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Verseny időpont: 2020.03.15.  8h -16h
Verseny központ: Bicske, Tanuszoda

Rajt időpontok:
- Támogatói zöld futás 1km:  8:45-kor
- Többi táv: 9h-kor
- Eredményhirdetés: 15h-kor
Nevezés:
A nevezés a regisztrációval és a nevezési díj befizetésével válik 
véglegessé.
Nevezési és fizetési határidő: 2020.03.02.
Helyszíni nevezés nincs.
Nevezési díjak:
- 1km-es támogatói futás: a nevezési díj a nevezőre van bízva.
- félmaraton egyéni: 4000 Ft
- félmaraton 3 fős csapat: 9000 Ft
- maraton egyéni: 5000 Ft
- maraton 3 fős csapat: 12000 Ft
-10,5 km egyéni: 3500 Ft
-10,5km 3 fős csapat: 6000 Ft

A nevezési díjakat az alábbi számlaszámra kell utalni:
Név: Rendhagyó Kulturális Egyesület
Számlavezető fiók: OTP
Számlaszám: 11736082-22483063
Közleménybe írni: Bicske maraton, név vagy csapatnév, illetve 
születési év.

A nevezési díj tartalma:
1 km-es támogatói futás: zsíros kenyér és tea
A 10,5km-es, félmaratoni és maratoni távon: 
- frissítés a versenyközpontban az éppen körön lévő verseny-
zőknek
- érem
- chipes időmérés
- a verseny végén zsíros kenyér és tea
Frissítés: izo, víz, kóla, banán, mogyoró, szőlőcukor az éppen 
körön lévő versenyzőnek.
Az esemény körözős lesz (3,5 km/kör). Előnye: tudod hol van 
a frissítés. Csapatok esetében tudjátok egymást frissíteni, és 
akár minden körben váltani egymást, nem kell logisztikázni a 
váltópontra való jutáshoz. Az egyénieknél ha van kísérő Ő tud 
segíteni a frissítésben, így nem kell cipelni magaddal a saját 
frissítésed. Minden körben a versenyközpontban garantált a jó 
hangulat.

Az egyesület célja a sportos szabadidő eltöltése mellett a 
környezet megóvása. 

Ezért az alábbi dolgokat vezettük be:
- minden nevezési díjból 500 Ft-ot faültetésre szánunk,
- a rajtszám "kölcsön", de ha valaki mégis szeretné hazavinni 
megveheti a helyszínen,
- lesz nálunk papírpohár, de szívesen vesszük a saját poharakat 
is a frissítéshez,
- lesz egy támogatói futás is (1 km), amire bárki nevezhet, a 
nevezési díj a nevezőre van bízva. A befizetett összeggel tá-
mogatod az Egyesületet és ezzel együtt az ültessünk fákat 
tervünket. Az 1 km-es kör végén zsíros kenyér és egy pohár 
tea vár, nincs rajtszám, nincs érem, nincs időmérés, akár le is 
sétálhatod.

Az esemény útvonala:
- Rajt: Bicske Tanuszoda parkoló - Batthyány Lajos u. - Erdőalja 
u. - Endresz György u. - Erkel Ferenc u. - Deák Ferenc u. - 
Kisfaludy u. - Batthyány Lajos u. - Bicske Tanuszoda parkoló.
Ez kb. 3,5 km-es kör, ami a 10,5 km-es távot futóknak 3 kör, fél 
maraton futóknak 6 kör, a maraton futóknak 12 kör.
- A támogatói futás útvonala: a parkot körbefutva kb. 1 km.

https://goo.gl/maps/zvgPnbdFiEfHja6Z9

Az eseményen babakocsival is részt lehet venni.

Rendhagyó Kulturális Egyesület Sport szakosztály szervezésében
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• A testület jóváhagyta az önkormányzat 
2020. évi belső ellenőrzési tervét. 
• A képviselők elfogadták a Tatabányai 
Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2018. 
évi tűzvédelmi tevékenységéről és 
Bicske tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvé-
delem érdekében tett intézkedésekről 
és az azzal kapcsolatos feladatokról szó-
ló beszámolóját. 
• A testület felülvizsgálta a helyi adókról 
szóló 17/2015. (X.28.) önkormányzati 
rendeletet, és az abban foglalt adómér-
tékeken nem változtat 2020-ban.

• A képviselők úgy határoztak, hogy 
2020-ban nem módosítják a lakások és 
helyiségek elidegenítéséről és bérleté-
ről szóló 7/2016. (III. 30.) önkormányzati 
rendelet szerint megállapított egységá-
rakat és feltételeket.
• Az önkormányzat 2020-ra vonatkozó-
an is hatályban tartja a nem lakás cél-
jára szolgáló helyiségek bérleti díjának 
megállapításáról szóló 45/2013. (II. 28.) 
képviselő-testületi határozat mellékle-
tében megállapított egységárakat és 
feltételeket.
• A testület hatályban tartja a közterü-
letek használatáról szóló 2/2014. (I. 17.) 
önkormányzati rendelet 1. mellékleté-
ben megállapított egységárakat, így 
2020-ra vonatkozóan nem módosítja 
azokat. 
• A képviselők döntése értelmében 
2020-ra vonatkozóan is hatályban ma-
rad a mezőgazdasági földbérleti díj 
megállapításáról szóló 488/2014. (X. 10) 
képviselő-testületi határozat szerinti 
1500Ft/AK ár. 

