt benne. 

A célba érve kicsit csalódott vol-
tam, hiszen titkos célként a három 
óra alatti időeredményt tűztem ki 
magam elé, ami az edzések alap-
ján bennem is van. Viszont utólag, 
a pályát alaposan megismerve ez 
egy jó eredmény, elégedett va-
gyok! Az igazsághoz hozzátarto-
zik, hogy kicsit erősebben kezd-
tem, mint kellett volna és ahogy 
az edzőmmel megbeszéltük, de az 
elején sokat mentünk lefelé, köny-
nyebb is volt így futni, ami meg-
bosszulta magát, a végére nem 
maradt elég erőm. Egyébként a 
magyar futók közül a negyedik 
legjobb időt futottam a célba ért 
tizenkét magyar versenyző közül.

- Merre lesz a következő verse-
nye?

Októberben mindenképpen sze-
retnék elindulni a budapesti ma-
ratonin. Emellett tervben van a 
Spárta-Athén novemberben, ami 
az örök klasszikus, vagy decem-

berben Valencia, ami 
gyors pálya, ott eset-
leg egyéni csúcsot 
dönthetnék. Még 
nem tudom, melyi-
ken tudok elindulni. 
Aztán egyszer sze-
retnék majd én is el-
jutni Párizsba, ahogy 
Zsuzsa tette: egyrészt 
sohasem jártam még 
ott, másrészt az is egy 
igen rangos maratoni 
versenynek számít.

- Ha jól számolom, 
a hat nagy marato-
ni közül négyet már 

teljesített, vagyis kettő van még 
hátra?

Igen. Chicago, New York, Boston 
és Berlin kipipálva. Már csak Tokió 
és London hiányzik. Remélem, a 
közeljövőben ezeken is elrajtol-
hatok. Ami nem lesz könnyű, mert 
szintidő és szerencse kell ahhoz, 
hogy bekerülhessek az indulók 
közé. Már alig várom, hogy tel-
jesíthessem ezeket. Egy nagy ál-
mom válna valóra!

REKORDDÖNTŐ FUTÁS



www.bicske.hu

Bicskei Újság         15

Sok embernek van bakancslis-
tája, az azon szereplő tételeket 
pedig szeretné kipipálni élete 
során. Gyuricza Zsuzsannának, 
a Vajda János Technikum igazga-
tó-helyettesének is van, s nemré-
giben egy tételt lehúzhatott róla, 
mivel április elején lefutotta a 
maratoni távot, méghozzá Pá-
rizsban.

- Amatőr szinten mindig spor-
toltam valamit, a mozgás része 
az életemnek. Ahogy a gyere-
kek nőttek, újra előtérbe került 
a sport, viszont azt nem tudtam 
megoldani, hogy minden héten 
ugyanazokban az időpontokban 
szabaddá tegyem magamat. Te-
hát a rendszeres edzéslátogatás 
nem volt opció. Jött egy időszak, 
amikor lelkileg gödörbe kerültem 
és szerettem volna kizökkente-
ni magamat ebből az állapotból. 
Akkoriban összefutottam egy ba-
rátnőmmel, aki éppen a felcsúti 
pályára indult futni. Innen jött a 
gondolat, hogy a futás számomra 
is tökéletes megoldás lenne, hi-
szen csak egy futócipő kell hozzá 
és némi szabadidő. Elkezdtem én 
is Felcsútra járni délutánonként, 
a gyerekeket leültettem a pálya 
közepére, ott játszottak, én pedig 
körbe-körbe futottam. Nem sok-
kal később megépült Csabdi felé 
a kerékpárút, így helyszínt váltot-
tam és időpontot: általában haj-
nalban indultam útnak, futottam 
egy órát és mire a gyerekek fel-
ébredtek, én már otthon voltam. 
Egyre jobban éreztem magamat 
mind lelkileg, mind testileg, így 
nem volt kérdés, hogy a futást 
nem szabad abbahagynom.

