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Csörgöl Ákos alpolgármester mondta az ünnepi 
beszédet, amelyben emlékeztetett arra, hogy Szent 
István a keresztény hit alapjaira építve tudott stabil 
viszonyokat teremteni, erős, keresztény államot ala-
pítani.
- Vitathatatlanul jó döntéseivel végérvényesen ki-
jelölte helyünket Európában. Mi sem bizonyítja ezt 
jobban, hogy mi még ma is egységes nemzetállam-
ként itt vagyunk, Európa szívében. Első szent kirá-
lyunk hosszú távra biztosította államunk független-
ségét. 

Az általa lerakott szilárd alapok még a zivataros szá-
zadokban, az idegen uralmak megszállásakor kilá-
tástalannak tűnő helyzetekben is képesek voltak 
megőrizni a magyarok szabadságvágyát. Visszapör-
getve történelmünk kerekeit, jól látható, az elmúlt 
több mint egy évezred már számtalanszor bebizo-

nyította, hogy a magyarság csak akkor lehet sike-
res, ha országunk keresztény és e hit által egységes. 
Nekünk nincs más dolguk, mint Szent Istvánt kö-
vetni és továbbmenni a kijelölt úton, még akkor is, 
ha ezért támadnak bennünket, vagy ha maradinak 
tartanak. Nekünk nem szabad letérnünk az útról, 
meg kell őrizni hagyományainkat, a ránk hagyott 
örökséget. Csak így tudunk olyan országot, olyan 
várost építeni, ahol jó felnőni, jó élni, ahol mindenki 
biztonságos otthonra lelhet – jelentette ki az alpol-
gármester.

Csörgöl Ákos szerint hinnünk kell a sza-
badság szeretetében, a kereszténység 
értékeiben, a gyarapodás, a fejlődés 
képességében. Ehhez pedig el kell uta-
sítani az önfeladást, az értéktagadást, 
hiszen mi, magyarok az a nemzet va-
gyunk, amely mindig képes volt új várat 
építeni a romokra és mindig képes volt 
kiállni a Szent István-i örökség mellett.
- Hiszem, hogy ma is létezik egy euró-
pai csendes többség, amely józanul 
gondolkodik, többé-kevésbé tisztán 
lát, csak nehéz észrevenni a hangos ki-
sebbség miatt. Egyre több embernek 
nyílik ki a szeme, és ők is csatlakoznak 
a józan többséghez. Talán eljön a ke-
gyelmi pillanat, amikor megszabadu-
lunk az ostoba képmutatástól, amikor 
végre igazságnak nevezhetjük az igaz-
ságot és hazugságnak a hazugságot, 
anélkül, hogy ezért szélsőségesnek bé-
lyegeznének bennünket a valódi szél-
sőségesek – mondta az alpolgármes-
ter, hozzátéve: követni kell Szent István 
iránymutatását, amellyel biztosította a 
magyarság megmaradását. Magyarnak 
és európainak kell lenni és annak ma-
radni Magyarországon. Ami természe-
tesen nem zárja ki, sőt magában fog-

lalja, hogy mi, európaiak segítsünk más kultúrákhoz 
tartozó, nehéz sorsú embertársainkon - elsősorban 
a szülőföldjükön -, nem zárja ki, hanem magában 
foglalja, hogy menedéket nyújtsunk azoknak, akiket 
valóban üldöznek.
A folytatásban Szebik Károly evangélikus lelkész, 
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Államalapító Szent István királyunkra emlékezett Bicske város közössége augusztus 20-án, a refor-
mátus templomban. Az ünnepség keretében áldották meg, szentelték meg az új kenyeret is.



Tagadhatatlanul itt az ősz, rövidülnek a nap-
palok és sárgulnak a levelek a fán. Mi, vidéken 
élő emberek tudjuk, ha „megszólalnak” a kert-
ben a tücskök , elköszön a nyár. 
Kezdődik az iskola, vége a pihenésnek ,  egy 
kicsit felpörög a mindennapi élet is, visszatér-
nek a dolgos hétköznapok. 

Persze, semmi sem ugyanaz, mióta a szom-
szédunkban kitört a háború. Az Európai Unió 
Oroszország ellen bevezetett szankciói, ener-
giaválságot, gazdasági visszaesést, inflációt 
hoztak , ami minden országot érint. A rezsi-
csökkentést ezért a kormány kénytelen volt 
korlátozni s bár Önöket, a lakosságot tovább-
ra is védi, az vállalkozások, cégek, önkormány-
zatok kénytelenek augusztustól a piaci árat 
fizetni az energiáért.  Bicske felkészült, takaré-
kosan gazdálkodunk, és igyekszünk az ellátás 
biztonságát megteremteni minden területen. 
Kizárólag az uszoda bezárása várható a téli 
hónapokra, mert annak fenntartása hatalmas 
költség, de erről még nem született döntés.
Arra kérek mindenkit, hogy gondolják át, 
hogyan, mivel lehet otthon is spórolni, és itt 
most olyan dolgokra gondolok, minthogy fe-
leslegesen ne égjen a villany, vagy ne folyjon 
a víz. 
Ez a háború ráébresztett minket arra, hogy ta-
lán  jobban kell figyelnünk a környezetünkre.

De, hogy jó hírekről is beszámoljak, a  Szent 
Mihály napi programok idén még színeseb-
bek, változatosabbak lesznek. Igyekszünk 
ugyanis pótolni az augusztus 20.-án elmaradt 
rendezvényeket.

Ha az időjárás is kegyes lesz hozzánk, felhőt-
len három nap vár ránk, a hónap végén.
 
Találkozzunk, ünnepeljünk együtt, közösen! 

Én ott leszek!

Már ciripelnek a tücskök

BÁLINT ISTVÁNNÉ 
polgármester

www.bicske.hu

Bicskei Újság            3

www.bicske.hu

Rácz Lajos baptista lelkész és Máté János refor-
mátus lelkész áldotta meg az új kenyeret, majd 
Burbela Gergely katolikus plébános meg is szen-
telte.
Szanyi Bettina népdalénekes és Gáspár Benedek 
szaxofonművész zenei összeállítását követően 
került sor két önkormányzati kitüntetés átadá-
sára. Bálint Istvánné polgármester és Csörgöl 
Ákos alpolgármester Bicskéért Emlékéremmel 
jutalmazta Németh Tatjána tanárnőt, míg „Bics-
ke Városáért Közösségi Díj” elismerést adott át a 
Kertvárosi Polgárőrség csapatának.
Zárásként Bálint Istvánné megszegte az új ke-
nyeret, majd a résztvevők megkoszorúzták Szent 
István szobrát a katolikus templom kertjében.
Az ünneplők innen átvonultak a Petőfi Művelő-
dési Központba, ahol megtekinthető és közelről 
szemügyre vehető volt a Hummel Gizella szent-
endrei ötvösművész által készített hiteles máso-
lat a Szent Koronáról és a koronázási jelvények-
ről.
A Bicskei Újság kérdésére a művész elmondta, 
hogy 2004-ben készítette az István a király roc-
kopera szentendrei előadásához a méretazonos 
és színhelyes másolatokat, a helyi fiatalok előa-
dásán fia is szerepelt. Azóta a saját tulajdonát ké-
pezik az alkotások, amelyek a szentendrei Péter 
Pál templomban „laknak”, onnan viszi azokat ki-
állításokra. Így jutott el a Szent Korona és a koro-
názási jelvények Amerikába, Svájcba, Délvidékre, 
Kárpátaljára, Erdélybe.
- Mindegyik rézből készült, ami aranyozva van, a 
zománc sem tűzzománc. Különbség még, hogy 
a jogaron nincs 3 oroszlán, mert az hegyikristály-
ból van az eredetin, itt ez szimpla kínai üvegecs-
ke. Kaptam teljesen részletes, kinagyított fotókat 
a Szent Koronáról és a jelvényekről, azok alapján 
készítettem el a másolatokat, amelyek minden 
apró részlete tökéletesen egyezik az eredetivel – 
mesélte Hummel Gizella, aki azt is elárulta, hogy 
négy hónap alatt végzett velük úgy, hogy az ara-
nyozást és csiszolást nem ő csinálta.
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A DÍJAZOTTAK