• A testület elfogadta a Bicskei 
Polgármesteri Hivatal 2019. évi műkö-
déséről szóló beszámolóját. 
• A Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság 
elszámolt a részére nyújtott 5.408.262 Ft 
vissza nem térítendő rendkívüli önkor-
mányzati támogatással. 
• A képviselők elfogadták a 
Kisebbségekért-Pro Minoritate 
Alapítvány részére nyújtott 200.000 Ft 
vissza nem térítendő önkormányzati tá-
mogatás felhasználásáról szóló szakmai 
és pénzügyi beszámolót. 
• A testület a „Bicske Városi Piac kivitele-
zési munkái vállalkozási szerződés kere-
tében a TOP-1.1.3-15-FE1-2016-00007 
azonosítószámú projektben” elnevezésű 
közbeszerzési eljárást eredménytelenné 
nyilvánította, és felhatalmazta a polgár-
mestert, egy új közbeszerzési eljárás 
megíndítására. 
• A képviselők a Testvérvárosi 
Munkacsoport tagjainak megvá-
lasztották Iványi Ferenc Tivadarnét, 
Benedek Esztert, Szécsi Ervinnét, 
Lanczendorferné Kósa Katalint, Iványi 
Ferencet és Molnár Mártát.
• A testülete megállapította, hogy vala-
mennyi képviselő eleget tett a választó-
polgárokkal való kapcsolattartási, illetve 
a képviselői tevékenységről szóló tájé-
koztatási kötelezettségének. 
• A testület a Fejér Megyei 
Kormányhivatal FE/02/1164-1/2019 
ügyszámú törvényességi felhívásának 
eleget téve új határozatokat hozott.
• Az önkormányzat 2020-ban is támo-
gatja a Kerecsendi Kis Márton Tanoda 
Mentsvár Alapítvány (2060 Bicske, 
Tószeg utca 8.) általi működtetését.
• Az önkormányzat, mint tulajdonos tá-
mogatja és hozzájárul a Bicske 526/33 
hrsz-ú ingatlan Bicskei Torna Club 
Egyesület által történő infrastrukturális 
fejlesztéséhez.
• A képviselők döntése értemében meg-
szűnik a Bicske, 2363/17 hrsz-ú ingatla-
non található közterületi vízvételi hely. 
• A képviselő-testület a SPAR 
Magyarország Kereskedelmi Kft. Bicske 
0321/7, 0321/12, 0321/13, 0321/14, 
0326/1, és 0322 hrsz-ú ingatlanok fej-
lesztésére vonatkozó telepítési tanul-
mánytervét, koncepciótervét megis-
merte, a koncepcióban foglalt fejlesztést 
támogatta.

Üdvözlöm Önöket a megújult 
Bicskei Újság 2020. első lapszámá-
nak hasábjain. 
Azt szokták mondani, új év, új foga-
dalmak – jelen esetünkben pedig 
új arculat. 
A Bicskei Újság hét esztendővel ez-
előtt, 2013 márciusában jelent meg 
először. A hetes számhoz pedig sok 
jelentés és talán misztikum is tar-
tozik. Egyes elméletek szerint hét 
évenként szerencsés változtatnunk 
valamilyen értelemben életün-
kön. Éppen ezért úgy gondoltuk, 
hogy talán érdemes lenne a Bicskei 
Újságot is felfrissíteni, új formátum-
mal megjelentetni. Így egy új kül-
sővel vágunk neki a Bicskei Újság 
VIII. évfolyamának, mely reméljük, 
elnyeri mindannyiuk tetszését. 
Tartalmilag természetesen tovább-
ra is az a célunk, hogy hitelesen és 
teljes körűen tájékoztassuk Önöket 
Bicske Város Önkormányzatának 
döntéseiről, a városban történt 
fontos eseményekről, illetve a köz-
érdeklődésre számot tartható ren-
dezvényekről – talán egy kicsit ke-
zelhetőbb és tetszetősebb formá-
ban.
Remélem, hogy az élet más terü-
letén is hasonlóan szépen alakul 
majd az életünk Bicskén, melyre na-
gyon jó esélyeink vannak. Élvezzük 
a Magyar Kormány támogatását, és 
közösségi életünk is erősödött, fej-
lődött. Egyre többször teszünk ta-
núbizonyságot arról, hogy mi bics-
keiek össze tudunk fogni, együtt 
tudunk gondolkodni, és erőinket 
egyesítve nagy dolgokra vagyunk 
képesek. Éppen ezért nagy remé-
nyekkel nézek elébe a 2020-as esz-
tendőnek, mely remélem, a nagy 
változások éve lesz.

Kedves Bicskeiek!
Rendes, nyilvános 
testületi ülés 
(2019. december 11.)

BÁLINT  
ISTVÁNNÉ 
polgármester

Bicskei Újság

BENNÜNKET 
KÉPVISELNEK



Közmeghallgatást tartott a képvise-
lő-testület tavaly december 11-én a Vá-
rosházán. A földszinti aulát zsúfolásig 
megtöltő érdeklődők beszámolót hall-
hattak a Bicskei Egészségügyi Központ 
tervezett fejlesztéséről, a Mány felé ve-
zető úton a közúti híd kivitelezéséről, 
valamint számtalan kérdést intéztek a 
legkülönfélébb témákban a városveze-
tés és a hivatal felé.
Elsőként Balogh Gyula, a Bicskei 
Egészségügyi Központ Nonprofit 
Kft. ügyvezetője emelkedett szóra. 
Emlékeztetett arra, hogy 2008-ban pá-
lyázati úton nyertek forrást az egynapos 
sebészet és a nappali ellátás kialakítá-
sára, ám a források szűkössége miatt 
az épület egészének felújítása akkor 
nem valósult meg. Később létrejött az 
Egészségfejlesztési Iroda, majd 2017-
ben 300 millió forintból orvostechnikai 
gépeket szereztek be. Mint elmondta, 
mindvégig cél volt az 1973-ban átadott 
létesítmény teljes megújítása, ezt a vá-
ros vezetése és a térség országgyűlési 
képviselője is támogatja. (Részletek a 

beruházásról a Hárommilliárd forint-
ból fejlesztik a Bicskei Egészségügyi 
Központot című írásban.)
A folytatásban Homlok Antal, a fővállal-
kozó Szabadics Zrt. projekt menedzsere 
tartott ismertetőt a mányi úti híd átépí-
tési munkálatairól. A szakember jelezte, 
hogy a Szent László patak teljes felújí-
tását ők végzik a mányi úttól egészen 
Göböljárásig. A híd építése augusztus-
ban kezdődött meg, de a tervekben 
szereplő előírások lassabb kivitelezést 
tettek lehetővé, emiatt csúszásban van-
nak, s az időjárás is közbeszólt néha. Az 
eredeti forgalomba helyezési határidő 
november 10-e lett volna, de a forga-
lomnak várhatóan csak februárban ad-
ják át. További türelmet kért a közleke-
dőktől, majd közölte, hogy a terelőútnak 
használt 900 méteres önkormányzati 
utat is felújítják. Megemlítette, hogy a 
híd jóval nagyobb áteresztőképességű 
lesz és kerékpársávot is tartalmaz, vala-
mint a fejlesztés után Bicske és a Szent 
László-patak árvízvédelmi biztonsága 
jelentősen nő.