- Elkezdett versenyekre is járni?

Volt egy időszak, amikor a Vajda 

mellett párhuzamosan dolgoz-
tam a Lidl-nél, amely főszponzora 
volt a Vivicittá félmaratonnak. A 
kollégák a boltban szintén lelkes 
futók voltak, s mivel a cégnél dol-
goztunk, benevezhettünk. Együtt 
futottunk és nagyon jó élmény 
volt. Bár, így utólag visszagon-
dolva, nehezebbnek tűnt, mint a 
párizsi maraton. Aztán elindultam 
még néhány félmaratonon, lefu-
tottam a Spar maraton 30 kilomé-
teres távját Budapesten, de akkor 
sem tudtam képzelni, hogy képes 
lennék 42 kilométert teljesíte-
ni. Viszont szép lassan érlelődött 
bennem a gondolat, célként tűz-
tem ki magam elé a maratoni táv 
leküzdését. Mivel franciamániás 
vagyok, egy évvel ezelőtt felkerült 
a bakancslistámra a maraton, amit 
Párizsban szeretnék lefutni.

- Elég gyorsan teljesült…

Valóban! Vajdás munkatársaim 
és Polgár Viktor, a Bicskei Önkor-
mányzati Tűzoltóság elnöke szü-
letésnapomra megleptek vele. Ők 
fizették a nevezési díjat és lányom 
segítségével beneveztek, akit be-
levontak a szervezésbe. A verseny 
április 3-án volt, bő két hónapom 
volt felkészülni. Nem pánikoltam, 
minden versenyre amatőrként 
mentem eddig is és az edzettség-
emben bíztam. Kollégám, Agya-
gási Ákos is bíztatott, tanácsokat 
adott, hisz neki már jónéhány ma-
raton van a lábában. Érdekesség, 
hogy végül úgy indultam el, hogy 
soha életemben nem futottam 
egyszerre ilyen hosszú távot.

- Milyen volt maga a verseny?

Ketten mentünk Párizsba a lá-
nyommal. Amikor felszállt a repü-
lő, akkor elkezdtem izgulni, addig 
a sok munka miatt erre nem volt 
időm. A verseny előtti napon ol-
vastam egy bölcsességet a mara-

toni távról, ami megnyugtatott: az 
első 30 kilométer a lábakról szól, 
az azt követő 10 kilométer fejben 
dől el, a következő két kilométe-
ren a szív visz előre és az utolsó 
195 méter a könnyeké. Maga a 
verseny minden várakozásomat 
felülmúlta: kiváló volt a szervezés, 
sok frissítőpont várt ránk, a nézők 
pedig olyan lelki töltetet adtak, 
hogy az fantasztikus. Hatalmas 
támogatást kaptam otthonról is: 
rengeteg üzenet jött ismerősök-
től, munkatársaktól, amiket futás 
közben nem láthattam, de a fül-
hallgatóban folyamatosan hal-
lottam a csipogásokat. Tulajdon-
képpen holtpontom sem volt, ami 
annak is köszönhető, hogy pél-
dául a 30-as kilométernél értünk 
az Eiffel-toronyhoz, azt meglát-
va minden fáradtságom elillant. 
Egyébként is az egész útvonal 
tele volt látnivalókkal. Az utolsó 
200 métert végig sírtam Csenge 
lányommal együtt. Az ikrek ott-
honról örültek a sikeremnek. Azt 
hiszem, életem egyik legszebb él-
ménye volt!

- Milyen időt futott, egyáltalán 
foglalkoztatta ez?

Nem különösebben foglalkoztam 
vele, de jobb időt futottam, mint 
amire számítottam. Ákos várako-
zása a félmaratoni időeredménye-
im után 5 óra 30 perc körüli volt, 
ehhez képest 4 óra 51 perc alatt 
teljesítettem a távot.

- Hol futja a következő maraton-
ját?