A viszontlátás öröme
Az elmúlt években a Covid-járvány miatt nem volt lehetőség arra, hogy 
Bicske és testvértelepülései, Altshausen, Réty, Csap és Tusnádfürdő kép-
viselői személyesen találkozhassanak. Az idei esztendőben azonban 
nem voltak ilyen akadályok, így megadatott a viszontlátás öröme.
Államalapító Szent István királyunk ünnepéhez kapcsolódóan több test-
vértelepülés delegációját látta vendégül Bicske. Altshausenből, Csapról 
és Rétyről is érkeztek, hogy részt vegyenek a programokon és közösen 
ünnepeljenek a bicskeiekkel augusztus 20-án. A vendégek az ünnepnap 
délutánján Bajnára, másnap a Dunakanyarba kirándultak. A bicskei Test-
vérvárosi Bizottság tagjai az altshauseni küldöttség tagjaival egyeztető 
ülést is tartottak, lévén a két város testvértelepülési kapcsolata 25 éves 
jubileumát Altshausenben ünneplik meg az ősz folyamán.

dás és iskolás gyerekek, kórusok, néptáncosok és a rétyi 
Kováts András Ifjúsági Koncertfúvós Zenekar szórakoz-
tató műsorával folytatódott. Délután Már Orsolya igaz-
gatónő vezetésével a helyi Antos János Általános Isko-
lát látogatták meg.
Kenyérszenteléssel indult a következő nap, hogy aztán 
a népi együttesek fellépéseivel folytatódjon. A bicskei 
delegáció Székely Zoltán magyar történész, régész, 
múzeumigazgató könyveinek bemutatóján vett részt, 
majd meglátogatta a többi önkormányzati intézményt 
is, többek között a helyi óvodát és a környéken egye-
dülálló zenetermet. A két nap élményeivel feltöltődve, 
a mielőbbi viszontlátás reményében indult haza, Bics-
kére a küldöttség.

A köztünk lévő határvonal, melyet a történelem vihara 
húzott meg, csak úgy halványulhat el, ha anyaországi 
és határon túli közösségek szoros kapcsolatokat tarta-
nak fenn és erősítik egymást – erről bizonyosodhatott 
meg – Bálint Istvánné polgármester vezetésével - Bicske 
város küldöttsége augusztus 26-28. között, amikor is az 
erdélyi testvértelepülésre, Rétyre látogatott, ahol tizen-
ötödik alkalommal rendezték meg a községi napokat.
A háromszéki Rétyi Nyír mellett felállított honvéd em-
lékműnél koszorúzási ünnepséggel kezdődött a prog-
ramsorozat, majd a református istentisztelet után óvo-
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igazgatónő vezetésével a helyi Antos János Általános 
Iskolát látogatták meg.
Kenyérszenteléssel indult a következő nap, hogy aztán 
a népi együttesek fellépéseivel folytatódjon. A bicskei 
delegáció Székely Zoltán magyar történész, régész, 
múzeumigazgató könyveinek bemutatóján vett részt, 
majd meglátogatta a többi önkormányzati intézményt 
is, többek között a helyi óvodát és a környéken egye-
dülálló zenetermet. A két nap élményeivel feltöltődve, 
a mielőbbi viszontlátás reményében indult haza, Bics-
kére a küldöttség.

A köztünk lévő határvonal, melyet a történelem vihara 
húzott meg, csak úgy halványulhat el, ha anyaországi 
és határon túli közösségek szoros kapcsolatokat tarta-
nak fenn és erősítik egymást – erről bizonyosodhatott 
meg – Bálint Istvánné polgármester vezetésével - Bicske 
város küldöttsége augusztus 26-28. között, amikor is az 
erdélyi testvértelepülésre, Rétyre látogatott, ahol tizen-
ötödik alkalommal rendezték meg a községi napokat.
A háromszéki Rétyi Nyír mellett felállított honvéd em-
lékműnél koszorúzási ünnepséggel kezdődött a prog-
ramsorozat, majd a református istentisztelet után 
óvodás és iskolás gyerekek, kórusok, nép-
táncosok és a rétyi Kováts András Ifjúsági 
Koncertfúvós Zenekar szórakoztató mű-
sorával folytatódott. Délután Már Orsolya 

kasztól egészen a Szent László patakig kikotorták, majd a pa-
takot a mányi tó torkolatáig. A Lucernás-árok sem maradt ki, 
a Kölcsey és Tatai út környékén végeztek már kisebb beavat-
kozásokat, de itt és a Kiskút-éri ároknál is folytatódni fognak a 
munkálatok.
Az árokmeder rendezések mellett más jellegű munkát végez-
tek a Ravasz László utcában, ahol a vízgyűjtő torkolatánál be-
ton fogadót létesítettek. A Csabdi úton a befogadóig magas 
nyomással kitisztították az átereszeket, két áteresz esetében 
ez sem segített, azokat cserélni fogják. Szintén nagynyomású 
mosóval tisztították ki a Bocskai és Kisfaludy utcai keresztező-
désnél lévő aknát, valamint az Ady Endre utca és a Kossuth tér 
aknáit is.
A tervek szerint a jövőben sor kerül azokra a kisebb vízfolyá-
sokra és városmenti övárkokra, amelyek szintén jelentős sze-
repet töltenek be Bicske vízvédelmében.

A korábbi években 
rendre gondokat 
okoztak a nagy 
esőzések Bicskén, 
a vízelvezető árok-
rendszer sok eset-
ben nem volt képes 
elvezetni a hirtelen 

lezúduló sok vizet. A Szent László patak felújításával a prob-
léma egy része megoldódott, de a kisebb árkok rendbetétele 
még váratott magára, egészen mostanáig, mert a Bicskei Gaz-
dasági Szervezet nekiállt a vízfolyások megújításának.
Nagy Attila a BGSZ vezetője elmondta, hogy külsős vállalkozó 
bevonásával láttak neki a munkálatoknak. A Kiskút-éri árkot 
a Tatai úttól egészen a Nagy Károly térig kitakarították, ahol 
betorkollik a Sárközi-árokba. Utóbbit az Arany János utcai sza-
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Elkezdődött a 2022/2023-as tanév a nevelési-oktatási 
intézményekben, nem kivétel ez alól Bicske sem. A kü-
lönböző intézmények vezetőit kértük, hogy adjanak tá-
jékoztatást a tanévkezdésről.
A Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola igazgatója Bá-
rányos József elárulta, hogy intézményük 540 tanulóval 
és két induló, 25-25 fős első osztállyal kezdte meg a tan-
évet. Jelezte, hogy az országosan tapasztalható pedagó-
gushiány részben érinti őket.
- A nyugdíjba vonuló, elköltöző, illetve pályaelhagyó pe-
dagógusok ellenére a tanévet még gyakorlatilag gond 
nélkül tudjuk elkezdeni, a szakos ellátottság továbbra is 
100 százalékos. A tanévet így zavartalanul el tudtuk kez-
deni és bízunk benne, hogy az áremelkedések ellenére 
a teljes tanévben biztosítani 
tudjuk a tantermi, jelenléti ok-
tatást – mondta el az igazgató.
A tavaly 25 éves jubileumát 
ünneplő Szent László Általá-
nos Iskola idén csendesebb 
év elé néz, természetesen sok-
sok programmal, rendezvény-
nyel, tanórán és iskolán kívüli 
foglalkozással.
- Kedvező személyi, épület-
környezeti és tárgyi feltételek 
mellett indítottuk el a tanévet, 
közel 240 diákkal, akik közül 
30 elsős kisdiák kezdte meg 
nálunk tanulmányait. Nevelő-
testületünk 23 főt számlál, egy új tagot köszönthettünk, 
aki angol nyelvre fogja tanítani diákjainkat – közölte He-
tényi Anikó igazgató, aki újabb öt éves vezetői megbíza-
tást kapott Spányi Antal megyéspüspöktől. Jelezte, hogy 
a következő években vezetői programjának hangsúlyos 
eleme lesz az iskolaudvar fejlesztése, korszerűsítése sza-
badtéri játék-és sporteszközökkel, egy mini edzőpark 
létrehozásával, valamint a sportpálya korszerűsítésével. 
Emellett szeretne nagyobb hangsúlyt helyezni munka-
társai innovatív magatartásának erősítésére és módszer-
tani kultúrájuk további korszerűsítésére, gazdagítására.
A Székesfehérvári SZC Vajda János Technikumában a 
tanévet három nappalis osztállyal kezdték el. Az Infor-
matikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus 
szakon 19, a Közszolgálati technikus szakon 20, a Keres-
kedő-webáruházi technikus szakon 7, míg a Kereskedel-
mi értékesítő szakon 7 fő kezdte meg tanulmányait.
- Az előző évek munkája kezd beérni, mert a létszámunk 
gyarapodik és a közszolgálati rendészeti képzésünk egy-
re népszerűbb. A szakos ellátottság terén viszonylag jól 
állunk, de szakmai informatika tanárt szívesen várunk 
még. Az online oktatás egyelőre hivatalosan nem került 