A beszámolók után a lakossági kérdések 
következtek szinte az összes városrészt 
érintve. Válaszaiban Bálint Istvánné pol-
gármester szólt arról, hogy minden év-
ben lesznek útépítések és közvilágítás 
fejlesztések, tervezik az autóbuszmegál-
lók - a Kossuth térihez hasonló - egysé-
ges arculatának kialakítását. Felvetésre 
közölte, hogy nem zárkózik el egy online 
fogadóóra bevezetésétől sem, de sze-
mélyesen mindenképpen szeretnének 
a városrészekben fogadóórákat tartani 
a jövőben. 
A nagyállomással kapcsolatban elhang-
zott, hogy folyamatosan egyeztetnek a 
beruházásról a Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt.-vel, miközben a szintén 
rossz állapotban lévő kisállomásról a 
tulajdonos MÁV-val tárgyalnak a felújí-
tásról. 
A polgármester elmondta, hogy a bezárt 
menekülttáborban van 16 lakás, ám az 
ingatlan nem az önkormányzat tulajdo-
na, így a kormánytól kértek ez ügyben 
segítséget.  

Konstruktív volt a közmeghallgatás
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A tavalyi évben indult el gyűjtés a 
Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság ja-
vára, egy új tűzoltóautóra igyekeznek 
a szükséges pénzmennyiséget előte-
remteni. A kezdeményezés élére az 
akkor még alpolgármesterként tevé-
kenykedő Bálint Istvánné állt, akit az-
óta polgármesterré választottak, de a 
lendülete megmaradt. 

Ennek egyik leginkább kézzelfogható 
jele, hogy a városvezető jótékonysági 
bált szervezett, a cél pedig nem más, 
mint az új szerkocsira minél több pénzt 
gyűjteni. A bált lapzártánkat követően 
rendezték meg a Báder Fogadóban.
A belépőjegy ára tartalmazta a vacsorát, 
amelynek bekerülési összegen felüli ré-
szét, illetve a tombola bevételét mind az 
új autó beszerzésére fordítják. 
- Ilyenkor nyitunk egy számlaszámot is, 
amin az önkormányzat elhelyez egymil-
lió forintot, s ide várjuk a további pénz-
beli felajánlásokat – mondta el lapunk-
nak Bálint Istvánné.
A polgármester rámutatott, hogy a bics-
kei tűzoltók nagyon megérdemelnék az 
új járművet, hiszen rengeteg munkájuk
van, csak tavaly több mint 400 esetben 

vonultak balesetekhez, tűzesetekhez, 
letört faágakhoz, vagyis sokszor az éle-
tüket kockáztatják a másokért.
Megkerestük Polgár Viktort, a BÖT elnö-
két is, aki közölte, hogy a jármű árának 
közel fele áll rendelkezésükre. 
Hozzátette: kiválasztották már a szá-
mukra leginkább megfelelő szerkocsit 
és a gyártóval folyamatosan egyeztet-

nek a hazai forgalomba helyezéshez 
szükséges műszaki tartalomról. 
Amint összegyűlt a pénz, megrendelik 
az autót, amelynek legyártása 14 hóna-
pot vesz igénybe.
Az elnök beszámolt arról is, hogy új esz-
közökkel gazdagodtak, ugyanis Fejér 
megyében huszonhét önkéntes tűzoltó 
egyesület és négy önkormányzati tűzol-
tóság – köztük a bicskei – kapott új esz-
közöket egy országos pályázaton. 

A felszereléseket a Fejér 
Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóságon vették át.
Az önkormányzati tűzol-
tóságok számára második 
alkalommal nyílt meg az 
állami pályázati lehetőség, 
s a pályázaton Fejér megye 
mind a négy önkormányzati 
tűzoltósága, a móri, a pol-
gárdi, a váli és a bicskei pa-
rancsnokság eredményesen 
vett részt, s nyertek támoga-
tást tizennégy és fél millió 
forint értékben. 
A Bicskei Önkormányzati 
Tűzoltóság mintegy 3,7 fo-
rintból sugárcsöveket, szívó- 
és nyomótömlőket, láncfű-
részeket, keresőlámpákat, 
valamint több, a műszaki 
mentésekhez és tűzoltások-
hoz használható, speciális 
eszközöket kapott.

Jótékonysági bál az új tűzoltókocsiért
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Fotó: Katasztrófavédelem



A december 23-ai Magyar Közlönyben 
jelent meg az a kormányhatározat, 
amely forrásokat biztosít a Bicskei 
Egészségügyi Központ fejlesztésének 
előkészítésére. A témában január 23-
án sajtótájékoztatót tartottak, ahol 
kiderült, hogy összesen mintegy há-
rommilliárd forintot fordíthatnak majd 
az intézmény korszerűsítésére, bővíté-
sére és eszközparkjának fejlesztésére.

Tessely Zoltán országgyűlési képviselő, 
a térség fejlesztéséért felelős miniszter-
elnöki biztos hangsúlyozta, hogy Bicske 
régi álmának valóra válását teszi lehető-
vé a kormánydöntés, amely a tervezés-
re és előkészítésre 220 millió forintot 
biztosít. Megemlítette, hogy a Bicskei 
Egészségügyi Központ segítségével ké-
szítettek előterjesztést, s annak szakmai 
tartalmát száz százalékban támogatta a 

kormány, ami azt jelenti, hogy nem csak 
az előkészítésben, hanem a megvalósí-
tásban is elkötelezett a kormány.
Bálint Istvánné polgármester örömé-
nek adott hangot, hogy ismét nagyot 
léphet előre a város a helyben élők és 
a környékbeliek még színvonalasabb 
egészségügyi ellátása tekintetében. 
Köszönetet mondott a képviselőnek és a 
kormánynak a támogatásért, mert a be-
ruházás Bicske fejlődését fogja szolgál-
ni. Megköszönte a Bicskei Egészségügyi 
Központ vezetésének, orvosainak és 
szakdolgozóinak is áldozatos munkáju-
kat, mert mint fogalmazott, a megújuló 
épület önmagában mit sem érne magas 
fokú szakmaiság nélkül.
A városvezető felidézte, hogy 2008-ban 
egynapos sebészettel és nappali ellá-

A magyar kormány decem-
ber 23-ai kormányhatározata 
szerint biztosítja a szükséges 
forrást a Bicskei Egészségügyi 
Központ felújítását célzó beru-
házás előkészítési feladatainak 
megvalósításához – olvasható 
a Magyar Közlönyben.
A kormány egyetért a bics-
kei járás egészségügyi ellá-
tásának fejlesztésével, en-
nek keretében támogatja a 
Bicskei Egészségügyi Központ 
Kossuth téri épületének teljes 
körű rekonstrukcióját célzó 
beruházás koncepcióját, to-
vábbá a beruházás előkészíté-
si feladatainak megvalósítását. 
A Beruházás Előkészítési Alap 
terhére megvalósíthatósági 
tanulmány készítésére, terve-
zési program készítésére, jó-
váhagyási terv elkészítésére, 
engedélyezési dokumentáció 
készítésére, engedélyeztetés 
lefolytatására és a kivitelezési 
dokumentáció elkészítésére 
220.673.722 forintot biztosí-
tottak azzal, hogy az előké-
szítési fázisokat Bicske Város 
Önkormányzatának legké-
sőbb 2021. március 31-ig kell 
megvalósítani. 
A beruházás előkészítésé-
nek kormányzati felelőseként 
Kásler Miklós emberi erőforrás 
minisztert jelölték ki.