Fogalmam sincs, de az biztos, 
hogy Párizsba még egyszer sze-
retnék visszamenni és újra lefut-
ni a maratont. Van még egy nagy 
bakancslistás vállalásom: most 47 
éves vagyok, 50 évesen szeretném 
végig járni az El Caminot. Persze, 
az egy másfajta kihívás, de állok 
elébe!

A BAKANCSLISTÁS FUTÁS
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A Bicskei Prelúdium 

Alapfokú Művészeti Iskola

felvételt hirdet

a 2022/2023-as tanévre.

Jelentkezni a következő tanszakokra lehet:

ZENEMŰVÉSZETI ÁGON

furulya, fuvola, klarinét, zongora, hegedű, 

gordonka, ütő, szintetizátor, trombita, tuba, 

 gitár, népi ének, népi furulya, népi hegedű, 

harmonika, szaxofon

TÁNCMŰVÉSZETI ÁGON

néptánc

SZÍN- ÉS BÁBMŰVÉSZETI ÁGON

dráma- és színjáték

        

A jelentkezés időpontja: 2022. május 18-19-én 

(szerda-csütörtök) 14.00-18.00 óráig.

Helyszíne: Prelúdium Művészeti Iskola Liszt-terme

2060 Bicske, Szent István út 6.

A További részletekről érdeklődhetnek a művészeti 

iskola titkárságán hétköznapokon 

8.00-17.00 óráig ill. a 22/565-109-es számon.

FFEELLVVÉÉTTEELLII  TTÁÁJJÉÉKKOOZZTTAATTÓÓ



„FŐSZEREPBEN” A GYEREKEK

Újabb közösségi tere van Bicskének, miután a Kézai – Hunyadi utca talál-
kozásánál, az önkormányzat tulajdonában lévő területen egy új játszó-
tér épült. Az ünnepélyes, gyerekzsivajtól hangos átadó április 13-án volt.
Bálint Istvánné Csörgöl Ákos alpolgármesterrel vágta át a nemzeti színű szalagot, 
majd elmondták, hogy tavaly ősszel a lakók kérték a játszótér megépítését, mivel 
sok a környéken a kisgyerekes család és hiányzott egy közös játszóhely. Az önkor-
mányzatnál nyitott kapukra találtak, gyorsan cselekedtek és saját forrásból biztosí-
tották a felépítéshez szükséges 2,6 millió forintot.
Tavaly novemberben szerződést kötöttek a kivi-
telezővel, aki egy játszóvárat, hintákat, négysze-
mélyes rugós játékot és egy homokozót épített 
a biztonsági előírások maximális betartásával.
Az önkormányzat ezen  felül  kicserélt két pa-
dot, felállított egy újat, valamint a korábban 
épült bográcsozóhely ülőkéit is felújították.

Véget vetett az önkormányzat annak, hogy a Téglagyár utca 
lakói az est leszálltával sötétben legyenek kénytelenek az  ott-
honukat megközelíteni.
Bálint Istvánné polgármester lapunk kérdésére elmondta, 
hogy az utcában eddig nem volt közvilágítás, ami miatt töb-
ben is kérték a segítségüket. Régóta tervezték  már  a problé-
ma megoldását,  és most saját forrásból meg is tudták  való-
sítani.
- A kivitelezés természetesen műszaki tervdokumentáció alap-
ján készült, az előírt szabványoknak megfelelően. Összességé-
ben 2,6 millió forintot fordítottunk rá a város költségvetéséből. 
Így lett aztán  négy darab, a városképbe illeszkedő, napelemes 
kandeláber  telepítve – mondta el a városvezető.
A lámpaoszlopok kihelyezését és beüzemelését a PLH Közvilá-
gítás Kft. végezte.

A SÖTÉTSÉGNEK VÉGE!

www.bicske.hu
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- A MAD-Werk eredetileg nem 
Bicskén kezdte meg tevékeny-
ségét, mi volt az oka a költö-
zésnek?