még szóba, de a teljes háttér biztosított hozzá. Nagyon 
bizakodunk, hogy jelenléti oktatással tudjuk majd a tan-
évet végig vinni, mert a tanulók számára ez a leghaté-
konyabb oktatás. Intézményünkben sok a gyakorlati óra, 
ami kifejezetten csak így valósítható meg – mondta el 
Gyuricza Zsuzsanna megbízott igazgató, akitől megtud-
tuk azt is, hogy az OKJ-s rendszer a felnőttképzés terén 
év végén megszűnik, de továbbra is lesznek ingyenes, 
felnőtteknek meghirdetett képzések. Az iskolában az 
elméleti ismeretek a konzultációk mellett e-learning 
anyagok és online oktatás keretében is megtanulhatók, 
a gyakorlati rész saját munkahelyen is elsajátítható és 
beszámíthatók a korábban megszerzett ismeretek is. Az 
esti képzéseken Pénzügyi-számviteli ügyintéző, Keres-

kedő-webáruházi technikus, 
Logisztikai technikus szakok 
indulnak.
A Prelúdium Alapfokú Művé-
szeti Iskola négy művészeti 
ágban indít képzést a művé-
szetek iránt érdeklődő gyer-
mekek számára. A klasszikus 
zene hangszerei és a népzene 
mellett a dráma és színját-
szást és az idei évben újra in-
duló néptáncot tanulhatnak 
a gyermekek.
- A művészeti iskola a tehet-
séggondozás otthona, él-
mény- és gyermekközpontú 

oktatás jellemzi tevékenységünket. Növendékeink éven-
te kétszer nyilvános koncerten szerepelnek, egyszer vizs-
gán mutatják be tanáraiknak az elsajátított ismereteket. 
Emellett rendszeres szereplői vagyunk városi esemé-
nyeknek, növendékeink a Bicskei Koncertfúvós Zenekar-
ban zenélnek, számos rendezvényen szerepelnek sikere-
sen – tudatta Sulyokné Guba Judit igazgató.
A Bicske Városi Óvodába három helyszínen összesen 387 
kisgyermek jár. A 2022-23-as nevelési évre 100 kisgyer-
meket írattak be új óvodásként, nagy részük meg is kezdi 
szeptemberben az óvodát, néhányan később csatlakoz-
nak – közölte Patkóné Bátori Erzsébet intézményvezető.
A Bicske Városi Óvodában a gyermekek nevelését, gon-
dozását, fejlesztését 71 fő alkalmazott látja el (óvodape-
dagógusok, dajkák, pedagógiai asszisztensek, pszicho-
lógus, fejlesztőpedagógus és egyéb alkalmazottak).
Az intézményvezető jelezte, hogy szeretnék, ha régi 
hagyományos programjaikat végre szabadon, korláto-
zások nélkül megtarthatnák. Készülnek a Szent Mihály 
napra, az Őszköszöntőre, s a többi jeles napra is.

ZÖKKENŐMENTES TANÉVKEZDÉS
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MEGÚJULT A KATOLIKUS TEMETŐ RAVATALOZÓ 
KÁPOLNÁJA

Megújult és előtetővel bővült a katolikus 
temető ravatalozó kápolnája, amelynek fel-
szentelésére hamarosan sor kerül. A részle-
tekről Burbela Gergely plébánost kérdez-
tük.
- Bő másfél évtizede igyekezett a plébánia 
megoldani a ravatalozó kápolna előtető 
megépítését, ami eddig anyagi forrás hi-
ánya miatt nem valósulhatott meg. 2021-
ben Magyarország Kormánya 14,6 millió fo-
rinttal támogatta törekvéseinket, így végre 
elkezdődhetett a tervezés és a kivitelezés, 
azonban hamar kiderült, hogy a szükséges 
kiegészítő munkálatokkal együtt (öreg fák 

kivágása, a kaputól a kápolnáig vezető betonút cseréje díszköves 
útra és a kutak cseréje) nem lesz elegendő ez az összeg, ezért a 
hívek adományaiból és saját forrásokból növeltük meg a keretet – 
mondta el érdeklődésünkre az atya.
Burbela Gergely elárulta, hogy az előzetes tervek egy egyszerű sá-
tortetőről szóltak, de ezek nem voltak méltók a helyszínhez, ezért a 
Robert Gutowski Architects Kft. okleveles építészmérnöke, Ivanics 
Éva segítségét kérték, aki nem csupán alapos felmérést végzett 
munkatársaival a lehetséges alapte-
rület maximalizálása érdekében, de 
a statikától kezdve a legapróbb rész-
letekig (színek kiválasztása, indirekt 
világítás és padok tervezése) irányí-
totta és követte a munkákat.

A ravatalozóként használt családi kripta a 
helyhez méltó, esztétikus kialakítást kapott, 
ahol az épület oromfalához kapcsolódó első 
előtető alatt a közeli hozzátartozók számára a 
beépített padok és a kihelyezhető székek biz-
tosítanak ülőhelyeket. A legkülső, nyitottabb 
épületrész a két egymást keresztező út felett 
magasodik, így az itt állók is részesei lehetnek a 
búcsúzásnak. Erős függőleges tagolást kapott 
a szerkezet, az építészeti megjelenése égbe 
törő, légies, a sok fa felület pedig otthonos, ter-
mészetközeli hangulatot sugall. A kivitelezés-
nél az útfelújítást a Bencze B Kft., a ravatalozó felújítását és az előtető építését 
a GNR Építő Kft. végezte, a két új kút pedig a Mohácsi Vasöntödében készült.

Sok kutyagazda nagy örömére fejlesztette az önkormányzat a Kisfaludy utcai kutya-
futtatót, miután még a tavasszal több, ilyen irányú kérés is érkezett a hivatal felé.

- Az igényeket és a lehetőségeket felmértük, egyeztettünk 
a terület használóival, valamint a kivitelezővel. Összesen 
hét új elemet telepítettek a szakemberek a kutyafuttató-
ba: szlalom oszlopokat, asztalkát, állítható magasságú ug-
ratót, egyeneshidat, billenőpadot, íves pályaelemet, mér-
leghintát és alagutat. Ezek az eszközök kiválóan alkalmasak 
játszáshoz és trenírozáshoz egyaránt. Fontos megemlíteni, 
hogy a korábban meglévő eszközöket folyamatosan felújítjuk 
– mondta el megkeresésünkre Bálint Istvánné polgármester.
A városvezető jelezte, hogy a kutyák számára koráb-
ban nem volt vízvételi lehetőség a területen, ezért köz-
kutat létesítettek, továbbá a hiányos kerítéseket is kija-
vították, hogy a kistestű ebek ne tudjanak rajtuk kibújni.
Az önkormányzat az eszközökre és a telepítésre 2,848 
millió forintot, a kútra pedig 205 ezer  forintot költött.

KUTYAJÓ FUTTATÓ
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Hogyan értékeli a 2019 vége óta eltelt idő-
szakot? A 4-es számú körzet képviselőjeként 
milyen elképzeléseket sikerült eddig megva-
lósítani?

- Negyedik ciklusban dolgozom önkormányzati 
képviselőként. 1998 és 2002 között, 2010-2014 
között, 2014-2019 között, illetve 2019-től. A kép-
viselői munkámat három nagy területre tudom 
osztani. Az első és talán a legfontosabb a város 
egészét érintő önkormányzati ügyek. Ezek egy-
részt a feladatok jellege, másrészt a beruházások 
nagysága miatt nem értelmezhetők az egyéni 
képviselői körzetek szintjén. Ide tartozik az in-
tézményfenntartás, a városüzemeltetés, a váro-
si szintű kulturális rendezvények, testvérvárosi 
kapcsolatok, illetve azok az infrastrukturális be-
ruházások, amelyek közintézményeket érintenek.