Hárommilliárd forintból fejlesztik a Bicskei 
Egészségügyi Központot

- Az előkészítés 2021 márciusában 
fog lezárulni feltételes közbeszer-
zéssel, ennek ismeretében fog a 
kormány elé kerülni a teljes forrás- 
igény. Általában az előkészítésre 
fordított összeg a teljes beruházás 
értékének a tíz százaléka, vagyis a 
220 millióból könnyen kiszámol-
ható, hogy több mint kétmilliárdos 
épületfejlesztés várható. Ezen felül 
az új gépekre további 700 millió fo-
rintot fordítunk, így hárommilliárd 
forintból 21. századi körülmények 
lesznek az intézményben – fogal-
mazott Tessely Zoltán, aki azt is 
elmondta, hogy várhatóan 2021 
vége felé indul a kivitelezés és 
másfél évig fog tartani.

2020. január-február
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tással bővült az intézmény szolgáltatá-
sainak köre, tavaly pedig műszerparkja 
újult meg egy több százmilliós beruhá-
zásból. Ez is jelzi, hogy az egészség meg-

őrzése, a megelőzés, a betegségek hely-
ben való gyógyítása az önkormányzat 
számára mindig is prioritás volt és az is 
lesz – tette hozzá.
Balogh Gyula, a Bicskei Egészségügyi 
Központ ügyvezetője emlékeztetett 
arra, hogy az első ütem megvalósítá-
sával jelentősen javultak a gyógyítás 
körülményei, de a 45 éves épület meg 
nem újult épületrészei már az üzembiz-

tonságot veszélyeztetik. A tervek szerint 
az emeletek teljesen megújulnak és új 
épületrészek is épülnek. A fejlesztések a 
jövőt szolgálják, így az intézmény meg-

kerülhetetlen tényezője lesz a járás járó-
beteg ellátásának – emelte ki.
Kérdésre elmondta, hogy az 1. és a 2. 
emeletet szerkezetig visszabontva újít-
ják majd fel, az alagsor, amely jelenleg 
szerkezetkész, kibővül és beépül. Itt kap 
helyet a radiológia, a diagnosztika, a la-
borok, a reumatológia, a fizikoterápia, a 
gyógytorna, a központi sterilizáló és a 
dolgozók szociális helyiségei. Az udvar 

felé is kibővül az épület, ott a garázs-
lejáró helyére a háziorvosok kerülnek. 
Jelezte, hogy eredetileg egy harmadik 
emelet ráépítése volt tervben, helyette 

a régi okmányiroda felé fognak bővülni.
Közölte még, hogy új képalkotó eljárá-
sokat is rendszerbe állítanak, mint a CT, 
az MR, a csontsűrűség mérő vagy a fo-
gászati CBCT berendezés. Az egészség-
fejlesztési iroda is az épületbe költözik a 
védőnői szolgálat jelenlegi helyére, mert 
a védőnők az udvaron önálló épületbe 
kerülnek.
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Advent az év egyik legcsodálatosabb 
időszaka, a karácsonyt megelőző he-
tekben mindenki felkészül lélekben 
a kis Jézus eljövetelére. Szép hagyo-
mány, hogy Bicske városa ezt a készü-
lődést évről évre meghitt közösségi 
programok sokaságával teszi színeseb-
bé. Újdonság volt a Mikulásház kiala-
kítása a Kultúrkúriában, de emellett 
számos olyan, jól bevált rendezvény-
re is sor került, mint a közös adventi 
gyertyagyújtások a történelmi egy-
házak képviselői és gyerekek részvé-
telével, vagy az Adventi Forgatag a 
Városházánál. Az élmények mellett 
idén sem feledkeztek meg a szervezők 
természetesen a rászorulók megsegí-
téséről sem.

A Városháza ablakai ezúttal is adventi 
kalendáriumot formáztak, minden nap 
jelezve, mennyi napot kell még várni ka-
rácsonyig. A város adventi koszorúján az 
első gyertyát Szebik Károly evangélikus 
lelkész gyújtotta meg. December 8-án, 
délután került sor az Adventi Forgatagra, 
amelyen Bálint Istvánné polgármester 
megnyitó beszédében elmondta, hogy 
jól formálódó, erősödő közösségi éle-
te van Bicskének, amihez a forgatag is 
nagyban hozzájárul. 

Az adventi koszorún a második gyertyát 
Rácz Lajos baptista lelkész gyújtotta 
meg. A polgármesteri hivatal udvarát 
bevilágították az ünnep fényei, a dí-
szek között gyermekzsivaj keveredett a 
mézeskalács és kenyérlángos illatával, 
miközben a színpadon a város óvodá-
sai és iskolásai karácsonyi előadásokkal 
kedveskedtek az egybegyűlteknek. Az 
elárusítóhelyeken diákok kínálták az ál-
taluk készített karácsonyi portékákat, a 

vásárlók pedig a tárgyak megvásárlásá-
val támogatták az oktatási-nevelési in-
tézményeket.
Idén is nagy népszerűségnek örvendett 
a feldíszített Mikulás vonat: a Mikulás 
által vezetett szerelvény a vásár egész 
ideje alatt ingyen szállította a gyermeke-
ket és szüleiket a forgatag helyszínéről a 
Mikulásházhoz, ahol forró tea és kakaó 
várta az apróságokat.
A Petőfi Művelődési Központ Az én 
karácsonyom címmel karácsonyi ké-
peslap-készítő pályázatot hirdetett, 
melynek eredményhirdetése szintén az 
adventi időszakra esett. 
A pályaművekből készített kiállításon 
derült ki, kinek a képeslapjából lett 
Bicske város hivatalos karácsonyi üdvöz-
lőlapja.  A bicskei óvodákból és iskolák-
ból 119 alkotás érkezett, a nyertes pedig 
Diemer Noémi lett, aki a Kakas tagóvo-
dába jár.  
A harmadik gyertya meggyújtásánál 
Hetényi Tamás, a Szent László Általános 
Iskola igazgató-helyettese segéd-
kezett és az iskola diákjai adtak mű-
sort.  A Katolikus Karitász és a Bicskei 
Családsegítő Szolgálat is kivette részét 
az ünnepek előtti időszak meghittsé-
gének emeléséből. Szeretetkarácsonyra 
várták a rászorulókat a Fiatalok Házába, 
ahol szeretetebéddel kedveskedtek a 
meghívott családoknak, majd a kisebb 
gyerekek ajándékokkal teli angyalb-
atyut, a nagyobbak könyveket, füzete-
ket, íróeszközöket választhattak maguk-