A MAD-Werk Kft 1990-ben ala-
kult egyedi fémszerkezetek 
gyártására. A nagyobb hely és a 
közlekedési távolság miatt köl-
töztünk Budapestről Bicskére 
2008-ban. Tevékenységi körünk 
nem kifejezetten szerteágazó, 
elsősorban hegesztők oktatását 
végezzük, valamint üzemünk-
ben a hegesztett szerkezetek 
gyártása, tervezése és rajzolása 
zajlik.
Termékeink között szerepel-
nek üzletberendezések, élelmi-
szer- és gyógyszeripari gépek, 
tartályok, vasúti elemek és kü-
lönböző ipari hegesztett szerke-
zetek. Gyártási technológiánk-
ban megtalálható a csövek és 
lemezek hajlítása, lézervágása, 
minősített hegesztések, lakatos- 
és forgácsolási folyamatok, vala-
mint szemcseszórás. Készséggel 
tervezünk és rajzolunk külön-

böző fémszerke-
zeteket, egyedi 
f é m b ú t o r o k a t , 
konyhai- vagy 
é l e l m i s z e r i p a r i - , 
g y ó g y s z e r i p a -
ri berendezése-
ket, lépcsőket, de 
örömmel veszünk 
részt egyedi fém-
szerkezetek fej-
lesztésében is. 
Ezek nyersanyagai 
kizárólag rozsda-
mentes vagy alu-
mínium profilok 
és lemezek.

- Az jól látható, 
hogy a fém és 
annak megmun-
kálása a fő profiljuk. Változott 
a megrendelői körük az évek 
során?

A cég megalakulásától kezdődő-
en nagyjából a Bicskére költözé-
sig, tehát 1990 és 2008 között 
főleg az építőiparban tevé-

kenykedtünk. Akkoriban főként 
szállodai, éttermi, banki vagy 
magánházak fémszerkezeteit 

BEMUTATKOZNAK 

BICSKE MUNKAADÓI:

             MAD-WERK KFT. 

A MAD-Werk Kft. 1990-ben alakult és 2008 óta működik Bicskén, a Kanizsai úton. A cég egyedi fém-
szerkezetek gyártásával foglalkozik, eleinte az építőipar számára gyártottak, ma már jellemzően 
ipari felhasználók részére készítenek különböző szerkezeteket. Magyar Károly ügyvezető igazga-
tóval beszélgettünk.
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terveztük és gyártottuk. Válla-
latunk gyártási profilja a bejövő 
megrendelések hatására idő-
közben főleg az ipari terület felé 
fordult. Ma már munkánkban ez 
a terület dominál, főleg ebbe az 
irányba fejlesztünk. Folyamato-
san megszereztük a különböző 
hegesztőüzemi minősítéseket, 
ami elengedhetetlen volt ahhoz, 
hogy bővüljön partneri körünk. 
Fontosnak tartjuk a környeze-
tünk védelmét, ezért ennek ér-
dekében bevezetés alatt áll az 
ISO 14001 környezetvédelmi ta-

núsítás is. 

- Mennyi munkavállalót fog-
lalkoztatnak Bicskén és fon-
tosnak tartják-e, hogy helyi és 
környékbeli dolgozóik legye-
nek?

Társaságunk dolgozói létszáma 
az évek alatt ötvenre bővült, 
ami 15 fő minősített hegesztő-
ből, hegesztő és gépészmérnö-
kökből, forgácsoló és lakatos 
szakmunkásokból áll. Természe-
tesen fémipari szakmunkásokat 
folyamatosan keresünk, főleg 
lakatos élhajlító és hegesztő 
szakmákban. Nálunk nem kizáró 
ok, ha valaki távolabbról jár be 
dolgozni, de talán mindenkinek 
jobb, ha a közelben találunk új 
kollégákat, főleg a mai üzem-

anyagárak mellett.

- A versenyképes 
fizetésen túl mit 
kínálnak dolgo-
zóiknak?