A második terület a civil munkámmal hozható 
kapcsolatba. Ez alatt értem az általános iskolai 
oktatással és neveléssel kapcsolatos feladatokat, 
amelyekben a képviselői és az igazgatói munka 
tartalmilag nehezen szétválasztható. Ide tartoz-
nak azok a kulturális, sport, ünnepi rendezvé-
nyek, amelyeken iskolánk fellép, szerepel, vagy 
képviseli városunkat, tágabb közösségünket.

A harmadik terület az egyéni önkormányza-
ti képviselői munka. Ez önmagában is két nagy 
részre osztható, a kisebb egyént, családot, vagy 
szűkebb közösséget érintő feladatok, problémák 
megoldása, segítségadás kritikus helyzet esetén. 

Értelemszerűen, mivel ez személyiségi jogokat 
sért, részletesen nem szeretnék beszélni erről, vi-
szont évente néhány esetben szükség volt ilyen 
irányú segítségnyújtásra. A másik terület, mely 
konkrétan a választási körzet területén megvaló-
sított beruházásokra vonatkozik. A legfontosabb 
talán a Szent László patak rehabilitációja, amely 
magában foglalja az árvízmentesítést, illetve a 
felszíni csapadékvíz elvezetésének korszerűsíté-
sét a Szent László, a Bogya Károly, Kanizsai ut-
cában, illetve a Szarka téren. Megvalósult a ke-
rékpárút kivitelezése két ütemben a Galagonyás 
I. dűlőben, illetve később a Galagonyás I-VI. dűlő-
jét összekötő földúton, valamint a Kanizsai utat a 
Galagonyás I. dűlővel összekötő szakaszon. Ezzel 
kapcsolatban itt kiépült egy fényjelzéssel ellátott 
gyalogátkelőhely is, amely biztonságossá teszi a 
közlekedést a város és külterület között. 

Mire számít a ciklus második felében?

- Legfontosabb tervek a járda és útjavítás, felszí-
ni csapadékvíz elvezetés a Bethlen Gábor utcá-
ban, a József Attila utcában. Bízom benne, hogy 
a hátralévő két és félévben ezek a munkálatok is 
megkezdődhetnek. Egyéni képviselőként, a gaz-
dálkodási bizottság elnökeként folyamatosan 
együttműködve a képviselő-testület tagjaival, a 
hivatal dolgozóival azon leszünk, hogy a város 
területén arányosan, a szükséges mértékben, 
igazságosan valósuljanak meg a fejlesztések az 
egyes körzetekben.

BÁRÁNYOS JÓZSEF

F É L I D E I  É R T É K E L Ő

Az ötéves önkormányzati választási ciklus közepén já-
runk. Ennek apropóján a Bicskei Újság minden önkor-
mányzati képviselőt megkeres, hogy a két és fél év ta-
pasztalatairól kérdezze a városatyákat. Bárányos József 
a Fidesz-KDNP önkormányzati képviselőjeként a 4-es szá-
mú választókerület lakóit képviseli a testületben.
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Hogyan értékeli a 2019 vége óta eltelt időszakot?

- 2006 óta vagyok önkormányzati képviselő, a 16 év alatt részese lehettem 
annak, ahogy Bicske kiemelkedett a csődközeli helyzetből és megindult a 
fejlődés, gyarapodás útján, ahol ma is tart. A 2019-ben kezdődött önkor-
mányzati ciklus legfőbb jellemzője, hogy a szép számú fejlesztés mellett 
számos, korábban nem tapasztalt kihívással kellett szembe néznünk. A 
Covid-járvány és a szomszédunkban zajló háború rendkívüli helyzeteket 
teremtett, gyors döntéseket, intézkedéseket, válságkezelést, probléma-
megoldást igénylő városvezetést igényelt – elsősorban Bálint Istvánné pol-
gármestertől, akit a kormány a többi polgármesterhez hasonlóan rendkí-
vüli döntési kompetenciával ruházott fel a veszélyhelyzet idejére, és akinek 
munkáját segítettük ez idő alatt is. A bicskei lakosok megsegítése vált a 
legfontosabbá ebben a rendkívüli helyzetben, minden erőnkkel erre kon-
centráltunk, felértékelődött a személyes kapcsolattartás, a közösségépítés 
szerepe, és az, hogy a mindennapokban biztonságot nyújtsunk az embe-
reknek.

A 6-os számú választókerület képviselőjeként milyen elképzeléseket 
sikerült eddig megvalósítani és melyek azok, amelyek még megvaló-
sításra várnak?

- Jól indult ez az önkormányzati időszak a körzetemben. A Thököly utca 
aszfaltos utat, minőségi járdát kapott és a csapadékvíz elvezetést is meg-
oldottuk. Elindult a Nagyállomás intermodális fejlesztésének első üteme, a 
munkálatok jelenleg is zajlanak. A „Bicske városi kerékpárút-hálózat fejlesz-
tése II.” projekt keretén belül a Tatai út-Szent István út kereszteződése meg-
újul a jövőben, körforgalom fogja kiváltani (a legutóbbi képviselő-testületi 
ülésen döntöttünk a kivitelezőről). Ugyanígy folyamatban van az a pályázat 
is, mely a Lucernás-árok csapadékvíz-elvezetésének régi problémáját oldja 
meg.

Mire számít a ciklus második felében?

- Tekintettel a jelenlegi helyzetre, a szomszédban dúló háborúra, az eb-
ből fakadó energiaválságra, az önkormányzatnak nagyon szigorú gazdál-
kodást kell folytatnia. Bicske költségvetése biztonságot nyújt, ezért lassú 
építkezésre számítok a ciklus második felében. Remélem, hogy befejeződik 
a nagyállomás és környezetének felújítása és sikerül a körzet néhány utcá-
jában a járdát újjáépíteni. Ha terveink megvalósulnak, akkor a 6-os válasz-
tókörzet Bicske alközpontjává válhat, ennek minden előnyével.

SULYOKNÉ 
GUBA JUDIT

Az ötéves önkormányzati válasz-
tási ciklus közepén járunk. Ennek 
apropóján a Bicskei Újság minden 
önkormányzati képviselőt megke-
res, hogy a két és fél év tapaszta-
latairól kérdezze őket. Sulyokné 
Guba Judit a Fidesz-KDNP önkor-
mányzati képviselőjeként a 6-os 
számú választókerület lakóit kép-
viseli a testületben.

Az elmúlt időszakban két alka-
lommal is szomorú események 
történtek Bicskén. Megrongál-
ták az új piac épületét és az 
egyik buszmegállót is.
Augusztus első napjaiban a 
buszmegállóban lévő váró üve-
gét törték be ismeretlenek. 
Majd a hónap közepén a Városi 
Piac épületén egy lámpatestet 
letéptek, az ereszcsatornát be-
nyomták, a szemetesedényt pe-
dig berugdalták.
Mindegyik esetben a köz va-
gyonát rongálták meg. Azt a 
vagyont, amely minden bicske-
ié. Az önkormányzat mindkét 
esetben megtette a rendőrségi 
feljelentést, remélhetőleg a tet-
tesek felelni fognak bűneikért.

Óvjuk közös értékeinket, ne 
rongáljuk!

ÓVJUK KÖZÖS 
ÉRTÉKEINKET!
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TŰSZÚRÁSOKKAL A TESTI-LELKI EGÉSZSÉGÉRT

Dr. Hadnagy Rékát gyer-
mekorvosként isme-
ri Bicske. Pedig évek óta 
akupunktőrként is tevé-
kenykedik, ezzel segít meg-
találni fiatalnak és idősnek 
egyaránt a testi-lelki egész-
ségét. Vele beszélgettünk.