nak. A felnőttek sem mentek haza üres 
kézzel, a nehéz sorsú családok tartós 
élelmiszereket kaptak a karitász munka-
társaitól.
Az Összefogás Bicskéért Egyesület 
szintén megrendezte hagyományos 
karácsonyi rendezvényét, ők a Petőfi 
Művelődési Központba a nagycsalá-
dosokat hívták, akiket a Prelúdium 
Zeneiskola növendékei és tanáraik kö-
szöntöttek műsorukkal. A gyerekeket 
és szüleiket kézműves foglalkozás, sze-
retetvendégség várta, az apróságoknak 
ezen felül ajándékokkal kedveskedtek 
az egyesület tagjai.
Az adventi időszakra oly jellemző városi 
adománygyűjtés sem maradt el. Az ön-
kormányzat, az Aranka Malom, a Béres 
Gyógyszergyár Zrt.,  a Spar, illetve ma-
gánvállalkozók és -személyek jóvoltából 
a Kapcsolat Központ több száz, többek 
között lisztet, tojást, cukrot, tésztát, 
Béres-cseppet, nápolyit, tartós tejet és 
teát tartalmazó ajándékcsomagot állí-
tott össze, amelyet az önkormányzati 
képviselők személyesen juttattak el a 
körzetükben élő, rászoruló családoknak. 
Emellett a magánemberek felajánlásá-
ból, ajándékokkal teli cipős dobozok is 
oda kerültek, ahol a legnagyobb szük-
ség volt rájuk. A bicskei advent időszaka 
is a negyedik gyertya megnyújtásával fe-
jeződött be, melyben Balázs Magdolna,  
a 118. Shvoy Lajos Cserkészcsapat pa-
rancsnoka nyújtott segítséget. 

Visszatekintő adventre
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Bicske Város Önkormányzata hosszú évek óta jótékonyko-
dással kezdi az új esztendőt: újévi koncertjének bevételével 
nehéz helyzetbe került családok életén kíván segíteni. 

Zsúfolásig telt a művelődési ház díszterme január 4-én, ahol 
elsőként Bálint Istvánné polgármester köszöntötte az egybe-
gyűlteket. Beszédében kiemelte, hogy elődei, Tessely Zoltán, 
majd Pálffy Károly sokat dolgoztak Bicske jó pályára kerü-
léséért. Ő is tartani kívánja az irányt, ami összetettsége, bo-
nyolultsága révén nem is olyan könnyű, viszont tudja, hogy 
a kormány támogatására ebben (is) maximálisan számíthat. 
Megemlítette a fiatalok és az idősek megsegítése érdekében 
elindított és majdan indítandó helyi kezdeményezéseket, illet-
ve az állam által nyújtott támogatásokat.
- Minden korosztályt érint legújabb sikerünk, melynek révén 
megkezdődhet a Bicskei Egészségügyi Központ nagyszabású 
fejlesztésének előkészülete, hiszen a kormány 220 millió forin-
tot különített el erre a feladatra. Vannak már futó projektjeink 
is, amelyek idén fognak befejeződni. Az áruház elbontására 
már kiírtuk a közbeszerzést, tavasszal megkezdődhetnek a 
munkálatok, helyén egy, a városközponthoz méltó park léte-
sül. Szintén el kell készülnie idén a Bicske Szíve Park fejlesz-
tésének és az új piac kialakításának. Vannak folyamatban lévő 
pályázataink: napelemek kihelyezésével energetikai fejlesztést 
hajtunk végre a Kakas és az Árpád Tagóvodán, a Városházán 
és a Petőfi Művelődési Központon. Utóbbi esetében külső fel-

újításra is sor kerül, idő-
vel pedig belső terei is 
megszépülnek. A másik 
jelentős pályázatunk-
ban Bicske szegregációs 
városrészének, azaz a 
pérónak a rehabilitáció-
jára nyertünk el jelentős 
összeget. Itt módunk 
nyílik önkormányzati tu-
lajdonú szociális bérla-
kások korszerűsítésére, 
felújítjuk a Szondi közt 
és a Losonczi utca egy részét, továbbá két buszöblöt és busz-
várót alakítunk ki a Bihari utcában és terveink között szerepel 
húsz napelemes kandeláber telepítése is a területre – sorolta 
az előttük álló feladatokat a polgármester.
Bálint Istvánné az összefogás erejét emelte ki újévi köszöntője 
végén. Mint mondta, ennek köszönhető a Mikulásház megva-
lósítása vagy a legújabb kezdeményezés, az uszoda parkolójá-
ban felállított korcsolyapálya, illetve a tűzoltóbál. 
A folytatásban Tóth Csaba vezényletével a bicskei tagokkal 
(Varga Németh Márta és Borostyán Krisztina tanárnők) is ren-
delkező Budaörsi Pro Musica Kórus adott fergeteges koncer-
tet. A "Csak könnyedén, csak könnyedén" című előadásukban 
népszerű dallamokat, könnyűzenei slágerek csendültek fel.

Jótékonyan kezdődött az új esztendő

Az újévi koncerten befolyt összeg (1.035.100 Ft) odaítéléséről 2020. január 20-án döntött egy 5 fős ad 
hoc bizottság, melynek tagjai Bálint Istvánné polgármester, Csörgöl Ákos alpolgármester, Bárányos 
József, a Gazdálkodási Bizottság elnöke, Börcs Antal, a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnö-
ke és Sulyokné Guba Judit, a Humánerőforrások Bizottság elnöke voltak. 
A tagok egyhangúlag megszavazták, hogy az adóterheket is figyelembe véve és átvállalva az érin-
tettektől, összesen 400-400 ezer forintot ítélnek oda két családnak, amelyek egy haláleset, illetve 
egy komoly egészségügyi probléma miatt kerültek nehéz helyzetbe.

www.bicske.huwww.bicske.hu
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KÖZTÜNK 
ÉLŐ HŐSÖK Lanczendorferné Kósa Katalin: 

A következetesség a jó oktatás alapja

A Bicskei TV „Köztünk élő hősök” című 
műsorának huszonötödik vendége 
Lanczendorferné Kósa Katalin nyug-
díjas pedagógus volt. Szabó Ágnes 
sorozatában a Csokonai legendás ma-
tematikatanára arról is beszélt, hogy a 
szigor mellett a következetesség elen-
gedhetetlen eleme a jó oktatásnak.