Családi vállalko-
zásként nagyon 
fontosnak tartom 
a jó munkahelyi 
légkört. Egy jó 
kedvvel végzett 
munka meglátszik 
a készterméken 
is. Egy-egy céges 
buli remek alkal-
mat adhat egy kis ismerkedésre, 
barátkozásra. Üzemanyag vagy 
albérlet hozzájárulással is pró-
báljuk segíteni dolgozóinkat. 
A nálunk dolgozók bármilyen 
problémájukkal megkereshet-
nek, ha tudunk, segítünk.

- Milyen célokkal vágnak neki 
a következő éveknek?

Talán a 32 éves megbízható 
szolgáltatásunknak, szakmai ta-
pasztalatunknak is köszönhető, 
hogy megrendeléseink száma 
folyamatosan nő főleg export 
oldalon. A növekvő megren-
delések ellátásához feltétlenül 
szükségünk lesz területi, lét-
szám és technológiai fejlesz-
tésekre. Üzemünk alapterülete 
jelenleg 1800 négyzetméter, de 

ez 3000 négyzetméterig bővít-
hető. Továbbra is célunk meg-
rendelőink minden követelmé-
nyének megfelelő, megbízható 
kiszolgálása, piaci szerepünk fo-
lyamatos erősítése. Nagyon fon-
tosnak tartjuk, hogy meglévő 
és új megrendelőink magasabb 
minőségű kiszolgálása érdeké-
ben folyamatosan, különböző 
gyártástechnológiai fejlesztése-
ket hajtsunk végre, amik érintik 
a gépparkunkat és természete-
sen a megfelelő minősítésekkel 
rendelkező szakembereinket is, 
akik rendszeres oktatásokon, 
képzéseken vesznek részt.
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Pályázati forrásból újult meg 
Középhegyen egy közel 1,3 
kilométeres útszakasz, amely 
157 zártkerti ingatlan meg-
közelítését teszi könnyebbé.
Bálint Istvánné polgármes-
ter tájékoztatása szerint 
az önkormányzat az Agrár-
minisztérium 2021. évi pá-
lyázatán nyerte el a forrást 
„külterületen elhelyezkedő 
zártkertek, kiskertek megkö-
zelítését szolgáló utak útfel-
újítás, karbantartás” jogcímen.
-A pályázat keretében lehe-
tőségünk nyílt a külterüle-
ten elhelyezkedő zártkerti 
ingatlanok megközelítését 
szolgáló út karbantartása-
ra, fejlesztésére, hogy a tu-
lajdonosok egy jobb minő-
ségű, biztonságosabb úton 
tudjanak eljutni a telkükhöz. 
Sajnos, a pályázati felhívás 
értelmében szilárd útburko-
lat kialakítására  nem volt 
lehetőség. Az Útéppark Kft. 
nyerte el a munkát, a szak-
emberek a meglévő út felső 
rétegét részlegesen elbon-
tották, majd padkarende-

zést végeztek és három 
méter szélességben, 20 
centiméter vastagon zú-
zottkő burkolattal láttak 
el az érintett útszakaszt 
– számolt be a részle-
tekről a városvezető.
Bálint Istvánné jelezte, 
hogy kivitelezésre 18 
millió forintot nyertek el, 
amely 100 százalékban 
fedezte a költségeket.