Egyfajta misztikum lengi körül a 
kínai orvoslást, így az akupunktú-
rát is…

- Valóban, jól látja. Ezért is igyek-
szem minden fórumon jelezni, 
hogy az akupunktúra önmagában 
nem biztos, hogy elegendő a pá-
ciens bajaira, ám a nyugati orvos-
lással kiválóan kiegészíthetik egy-
mást. Az sem elhanyagolható tény, 
hogy hosszú évek gyermekorvosi 
tapasztalata után évekig tanultam 

a hagyományos kínai 
orvoslást, ezen belül fő-
képpen az akupunktúrát, 
és csak azt követően nyi-
tottam meg akupunktú-
rás magánrendelésemet 
Bicskén, ahol elsősorban 
akupunktúrás terápiát al-
kalmazok, moxálással és 
köpölyözéssel kiegészít-
ve.

Milyen gondok orvosol-
hatók akupunktúrával?

- Tulajdonképpen a te-
rápiák segíthetnek hely-
reállítani a testi és lelki 
egyensúlyt. A kezelések 
elsődlegesen mozgás-
szervi fájdalmak, fejfájás, 
migrén, allergia, asztma, 
emésztési panaszok, al-

vászavarok, menstruációs panaszok 
esetén javallottak, de immunerősí-
tés vagy stresszoldás is megoldható 
velük.

Hogyan néz ki egy kezelés?

- Az akupunktúra elméleti alapja a 
taoista filozófia, amely szerint min-
dennek az alapja az ellentétes erők 
(yin és yang) állandó mozgása és 
kölcsönhatása következményeként 
kialakuló összhang, harmónia. Az 
életerő, energia kínai megnevezése 
a "Qi" (ejtsd: csi). Az emberi testet 
hosszirányban meridiánoknak ne-
vezett képzeletbeli vonalak hálóz-
zák be, egészséges szervezetben 
ezeken áramlik szabadon a "Qi". Az 
akupunktúrás pontok a meridiá-
nokon helyezkednek el, és kapcso-
latban vannak a belső szervekkel. 
Az életerő áramlás összhangjának 

zavara a test és a szellem állapo-
tában változást okoz, tartós fenn-
állás esetén pedig betegséghez 
vezethet. A kezeléseknél a bőr fe-
lületén elhelyezkedő, biológiailag 
aktív vagy akupunktúrás pontokat 
mechanikusan (tűszúrással), vagy 
elektromágnesesen (lézerrel) inge-
reljük, ezáltal beindítva a szervezet 
öngyógyító folyamatait, hogy meg-
szüntessék az energiaáramlás zava-
rait és helyreállítsák a harmonikus 
működéshez szükséges egyensúlyt. 
Indokolt esetben a kezelés kiegé-
szíthető moxálással és köpölyözés-
sel.

Ezekről mit lehet tudni?

- A moxálás egy melegítő kezelés, 
melynek során az akupunktúrás 
pontok területét melegítjük feke-
teürömből készült, szárított, szi-
varszerű rúddal vagy golyóval. Ez 
maga a moxa, ami hosszasan és jól 
parázslik, viszont a bőrrel nem érint-
kezik, csupán a hő jut be a testbe, 
az akupunktúrás pontokon keresz-
tül. Ez egy életerő/energia áramlást 
helyrebillentő eljárás, amelynek al-
kalmazása hideg eredetű betegsé-
gek esetén ajánlott. Fontos kezelési 
módszer, és azt tartják róla, hogy 
ott is segíthet, ahol az akupunktúra 
hatástalan.
A köpölyözés vagy vákuummasz-
százs műanyag harang alatti vá-
kuummal végezhető, amely beszív-
ja a páciens bőrét, és ezzel az adott 
helyen intenzív vérbőséget ered-
ményez. Nagyon hatásos, bár szo-
katlan látvány. Kiváló módszer nagy 
kiterjedésű fájdalmak oldására és a 
helyi keringés javítására, a lerakó-
dott káros anyagok szétoszlatására, 
kiválasztására.

EGÉSZSÉGSAROK
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TÚL A KILENCEDIK IKSZEN

Id. Börcs Antal 1932-ben született Bicskén, 
tősgyökeres bicskei családban, hiszen szülei, 
Börcs Antal és Börcsné Scmidt Mária helyiek 
voltak, a család akkortájt már két generáció 
óta itt élt. Gyermekéveit alapvetően megha-
tározta és kettétörte a II. világháború, a front 
elől menekülniük kellett, kitelepítették őket.
- A háború után Budapestre jártam be tanul-
ni, gépi forgácsoló és mechanikai műszerész 
szakon tanultam és szereztem szakképesí-
tést. Majd jött három év katonaság, s ezt kö-
vetően Bicskén, az MMG gyárban kezdtem el 
dolgozni, mint szakmunkás. Később a szak-
mai tudásomnak köszönhetően jutottam fel-
jebb a ranglétrán, és mint csoportvezető on-
nan mentem nyugdíjba 1992-ben – mesélte 
id. Börcs Antal, aki 1963-ban házasodott ösz-
sze Fábián Erzsébettel. Házasságukból 1970-
ben egy ikerpár született, azonban a nagy 
örömöt beárnyékolta egy tragédia, hiszen 
csak a fiúgyermek, a jelenleg önkormányzati 
képviselőként is dolgozó Börcs Antal maradt 
életben, lánytestvére három nappal a szüle-
tése után visszatért az angyalokhoz. Id. Börcs 
Antalék példás családi életet éltek felesége 
1997-ben bekövetkezett haláláig.
- Mozgalmasan telnek a mindennapok, 
igyekszem aktív maradni. Sokáig, egészen 

pontosan 86 éves koromig 
rendszeresen jártam a nyug-
díjasklubba, ahol sok szép 
élményben volt részem. Sze-
retek nótázni, ezért sokat 
szerepeltem a bicskei nyug-
díjas Ki-Mit-Tudokon, ahon-
nan még a székesfehérvári 
megyei döntőbe is sikerült 
bejutnom – árulta el id. Börcs 
Antal, aki ma is jó egészség-
nek örvend, sokat biciklizik 
és élvezi fia, menye és két 
gyönyörű unokája körében a 
szépkorúak életét.

Idősebb Börcs Antal augusztus 31-én ünnepelte 90. születésnapját. Ebből az alkalom-
ból köszöntötte Bálint Istvánné polgármester és adta át az Orbán Viktor miniszterelnök 
által aláírt emléklapot.
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Budai Milán a Csokonai Vi-
téz Mihály Általános Iskola 
7. osztályos tanulója. Iga-
zán szorgalmas, jó tanuló, 
amit kitűnő bizonyítványai 
is mutatnak. Az ifjú rend-
szeresen vesz részt irodal-
mi versenyeken, ahol méltó 
módon képviseli Bicskét, 
azokon jól szerepel. Ennek 
ellenére a jövőjét nem az 
irodalom világában, ha-
nem az állatok között vagy 
a jogszabályok tengerében 
képzeli el.

- Honnan az irodalom irán-
ti vonzalom? Akad a csa-
ládban valaki, akinek van 
"irodalmi vénája"?

- Az irodalom iránti vonza-
lom egészen kiskoromban 
kezdődött. Nagyon szeret-

tem a népmeséket nézni a 
televízióban, elvarázsoltak 
a rímekkel átszőtt szöve-
gek, amelyek olyanok vol-
tak, akár egy vers. Azóta is 
főleg a magyar irodalmi és 
történelmi témák foglalkoz-
tatnak. Tudomásom szerint 
a családban nincs senkinek 
irodalmi vénája. Ennek el-
lenére nekem elég jól fog 
az eszem és pillanatok alatt 
meg tudok tanulni egy-
egy verset. Ezért is veszek 
részt örömmel a különbö-
ző irodalmi versenyeken, 
ahol általában csapatokban 
versengünk, de volt már rá 
példa, hogy egyénileg in-
dultam. Az eddigi legjobb 
eredményeim harmadik és 
negyedik helyezések voltak.

- Adja magát a kérdés, hogy 
milyen tervei vannak szép 
magyar nyelvünkkel? Eset-
leg a továbbtanulást is meg 
fogja határozni az iroda-
lom iránti vonzalom?

- Fura lesz a válaszom, de 
egyelőre nincsen komo-
lyabb tervem az irodalom-
mal kapcsolatban. Mivel 
kiskoromtól kezdve nagyon 
szeretem az állatokat és 
foglalkoztat a jog világa is, 
ezért erre a kérdésre mindig 
azt mondom, hogy állator-
vos vagy ügyvéd szeretnék 
lenni.