Milyen gyermekkori élményét tudja 
felidézni?
- Óvodás voltam, 4-5 éves, amikor 
sok időt töltöttem el nagymamámnál 
Kajászón. Nagycsoportosként egész 
évben itthon voltam, a pedagógus 
apukám óráira beültem, rajzoltam és le-
osztályoztattam magam. Meghatározó 
élmények voltak ezek. Tulajdonképpen 
abban nőttem bele, hogy apu mindent a 
gyerekekért és az iskoláért tett. Jó kedé-
lyű ember volt, szeretett viccelődni.

Tanította is?
- Egy évig tanított fizikát és természete-
sen velem volt a legszigorúbb. Tanár bá-
csi volt nekem is és nem apu, ugyanúgy 
kezelt, mint bárki mást. Otthon soha-
sem került szóba ez, viszont a dolgaim-
ról mindent előbb tudott a kollégáktól, 
mint mire én elmondtam volna.

Az egész család pedagógus?
- Anyukám nem, de a férjem és a lá-
nyom is pedagógusként végzett. Nem 
emlékszem, mikor döntöttem el, hogy 
pedagógus leszek, de több mint 55 
éven keresztül nekem mindig csenget-
tek. Szerettem a matematikát, ezért a 
matek mellett biológia szakra akartam 
menni Pécsre, de akkorra megszűnt ez a 
párosítás. Végül a szombathelyi kihelye-
zett tagozaton matematika-orosz szakra 
nyertem felvételt. 
Amikor végeztem, azonnal felvettek 
Válba, de egy percig sem dolgoztam ott, 
mert a kettes iskola tanárt keresett és ár-
kértek Bicskére.

Volt egy mondás, hogy aki Kati néni-
nél hármast szerzett, az a középisko-

lában simán lehetett ötös ma-
tematikából…
- Következetesség. Ez volt az 
alap, a szigor mellett. Ez a kö-
vetkezetesség tompította a 
szigort, mindenki tisztában 
volt vele, mit kérek és hogyan. 
Szerencsére a gyerekek ezt el-
fogadták és jól együtt tudtunk 
dolgozni. A gyerekek érdek-
lődésének felkeltése mellett 
fontosak az ismétlések. Amit 
egyszer megtanítunk, az elszáll, 
ezért fontos, hogy alaposan kö-
rüljárjunk egy adott témát, így 
jobban megmarad a fejekben.

Mennyit változott a gyereka-
nyag az évek során?
- A gyerekek nem lettek rosz-
szabbak, a világ és a szülői 
társadalom változott meg kö-
rülöttük, sokkal zaklatottabb 
világban élünk, miközben a 
matekhoz nyugalom és kon-
centráció kellene. A legjobb eredményt 
a szülővel együttműködve lehet elérni, 
amikor a gyerek érzi, hogy megtalálják 
az értékeit és megpróbálják pótolni a 
hiányosságait.

2008-ban városi elismerést vehetett 
át. A pedagógus pályán szerzett ér-
demei mellett a közösség érdekében 
kifejtett munkáját is elismerték?
- Mindkettő szerepet játszhatott benne. 
Az orosz után angolt tanítottam kevés 
órában, de voltam igazgató-helyettes és 
igazgató is. Versenyekre vittem a diáko-
kat, felzárkóztató programokat szervez-
tem és a külföldi testvérvárosi kapcsolat 
beindításából is kivettem a részem.

Olyannyira, hogy az althauseni kap-
csolat meghatározó személye!
- 1993-ban szerveztük meg az első cse-
reüdülést, én vezettem a bicskei cso-
portot. Kimentünk busszal, ami hozta 
Zánkára a német diákokat. Így kezdő-
dött a kapcsolat a két település között. 

Középiskolában németet tanultam, ami 
segített a kommunikációban. A ’90-es 
években különösen nagy élmény volt 
Németországba eljutni, de most is így 
van ez. Olyan szoros barátságok is kiala-
kultak, hogy az ottani volt igazgatóval, 
igazgató-helyettessel szinte hetente le-
veleket váltunk, testvéreknek tekintjük 
egymást. 

Nyugdíjasként mivel telnek a min-
dennapok?
- Egész életemet az iskolában töltöttem, 
magammal keveset foglalkoztam. Most 
többet olvasok, végzem a házimunkát. 
Fiaméknál van egy unokám, ott is számí-
tanak rám. Készülök a hétvégékre, sokat 
találkozunk, igyekszem segíteni nekik.

Tervek?
- Sokkal többet szeretnék olvasni és az 
angol és német nyelvtanulást sem ha-
gyom abba. Emellett kézimunkázom, 
gobelint készítek, de más technikák is 
érdekelnek. Sokat sütök és főzök, a csa-
lád pedig szívesen fogadja.
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A Bicskei Kultúrkúria adott otthont ja-
nuár 22-én a Magyar Kultúra napja al-
kalmából rendezett városi ünnepség-
nek.  Az épületet megtöltő érdeklődők 
Fekete Ildikó alcsútdobozi tojásfestő 
alkotásaira voltak kíváncsiak, amelyek 
ma már az egész világ számára közvetí-
tik kultúránk és motívumaink gazdag-
ságát.

A rendezvényt lágy dallamok vezették 
fel, a Prelúdium Zeneiskola növendéke, 
Baranya Zsófia fuvolajátékát Madarászné 
Losonczy Katalin kísérte zongorán.
Az egybegyűlteket Bálint Istvánné pol-
gármester köszöntötte. Beszédében ki-
emelte, hogy Kölcsey Ferenc 197 évvel 
ezelőtt, 1823. január 22-én jegyezte le 
a magyar Himnusz sorait, amely azóta 
minden magyar számára nem csak egy 
vers, egy dal, hanem olyan nemzeti ima, 
ami időtől és helytől függetlenül magyar 
létünk kifejezője.
- A mai korban megtapasztaljuk azt, hogy 
a keresztény értékrendek mentén működő 
kultúrák megsemmisítésén sokan tevé-
kenykednek, ezért nekünk a jelenben kell 
elvégezni fontos feladatunkat, s megmen-
teni gyerekeink, unokáink számára kultu-
rális kincseinket – fogalmazott a városve-
zető.