BICSKE KÜLTERÜLETE 

IS FEJLŐDIK ELTŰNTEK 
A KÁTYÚK

A tél ezúttal sem kímélte Bics-
ke belterületi útjait, sok helyen  
megrongálódott az aszfalt, de 
a murvás utakon is sorakoztak 
a kátyúk. A Bicskei Gazdasági 
Szervezet április folyamán va-
lamennyi utcában eltüntette a 
közlekedőket bosszantó gödrö-
ket.
Nagy Attila, a szervezet veze-
tője lapunknak elmondta, hogy 
végig járták a város valamennyi 
utcáját, felmérték a szükséges 
teendőket és közel 500 négy-
zetméternyi kátyút foltoztak be 
meleg aszfalt felhasználásával.  
Ez persze  nem jelenti azt, hogy 
az év hátralévő részében ne ja-
vítanák ki az időközben kelet-
kező hibákat, ezt folyamatosan 
csinálják, ha arra szükség van.
A szilárd burkolattal nem ren-
delkező belterületi utakat is 
teljes hosszban javították, sőt a 
külterületi részeken is elvégez-
ték a feladatot. Baboshegyen, 
Máléhegyen és Előhegyen végig 
egyengették a murvás felületet, 
a kátyúkat betömték és  lehen-
gerezték.

2022. május



ITT EGY TOJÁS,  OTT EGY NYÚL

Családoknak szervezett húsvéti készülődést 
nagypénteken a Petőfi Művelődési Központ. 
Kicsik és nagyok közösen készítettek ünnepi 
dekorációkat, tojást festettek.
A húsvét elengedhetetlen kelléke a húsvéti 
kosár, amely ezúttal tavaszi virágmintákat, 
pillangós díszítést kapott, de került bele filc-
ből készített fű is. Mindenki a saját ötleteivel 
dobta fel a kosárkákat, így aztán biztosan nem 
készült két egyforma darab. Az elkészült ko-
sarakat kibélelték színes rafiával, hogy a nyu-
szi ajándékokkal tudja megtölteni. Készültek 
persze nyúlformák is, méghozzá agyagcsere-
pekből, amelyek kiváló dekorációként szol-
gáltak az otthonokban.

Nagy közös vállalkozás volt az óriástojás fes-
tése, a gyerekek nagy lelkesedéssel álltak neki 

a közel másfél méter magas 
és egy méter széles tojásnak. 
Persze, tojáskeresés is szere-
pelt a programban, amely a 
délután legizgalmasabb pil-
lanatait hozta el. Az alkotás 
ideje alatt a húsvéti nyúl ren-
geteg színes tojást rejtett el 
az épületben és környékén, 
amelyeket a gyerkőcöknek 
kellett megkeresniük és a 
frissiben elkészült kosarak-
ba gyűjteni. A kellemes dél-
utánt a nyuszi ajándéka zár-
ta: minden résztvevő apró 
csokikat kapott tőle.

Véget vetnek a beázásoknak

Szigetelik a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola Szent István úti épületének tetejét. Az iskola 
fenntartója, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ rendelte meg a felújítást, amelyet a vállal-
kozó már el is kezdett.
A munkálatok főként az ebédlőt érintik, 
mert nagyobb esőzéseknél az épületrész 
és az annál jóval magasabb főépület talál-
kozásánál volt többször gond a szigeletés-
sel. A szakemberek korábban bitumenes 
lemezt olvasztottak a tetőfelületre, ezúttal 
azonban speciális, UV-álló PVC-burkolat 
olvasztanak rá.
A felújításra 32 millió forintot fordít a KLIK.

www.bicske.hu
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Közeleg a szünidő, ami a gyerekeknek 
nagy öröm, a szülőknek már kevésbé, 
mert gondoskodniuk kell gyermeke-
ik biztonságos elhelyezéséről. Ebben 
próbál meg segíteni évről évre Bics-
ke több intézménye, ahogy teszik azt 
idén is.
Szabó Attila a Sportlétesítmény és 
Szabadidőközpont Üzemeltető veze-
tője lapunknak elmondta, hogy rég-
óta nagy sláger a bicskei önkormány-
zat zánkai tábora, ezúttal sincs ez 
másként, az összes turnus betelt már. 
Jó hír, hogy a korábbi években elkez-
dett faház felújítások az idei szezon-
ra befejeződnek, mindegyik teljesen 
megújulva várja a nyaralókat.
Az intézményvezető jelezte, hogy a 
Bicskei Tanuszodában is lesznek tábo-
rok: az úszóoktatók a nyár folyamán 
15 különféle, egyhetes tábort szer-
veznek, amelyek különböző korosztá-
lyokat céloznak meg.
A Bicskei Egységes Művelődési Köz-
pont és Könyvtár rögtön az iskolai 
tanév vége után, júniusban két tur-
nusban várja a gyerekeket kreatív 
szünidei napközis programokra a Pe-
tőfi Művelődési Központban. Mindkét 