- Az irodalom mellett mi 
tölti ki a szabadidejét, mi-
vel foglalkozik szívesen?

- Aktívan töltöm a szaba-

didőmet. Nagyon szeretek 
biciklizni és rollerezni, de 
szívesen időzök a tóparton 
is, ugyanis a horgászatot is 
kedvelem. A legkedveltebb 
szabadidős elfoglaltságom 
azonban a futball: a Bicskei 
Torna Club U13-as futball-
csapatának vagyok a tagja.

- Az önkormányzati támo-
gatást mire kívánja fel-
használni?

- Az utóbbi időben romlott 
a szemem és ez zavart a ta-
nulásban. Mivel orvosilag 
igazolták, hogy a szemüveg 
viselése elengedhetetlen, 
ezért az önkormányzati tá-
mogatást szemüveg vásárlá-
sára fordítottuk.

A VARÁZSLATOS RÍMEK VONZÁSÁBAN
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Lányi Lili egészen kisgyer-
mek kora óta vonzódik a 
matematikához, s úgy egy-
általán a reáltárgyakhoz, 
legyen szó kémiáról vagy 
fizikáról. Minden alkalom-
mal keresi az összefüg-
géseket és a megoldandó 
problémákat. Az sem kér-
dés, hogy felnőttként is a 
számokkal szeretne foglal-
kozni.

- Szokták kérdezni, hogy 
humán vagy reál beállított-
ságú-e az ember. Itt ez nem 
kérdés. Honnan a reáltár-
gyak iránti vonzalom?

- Ezt tulajdonképpen nehéz 
megmagyarázni, egyszerű-
en beszippantott a mate-
matika világa, majd később 
jött a fizika, illetve a kémia. 
Sokan megkérdezik tőlem, 
hogy hogyan lehet szeret-
ni ezeket a tantárgyakat. 
Őszintén? Nem tudom. Egy-
szerűen csak szeretem az 
összefüggéseket és a meg-
oldandó feladatokat, prob-
lémákat. Ez korán elkez-
dődött, még ovis voltam, 
mikor 4-5 évesen odaültem 
a nagycsoportos iskola-élő-
készítősökhöz „matekozni”. 
Gyakorlatilag csak figyel-
tem, és válaszoltam a kér-
désekre, majd jött a sike-
rélmény is, olyan dolgokra 
tudtam válaszolni, amikre a 
nálam 2-3 évvel idősebbek 
nem. Ezek után, természe-
tesen alsóban a matematika 
volt a kedvenc tantárgyam, 
majd később felsőben mikor 
elkezdtünk kémiát tanulni, 
azt is nagyon megszeret-

tem, csakúgy, mint a fizikát.

- Úgy tudom, tanulmányi 
versenyeken is megméreti 
magát. Milyen eredményei 
vannak a különböző tanul-
mányi versenyekről?

- Hatodikban bejutottam 
a Herman Ottó természet-
tudományi verseny orszá-
gos döntőjébe, ahol 7. he-
lyezést értem el. Egy évvel 
később csapattársaimmal 
megnyertük a Bolyai ter-
mészettudományi csapat-
verseny kerületi fordulóját, 
mellyel bejutottunk az or-
szágos döntőbe melyen má-
sodikként végeztünk. Idén 
a Bolyai csapatverseny ke-
rületi döntőjén 2. helyezést 
értünk el, illetve bejutottam 
a Lila vegyész kémiaverseny 
országos döntőjébe, melyen 
sajnos nem tudtam részt 
venni.

- A továbbtanulást is alap-
jaiban határozzák meg a 
reáltantárgyak?

- Tanulmányaimat az álta-
lam első helyen megjelölt 
Tatabányai Árpád Gimnázi-
um matematika tagozatán 
fogom folytatni, tehát azt 
gondolom igen. Fontos sze-
repet fog játszani a matema-
tika a továbbiakban is.
- Mivel foglalkozik a szabad-
idejében, amikor nem mate-
matika feladatokat old meg?
- A szabadidőmet szívesen 
töltöm kreatív dolgokkal, 
mint például a festés és a 
rajzolás. Az utóbbi időben 

megtanultam horgolni is, 
szívesen készítek táskákat, 
illetve sálakat. Fontos szere-
pet kap a sportolás is a sza-
badidőmben, főleg bicikliz-
ni szoktam sokat.

- Az önkormányzati támo-
gatást mire kívánja fel-
használni?

- A teljes összeget termé-
szettudományi szakkörre 
fordítottam, illetve köny-
vekre. Szeretnék többet fej-
lődni, illetve tanulni, még 
többet tudni a bennünket 
körülvevő világról.

BESZIPPANTOTTA A SZÁMOK VILÁGA
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NEMZETKÖZI GYAKORLATON 

VETTEK RÉSZT A TŰZOLTÓK

Első alkalommal vett részt nemzetközi ka-
tasztrófa és vészhelyzetkezelési gyakorlaton 
a Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság augusz-
tus 30. és szeptember 3. között. A Profound 
Exercise nevezetű rendezvényen a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálattal közösen voltak je-
len.
Polgár Viktor tájékoztatása szerint a gyakorlat 
augusztus 31-ei, Szilason rendezett állomá-
sán vettek részt egy gépjárműfecskendővel, 
ahol feltételezett közlekedési baleset felszá-
molását, személymentést, eltűnt személy ke-
resését és árvízi védekezést végeztek. Aznap 
délután egy kisebb csapatuk indult a Máltai 
Szeretetszolgálat Határ úti telephelyére, ahol 
a dunaújvárosi helyszínre történő áttelepü-
lést kezdték meg, az este folyamán a tábor 
építésében is segítettek.
Szeptember 1-2-án egy gépjárműfecskendő-
vel és a pályaszerrel folyamatosan részt vettek 
a gyakorlaton, a legtöbb helyszínen és szitu-
ációban tevékenyen részt vettük a beavatko-
zásban. Szivattyúzási, személymentési, sze-
mélykeresési, tömeges baleset felszámolási, 

vízimentési, vízkárelhárítási, feladatok-
ban vettük részt. A Máltai Szeretetszol-
gálattal együttműködve üzemeltették 
az irányítási pontot és a tábort. A gya-
korlat során mélyíteni tudták az együtt-
működést, sok értékes tapasztalatra és 
tudásra tettek szert.



egymásra. A későbbiekben 
ilyen felállásban beszélték 
át a demencia 10 korai je-
lét, majd egy teljes alkalmat 
szántak a demens beteg 
orvosi vizsgálaton tárgy-
körnek, a demens beteggel 
történő kommunikációnak, 
a demens beteget gondozó 
hozzátartozók dilemmái-

nak, és legutóbb a gondozó 
hozzátartozók lelki egyen-
súlyának. 
Az összejöveteleken min-
denkinek lehetősége van 
arra, hogy a saját tapaszta-
latait, véleményét megossza 
a többiekkel az aktuális té-
mán belül és kívül is.
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- Februárban volt az első 
összejövetelünk, vagyis már 
fél éve működik ez a prog-
ram. Van logónk is, ami na-
gyon lényegre törően fejezi 
ki azt, hogy mi a célja a cso-
portnak, és azt is, hogy mi-
lyen irányú a támogatás. A 
találkozóinkat havonta egy-
szer tartjuk, mindig a hónap 
utolsó szerdáján 16 
órai kezdettel az Ady 
E. utcai Kultúrkúriá-
ban, bárki bekapcso-
lódhat, aki valamilyen 
módon érintett – tu-
datta Szabó Ágnes az 
intézmény igazgató-
ja, aki az idei évben 
szerezte meg szoci-
álgerontológusi vég-
zettségét és ez a kép-
zés fókuszba helyezte 
számára az idősödés 
témakörét, azon belül 
pedig a demenciát.