Bálint Istvánné röviden bemu-
tatta a matematikus végzett-
ségű, informatikusként dolgozó 
művészt, aki már egész kicsi ko-
rában vonzódott ehhez a mű-
vészeti ághoz, mígnem 16 éves 
kora óta a tökéletességig fej-
lesztette a tojáshímzést. Fekete 
Ildikó viaszírásos technikával, 
kifúrt tojásokra készíti motí-
vumait, amelyeket kezdetben 
könyvekből sajátított el, majd 
azokat saját kutatómunkája 
révén még feldolgozatlan min-
tákkal bővített ki. Ugyan a to-
jásírást csak hobbiként műveli, számos 
elismerést nyert el, mint a Gránátalma-, 
a Magyar Kézműves Remek és a Junior 
Príma-díj, továbbá a népi iparművész 
és a Népművészet Ifjú Mestere címe-
ket, valamint 2017-ben bekerült az 50 
tehetséges fiatal mentorprogramba is. 
Kiállításai voltak már hazánkon kívül 
Kínában, Ausztráliában, Izraelben és 
Amerikában. Ildikó nem csak alkotásain 
keresztül, hanem most már könyv for-
májában is igyekszik megőrizni a Kárpát-
medence hímes tojásainak motívumait 
- tavaly novemberben kiadott egy köny-
vet Viasszal írt üzenet címmel.
- Amikor nekiálltam tojásokat hímezni, 

nem gondoltam volna, hogy az egyes 
tájegységek ilyen óriási anyagot képvi-
selnek. A magyar kultúra gazdag, ennek 
ellenére mégis kevesen ismerik mintakin-
csünket. Múzeumokban, azok raktáraiban 
kutakodva kell összegyűjtenem sok eset-
ben a motívumokat, mert ma már keve-
sen vagy senki sem készíti azokat. Az a cé-
lom, hogy egyetlen motívum se vesszen el, 
ezért is gyűjtöm, s ezért is rendszereztem 
őket könyv formátumba – hangsúlyozta 
az alkotó.
Fekete Ildikó arról is mesélt, hogy a ma-
gyar mintakincs a világ más tájain élő 
embereket ugyanúgy foglalkoztatja. 
Az egyik közösségi oldalon több cso-
port alakult, amelyek hímes tojásokkal 
foglalkoznak elsősorban Japánban, Új-
Zélandon és az Egyesült Államokban, 
ahol ennek nincs is hagyománya. A téma 
iránt érdeklődők elsősorban az ukrán to-
jásdíszítést ismerték, mert nem volt an-
gol nyelvű könyv a magyar motívumok-
ról. Amióta megjelent a könyve, sokan 
érdeklődnek az angol változat iránt, így 
az említett országokban ma már ma-
gyar hímes tojásokat is készítenek nagy 
számban.
A művész több mint négyezer különbö-
ző hímes tojása közül mintegy ötszázat 
hozott el Bicskére. A kiállításon azonban 
nem csak ezek voltak láthatók, hanem 
üvegfestményei is, amelyek a Magyar 
Szent Koronán megtalálható uralkodói 
portrék felnagyított másai.

Viasszal írt üzenetek az 
egész világ számára



2020. január-február

12 Bicskei Újság

Búcsúzunk

Az év végi és a januári felemelő események mellett sajnos több rossz hírrel is szembesülnünk kellett az elmúlt időszak-
ban. Bicske elvesztett ugyanis négy olyan személyt, akik fontosak voltak a városnak és közösségének.  Négy olyan em-
bert, akiknek életútja és munkássága példaértékű volt mindannyiunk számára, és ez által tiszteletre méltó pillérei voltak 
életünknek. 
Külön-külön búcsúzunk tőlük szomorú szívvel. Köszönjük példamutatásukat és önzetlen segítségüket! 
Nyugodjanak békében!

Wendelin Gelzenlichter

Búcsúzunk Wendelin Gelzenlichtertől, az alshauseni testvér-
városi kapcsolatok egyik prominens személyétől, aki 87 éves 
korában 2019. december 15-én hunyt el Altshausenben.  

Talán sokan nem is tudják azok közül a bicskeiek közül, akik 
testvérvárosunktól, Altshausentől kapott kerékpárokkal ke-
rekeznek, hogy ezeket saját költségén, időt és munkát nem 
kímélve Wendelin Gelzenlichter maga javított meg és hozta 
közlekedésre alkalmas állapotba azért, hogy másoknak segít-
hessen. Több mint 600 általa megjavított kerékpár érkezett 
Bicskére és került szétosztásra a gyermekotthonban, a tűzoltó-
ságon, az egyházak és a városi rászorulók között.
Wendelin Gelzenlichter 1932-ben a fehéroroszországi 
Neubadenben született. Onnan testvéreivel és édesanyjával 
menekült Lengyelországon keresztül Németország felé egé-
szen Altshausenig.
Bicskére először 1993-ban látogatott el az Altshauseni 
Önkéntes Tűzoltóság delegációjával. 
Ezen első látogatástól kezdve, megszeretve a magyar menta-

litást és lelkesedve az itt tapasz-
talt vendégszeretetért, állandó 
és szilárd támogatója lett a 
bontakozó testvérvárosi kap-
csolatnak. 
Otthonának ajtaja mindig nyit-
va állt a magyar delegáció tag-
jai előtt. 
Az évek során több mint 50 
alkalommal fogadta és látta 
vendégül a már szintén elhunyt 
feleségével, Berta asszonnyal a 
magyar delegáció busz- és gép-
kocsivezetőit. 
Testvérvárosi kapcsolatunk 
megőrzéséhez és kibontako-
zásához nyújtott több mint 
30 éves önfeláldozó és példa-
mutató munkájáért 2017-ben 
mondott hálás köszönetet neki 
Bicske Város Önkormányzata ki-
tüntetés adományozásával.

Mély megrendüléssel tudatjuk, 
hogy 2020. január 11-én tragi-
kus hirtelenséggel családja kö-
rében elhunyt Veress Pál, a vá-
rosháza egykori munkatársa.