héten lesznek kirándulások, kézmű-
ves foglalkozások, vetélkedők, játszó-
téri programok. Az előzetes regisztrá-
ció május 31-én zárul.
Ahogy a kultúrházban befejeződik 
a második tábor, rögtön kezdődik a 
Nagy Károly Városi Könyvtár szokásos 
Cimbora tábora, amely két héten át 
várja majd a gyerekeket.

IDÉN IS LESZNEK NYÁRI TÁBOROK
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BICSKE - PIAC TÉR
ELŐZETES IDŐPONT: 2021. SZEPTEMBER 25.

 

Hozzávalók 4 személyre:

80 dkg sertésszűz, olívaolaj, 25 dkg 
eper, 2 darab érett avokádó, 1 csokor 
újhagyma, 1 kis csokor menta, frissen 
őrölt bors, 1 teáskanál chilikrém, 1 db 
lime, 3-4 evőkanál mogyoró-, vagy 
szezámolaj, kristályos só

Elkészítése:

- A húst mossuk meg, töröljük száraz-
ra. Nagy lángon, serpenyőben kevés 
olívaolajon pirítsuk minden oldalról 
körbe. Tegyük sütőpapírral bélelt sü-
tőlemezre, és toljuk 230 fokra előme-
legített sütőbe 20 percre.
- Közben készítsük el a salsát: a tisz-
tított epret, avokádót kockázzuk fel, 
adjuk hozzá a vékonyra karikázott új-
hagymát, az aprított mentát. Frissen 
őrölt borssal, chilikrémmel, lime levé-
vel és mogyoróolajjal ízesítsük.
- A húst 20 perc után vegyük ki a sütő-
ből, pihentessük 8-10 percet szelete-
lés előtt. Szeleteljük, helyezzük tálra, 
szórjuk meg frissen őrölt borssal, só-
val. Kínáljuk az epres salsával.

Jó étvágyat kíván Báder Kati! 

EGÉSZBEN SÜLT 
SZŰZPECSENYE EPRES-
AVOKÁDÓS SALSÁVAL

Recept

ANYAKÖNYVI HÍREK

Az alábbi párok járultak hozzá, hogy értesüljön Bicske lakossága a bicskei anyakönyvve-
zető előtt 2022. április hónapban megkötött házasságukról: Takács Péter és Ács Ibolya 
(04.07.), Tóth Dávid és Meiszter Katalin (04.07.), Kiss László és Schönberger Iboly-
ka (04.07.),Oláh Bertalan és Selever Mónika (04.09.), Felbert Márk és Kőrösi Eszter 
(04.09.), Sámuel Norbert János és Bogdán Viktória (04.09.), Költő Géza és Vígh Evelin 
Katalin (04.14.), Rafael Péter József és Spindler Petra (04.23.), Varró Benedek (04.17.), 
Szukits Péter Ottó és Mátis Barbara (04.30.).

Sok boldogságot kívánunk!

Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ védőnői szakmai 
egysége szerint 2022. április hónapban született gyermekek: Cserkuti Dominik (04. 06.), 
Pongor Miska (04. 09.), Szommer Hedvig (04. 17.).

Jó egészséget kívánunk!
Védőnői Szakmai Egység

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

Hivatalok

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

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

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

Gazdasági és szociális  
intézmények

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

Pedagógiai Szakszolgálat
2060 Bicske, Kisfaludy u. 50.

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

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

Egészségügy

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

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

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

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

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

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

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

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

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