Minden alkalomnak 
megvan a tematikája, 
azaz a fő témája, ami-
re felfűzik a beszélge-
tést. Az első alkalom 
előadás volt, akkor 
tettek egy demográfi-
ai kitekintőt, megha-
tározták az idősödést, defi-
niálták magát a betegséget, 
a demenciát és átbeszélték 
a kapaszkodási lehetősége-
ket érintettség esetén. 
A második alkalomtól, már 
körbe ülnek, azóta minden-
ki- mindenkivel fel tudja 
venni a szemkontaktust, 
jobban tudnak figyelni 

- Határozottan állítom, hogy 
akinek nem volt a látókö-
rében még demens hozzá-
tartozó, az a személy nem 
tudja, milyen összetett fel-
adatot jelent az ő ápolásuk, 
gondozásuk. 
Az egész családra hat és 
mindenkit próbára tesz, 
még akkor is, ha eredendő-

en szereteten alapuló 
kapcsolatban kell a 
legmegfelelőbb meg-
oldásokat megtalálni. 
A támogató csoport 
valamennyi tagja se-
gít egymásnak ab-
ban, hogy őszintén 
beszéljenek a gond-
jaikról, a hétközna-
pok nehézségeiről. 
Itt mindenki megértő 
fülekre talál, itt min-
denki pontosan tud-
ja, hogy a másik mi-
lyen helyzetben van 
– mesélte el Szabó 
Ágnes.
Hogy ennek a cso-
portnak létjogosult-
sága van, mi sem bi-
zonyítja jobban, mint 
az, hogy legutóbb 
felmerült az az igény, 
hogy ne csak egyszer 

találkozzanak egy hónap-
ban. 
Egyelőre azonban, tovább-
ra is a megszokott rendben, 
minden hónap utolsó szer-
dáján tartják az összejöve-
telt a Kultúrkúriában.

FÉLÉVES A DEMENS HOZZÁTARTOZÓKAT 

SEGÍTŐ TÁMOGATÓ CSOPORT

Az idősödés sok esetben magával hozza a demenciát. Sok bicskei család érintett, a demens 
családtag gondozása pedig plusz terheket ró rájuk, ezért is alakult meg immáron fél éve az 
Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ támogató csoportja.
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CIMBORÁK ÉS 
ÚSZÓPALÁNTÁK

Ugyan becsengettek már és elkezdődött az iskola, még-
is jó visszatekinteni a nyári táborokra, ahol az önfeledt 
szórakozás, a hasznos időtöltés volt középpontban. Ezt 
tesszük most mi is, amikor a Nagy Károly Városi Könyv-
tár Cimbora táborait és a Bicskei Tanuszoda úszótábora-
it elevenítjük fel.

Hagyomány, hogy a nyár közepén, két héten keresztül vi-
dám gyerekek veszik birtokba a könyvtár összes termeit 
és udvarát, barangolnak a városban, s heti egy alkalom-
mal autóbuszos kirándulásra mennek felfedezni a környék 
egy-egy nevezetességét. A Cimbora programokra az idén 
is hetente 44 gyermeket tudtak fogadni a könyvtárban, 
mindkét hét „teltházas” volt.
Ahogy Endrédiné Szabó Erika könyvtárvezető beszámolt 
róla, a cimborák a kirándulások alkalmával felfedezték a 
Szemlő-hegyi barlang rejtelmeit, utaztak Csilével a Bérc 
tündérével a gyermekvasúton, túráztak a Budai hegyek-
ben, Herceg Egérváry Elemér vendégei voltak a Gödöllői 
Királyi Kastélyban. A bicskei helyismereti kincskereső túrák 
is izgalmakkal, kalandokkal és számtalan feladattal vártak 
a gyerekekre. A cimborák a helyismereti játék keretében 
felkeresték a város polgármesterét és Bálint Istvánnéval 
közösen vonatoztak Bicske alsóról Bicske vasútállomásra, 

megcsodálták az új festményt az aluljáróban, majd a tün-
dér útmutatásai alapján a Jakab-forrásnál találták meg az 
elveszett kincset, „Jánosnak a remetének” a sarlóját. A má-
sodik heti időutazás a bicskei Batthyány-kastély díszter-
mébe, múzeumába és parkjába vezetett. Az egerésző túra 
során a cimborák a Galagonyáson voltak vendégségben a 
Juhász Pincészetben és a pincétől a tetőteraszig felfedez-
ték a Rózsika villát és annak kertjét.
- A könyvtárban óriás társasjáték, kézműves foglalkozások, 
ügyességi és szellemi vetélkedők, interaktív bábszínház, 
sok-sok mozgás, zene, tánc, pancsolás várt a cimborákra. 
Segítők és támogatók járultak hozzá az idei programok 
sikeréhez. Köszönet minden támogatónak és a szülőknek! 
Köszönet a könyvtárosoknak, akik a gyerekprogramok vé-
gén minden nap 13 órától estig, kicsit fáradtan, de még-
is mosolyogva szolgálták ki a felnőtt olvasókat. A 10 nap 
gyorsan elrepült, de évközben is visszavárjuk a cimborá-
kat, elsősorban olvasóként, a gyermekkönyvtári progra-
mokra, vetélkedőkre – mondta Endrédiné Szabó Erika.
Persze, nem csak a könyvtár volt gyermekzsivajtól hangos, 
hanem a Bicskei Tanuszoda is, ahol szintén szép számmal 
voltak táborozók, hisz nyaranta rendszeresek az úszótá-
borok. Az idei év sem kivétel, egymást érték a napközis 
foglalkozások a medencében, annak partján és az uszoda 
tágabb környezetében. Vakán Gyula, Rehák Zsoltné, Hei-
der Kata, Sárköziné Csetnek Mónika, Pécsi Andrea mellett 

Agyagási Ákos testnevelő tanár, úszóoktató is tartott 
úszótáborokat bicskei gyerekeknek.
- Szerencsére szépszámú résztvevő mellett zajlottak a 
táborok. A tanuszoda volt a fő helyszínünk, a gyerekek 
8 és 16 óra között voltak velünk, ezalatt reggelit, ebédet 
és uzsonnát kaptak. Ebbe az intervallumba belefért napi 
kétszer egy óra úszás, amit két csoportban, párhuzamo-
san oldottunk meg kolléganőmmel. Krúdyné Kaposvári 
Ágnes a kezdőkkel, én pedig a haladókkal dolgoztam – 
mesélte Agyagási Ákos.
Megjegyezte, hogy az úszóedzések mellett délelőtt és 
délután is nagy népszerűségnek örvendtek a különbö-
ző vizes ügyességi játékok. Aki pedig a medencén kívül 
keresett szórakozási lehetőséget, az is talált a Bicske 
Szíve Parkban, ahol a játszótér mellett nagyon kedvelt 
volt a futball és az íjászat.
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A ZSŰRI 
MEGHOZTA 
DÖNTÉSÉT

Bicske 10 évvel ezelőtt csatlakozott a Legszebb konyha-
kertek országos versengéshez és azóta zajlik párhuzamo-
san a Bicske, a virágzó város verseny is. Ahogy minden 
évben megszokott, a hattagú bíráló bizottság július vé-
gén végigjárta a benevezett kerteket és meghozta dön-
tését. Két konyhakertet az országos döntőbe juttattak.
Sulyokné Guba Judit a bizottság tagja lapunknak el-
mondta, hogy mindkét kategóriában 18-18 nevező volt, 
ám akadt közülük olyan, aki mindkét versengésben sze-
repelt. Örömtelinek nevezte, hogy bár évről évre vannak 
állandó résztvevők, de akadnak mindig újak is.
- Az idei évben az újonnan jelentkezők között elképesz-
tően profi konyhakerteket láttunk, rögtön delegáltunk 
is belőlük az országos döntőbe. Fontosnak gondolom, 
hogy a többség biokertészetet valósít meg, vagyis vegy-
szermentesen gazdálkodik, igyekszik növénypárosításon 
alapuló veteményeskertet létrehozni saját maguk és 
családjaik jól felfogott érdekében. Sokan a megtermelt 
terményeik magját ültetik el a következő évben, ezzel is 
erősítve a körforgásos gazdálkodást – mondta Sulyokné 
Guba Judit, aki azt is elárulta, hogy a virágoskertek is 

ámulatba ejtették a bírálókat. Megjegyezte, hogy 
nem érési időben, május-júniusban volt a bejárás, 
hanem később, ezért volt lehetőség arra, hogy a 
versenyzők fényképeken mutassák be virágoskert-
jeik legszebb időszakát.
A bizottság döntése tehát megvan, az eredmény-
hirdetésre Szent Mihály napon kerül majd sor 
szeptember végén.
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ELHUNYT PALLAVICINI FRIGYES

Pallavicini Frigyes 1924. december 23-án szü-
letett Budapesten. A Budai Ciszterci Szent 
Imre Gimnáziumban érettségizett, majd két 
és fél évet járt a Magyar királyi József nádor 
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
mezőgazdasági és állatorvosi karára. 1939-
40-ben ismerkedett meg és kötött barátsá-
got a Ludovikán tanuló Tabódy Istvánnal. A 
II. világháború vége felé, 1944-ben elhagy-
ta Magyarországot, így barátját is szem elől 
tévesztette. Családjával Altshausenben élt, 
1961-ben vette feleségül Helene von Würt-
temberg hercegnőt, akitől négy gyermeke 
született. Olaszországban, Ausztriában, illet-
ve Liechtensteinben és Monte-Carlóban dol-
gozott.
A rendszerváltoztatás hajnalán - négy évti-
zednyi szünet után – Kislángon ismét össze-
hozta őket a sors. Később Bicskén is személye-
sen találkoztak, a Bicskei Tűzoltóság hiányos 
felszereltségét látva az őrgróf azonnal segítő 
kezet nyújtott. Tolmácsolt a bicskei és az alt-
shauseni tűzoltók között, megalapozva a két 
testület közötti baráti kapcsolatot. Segédke-
zett a rossz állapotban lévő katolikus temp-
lom és parókia, majd a református templom-
torony helyreállításában, de kivette részét a 
bicskei katolikus iskola újraindításából is. A 

legnagyobb eredménynek 
azonban az 1995-ben meg-
kötött testvérvárosi megál-
lapodást tekintette.
Az 1956-os forradalom és 
szabadságharc idején tett 
szolgálatai elismeréseként 
öccsével együtt kapott „A 
hazáért és a szabadságért” 
emlékérmet, illetve „A Hon-
védelemért Kitüntető Cím 
I. Osztálya Keresztjét”. 2014-
ben lett Bicske díszpolgára.

Nyugodjék békében!

Életének 98. évében, augusztus 9-én elhunyt Pallavicini Frigyes őrgróf, akinek Tabódy 
István atyával kötött, életre szóló barátsága révén lett Bicske testvértelepülése a né-
metországi Altshausen.
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Hirdetmény

A képviselő-testület döntése alapján eladó az önkormányzat tulajdonában lévő bicskei 4209/83 
hrsz-ú ingatlan (természetben az Akácfa utcában található "szellemház")
Az elidegenítésről szóló hirdetmény részletei (Kt határozat, ajánlattételi felhívás, szerződésterve-
zet, ajánlattételi adatlap) a város honlapján elérhetőek ezen a címen:
http://bicske.hu/friss/elado-onkormanyzati-ingatlan-0

2022. évben immár tizenhatodik alkalommal kerül sor népszámlálásra, melynek célja, hogy pon-
tos és részletes képet kapjunk Magyarország népességének nagyságáról, demográfiai jellemzői-
ről, egészségi állapotáról, foglalkoztatottságáról, élet- és lakáskörülményeiről. 

A népszámlálás 2022. október 1. és november 28. között kerül végrehajtásra, melynek me-
nete:

1. 2022. október 1. és 2022. október 16. között az internetes önkitöltési időszakban az adat-
szolgáltatók kizárólag interneten keresztül, önállóan tölthetik ki a népszámlálási kérdőíveket.
2. 2022. október 17. és 2022. november 20. között számlálóbiztosok keresik fel azokat a ház-
tartásokat, amelyek október 16-ig nem töltötték ki online a kérdőívet.
3. 2022. november 21. és 2022. november 28. között kerül sor a pótösszeírási időszakra. Eb-
ben az időszakban a település jegyzőjénél tehetnek eleget adatszolgáltatási kötelezettségüknek 
azok, akik november 20-ig ezt nem tették meg.
A népszámlálás akkor eredményes, ha pontos képet ad hazánk lakosságáról, ezért is fontos, hogy 
a népszámlálásban mindannyian részt vegyünk, ami egyébként a népszámlálásról szóló 2018. évi 
CI. törvény szerint kötelességünk is.

A KSH minden magyarországi lakcímre postai felkérő levelet küld szeptember utolsó napjaiban. A 
felkérő levél nem névre szól, csak a lakás címe (házszámig) szerepel a címzésben.
Annak érdekében, hogy a felkérő levelek minden háztartásba eljussanak, kérjük, még a népszám-
lálás előtt gondoskodjanak arról, hogy házuk falán vagy a kerítésen látható legyen a házszám. 
Ezzel nagymértékben megkönnyítik a felkérő leveleket kézbesítők munkáját.
Kérjük, őrizzék meg a felkérőlevelet!
A felkérő levélben a népszámlálásról szóló hasznos információk mellett egy 12 jegyű belépési 
kód is található, ennek segítségével tudja minden háztartás önállóan, interneten kitölteni 
a kérdőívet.
Mindazok, akik október 16-ig online kitöltik a népszámlálási kérdőívet, nyereményjátékban vehet-
nek részt, amelynek keretében az online kitöltési időszak alatt naponta 5 db egyenként 100 000 
forint értékű általános felhasználású vásárlási utalványt sorsolnak ki a kérdőívet kitöltő és nyere-
ményjátékra regisztrált háztartások között. 
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Hozzávalók 4 személyre:
1 kg csirkeszárny, só bors
3dl natúr joghurt
2 gerezd aprított fokhagyma
1 kávéskanál csípős pirospaprika, 1-1 
teáskanál őrölt római kömény és őrölt 
koriander,
3 evőkanál olívaolaj

A szószhoz:
1 db kígyóuborka
3dl natúr joghurt
1 g aprított fokhagyma, 1 kávéskanál őrölt 
római kömény, só, bors
Néhány levél friss menta finomra aprítva.

- A csirkeszárnyakat félbevágjuk, sóz-
zuk, borsozzuk. A joghurtot kikeverjük 
az összes többi hozzávalóval, majd ösz-
szeforgatjuk a csirkeszárnyakkal úgy, 
hogy egyenletesen, mindenhol befedje. 
Minimum 1 órát állni hagyjuk.
- A sütőt grillfokozatra állítjuk. A szárnya-
kat a sütőpapírral bélelt tepsibe tesszük, 
és kb. 25 percig sütjük, amíg a hús átsül, 
és kívül erősen megpirul. ( A pácot nem 
kell a szárnyakról letörölni sütés előtt!)
- A szószhoz felkockázzuk az uborkát, 
majd összekeverjük az összes többi hoz-
závalóval. A csirke mellé kínáljuk. Nagyon 
finom rizzsel kiegészítve.

Jó étvágyat kíván Báder Kati

TANDOORI 
CSIRKESZÁRNY 
JOGHURTOS 
SZÓSSZAL

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. augusztus hónapban megkötött házasságukról: Gálfi Gergő és Ködmön Rebeka (08.03.), Bathó Gábor 
és Hóbor Dorottya (08.04.), Sándor László és Börcs Izabella (08.06.), Ponczok József és Németh Éva (08.08.), 
Szabó János Szilveszter és Szőcs Anita Mercédesz (08.13.), Saunders Eli Alexander és Scherlein Réka 
(08.19.), Scháden János és Kis Katalin (08.25.), Mádi György és Kornély Mónika Margit (08.26.), Grüner 
Tibor és Bognár Andrea (08.27.), Németh Zsolt és Nyeste Nikolett (08.27.), Veres Dávid és Kovács Alexandra 
(08.27.), Mágori Péter és Kántor Andrea (08.27.), Hegyi Szabolcs és Varga Andrea (08.31.).

Sok boldogságot kívánunk!

Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ védőnői szakmai egysége 
szerint 2022. július és augusztus hónapban született gyermekek: Rudrich Lilla (07.14.), Rádli Kamilla 
Flóra (07.15.), Oláh-Selever Zétény (07.30.), Nánássy-Kovács Liliána (08.03.), Lovas Bátor (08.04.), 
Táborosi Vera (08.13.), Dombi Lilla (08.20.), Bedi Alina (08.22.).

Jó egészséget kívánunk!
Védőnői Szakmai Egység

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