Veress Pál 1951. március 30-án 
született Dombrádon. Édesapja 
a büntetésvégrehajtás tisztje 
volt, édesanyja háztartásbeli. A 
család életét meghatározta a BV-tisztek mindennapjait jellem-
ző vándorélet, hiszen az ő szolgálati helyüket – így az édesap-
jáét is – 4-5 évente cserélték.
Bicskére az 1970-es években került egykori felesége, Papp 
Edittel való házasságkötése révén. A város lett az állandó lakó- 

és munkahelye.
Autó-, kerékpár- és motorkerékpárszerelő szakmunkásvizsgát 
szerzett, folyamatosan képezte magát, vonzották és érdekel-
ték az új dolgok.
Kezdetben a Floriana Ipari Szövetkezetnél, a bicskei ÁFÉSZ-nál 
dolgozott, majd a Költségvetési Üzem szállításvezetője lett.
Innen váltott a ‘90-es években a Bicskei Városházára, ahol egé-
szen a nyugdíjáig, mintegy két évtizeden át dolgozott. Ez idő 
alatt lett mindenki „Veress Palija”, a szakállas, kék motoros hiva-
tali kézbesítő.
Nyugdíjas évei előtt hosszan tartó betegség után vesztette el 
feleségét, Csilla lányuk édesanyját.
Ebben a nehéz időszakban, a pihenést unokái jelentették szá-
mára, akik szintén nagyon szerették őt. Élete végéig szoros 
kapcsolatban volt velük.
Élete utolsó évtizedében Marika volt a társa, akinek gyermeke-
ivel és unokáival is jó kapcsolatot ápolt.

Veress Pál
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Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 2020. január 6-án, 99 éves 
korában elhunyt Farkas Lászlóné, Bicske város díszpolgára.

Farkas Lászlónénak példamutató, emberi magatartásának el-
ismeréséül 2015-ben adományozott Bicske Város Díszpolgára 
címet Bicske Város Önkormányzata.
Farkas Lászlóné, született Horváth Mária, 1920-ban Bicskén 

látta meg a napvilágot. Átélte a 20. század borzalmait szemé-
lyes tragédiákkal, szomorú veszteségekkel, mégis hitét végig 
megőrizve, ember tudott maradni egyszerűségében példa-
mutató életet élve.
Farkas Lászlóné szülei földművesek voltak. 20 évesen ment 
férjhez, házasságából egy gyermek született. A második vi-
lágháborúban férjét elvitték katonának, ahol orosz fogságba 
esett és elhunyt 1944-ben. 
Farkas Lászlóné a front elől Etyekre ment a kitelepítés során 
három éves kislányával, majd Sóskútra kellett továbbvonulni-
uk. 
Virágvasárnap térhettek vissza Bicskére, ahol házukat egy kö-
zelben robbanó bomba által keletkezett légnyomás, illetve az 
oroszok vandalizmusa miatt igen leromlott állapotban talál-
ták. Élelem hiányában, Bicske lakosaival együtt, az elhagyatott 
földeken le nem aratott kukoricából készített kukoricadarán 
éltek hosszú időn keresztül. 
Édesapja, akivel együtt művelték a földet, 1951-ben meghalt, 
így a föld további művelése rá maradt. 
Nehéz időszak következett, és 1959-ben már nem tehetett 
mást: be kellett lépnie a TSZ-be. Sok kapálás várt rá, az utol-
só 8 évet a Micsurinnál dolgozta le, az 1970-es években ment 
nyugdíjba.
Farkas Lászlónét Bicske Város Önkormányzata saját halottjá-
nak tekinti.

Farkas Lászlóné

Komonyi Lajos

Tragikus hirtelenséggel 2020. január 19-éről 20-ára vir-
radóra életének 58. évében elhunyt Komonyi Lajos, a 
csapi testvérvárosi kapcsolatunk egyik mozgatórugója, 
a Csapi Városi Tanács képviselője, a Kárpátaljai Magyar 
Kulturális Szövetség (KMKSZ) frakciójának tagja.

Komonyi Lajos 1961. április 21-án született Kisdobronyban. 
A középiskolai tanulmányait követően az Ungvári Állami 
Egyetem fizika karán szerzett tanári diplomát. 2009-től 
haláláig a Csapi 2. Számú Széchenyi István Középiskola 
tanára volt, miközben részmunkaidőben tanított előbb a 
Tiszaásványi, majd a Tiszasalamoni Általános Iskolában. 
Tanári pályafutása mellett aktív szerepet vállalt a csapi ma-
gyarság társadalmi életében, két cikluson át volt a KMKSZ 
városi képviselője, 2015-től a földügyi bizottság elnöke, a 
szövetség helyi választmányának tagja. 
Szorgalmas munkája, jó humora, közvetlen természete ré-
vén nagy népszerűségnek és elismertségnek örvendett 
nemcsak a barátai körében, hanem a munkahelyén és a tár-
sadalmi körökben is.



Újabb örömteli esemény zajlott a Bicskei TC sporttelepén: január közepén át-
adták mindkét nagyméretű labdarúgópálya világítási rendszerét, amely mos-
tantól biztosítja az esti mérkőzések lebonyolítását, valamint lehetőséget ad az 
esti edzésekre.
A füves center labdarúgó pályán került sor az átadó ünnepségre, amelyen 
megjelentek a BTC felnőtt és utánpótlás labdarúgói, szurkolói, sportvezetői és 
a családtagok is. A Bicske Tigers szurkolói csoportjának tűzijátéka közepette 
egyesével gyúltak fel a fények a kandelábereken, miközben a Queen együttes 
világslágere, a „We are the champions” című dal szólt a hangszórókból.
Tessely Zoltán klubelnök ismertette a 67 millió forintos beruházás részleteit. A 
fejlesztés hetven százalékban TAO-forrásból valósult meg, a harminc százalé-
kos önerőt pedig Bicske Város Önkormányzata biztosította támogatás formá-
jában.
A labdarúgók nem sokáig gyönyörködhettek a fényárban, hiszen dolguk volt a 
játéktéren, edzést vezényeltek számukra az edzők.
A műfüves pályán hat, a füves centerpálya mellett pedig öt oszlopot állítot-

tak fel. Utóbbiakon 40 fényszóró, 80 
ezer watt teljesítménnyel és nagyjából 
450 lux fényerővel rendelkezik, ami 
már NB III-as mérkőzések lebonyolítá-
sát is lehetővé teszi. A BTC pedig ki is 
használja az újabb fejlesztés nyújtotta 
lehetőséget és a március 8-ai nyitó-
fordulóban 18 órakor fogadja a III. ker. 
TVE csapatát.

Megépült a BTC futballpá-
lyáinak világítási rendszere

Fotó: www.2060.blog.hu

SPORT

Úszópalánták versengtek

A szokásoknak megfelelően de-
cemberben ismét megrendezték 
az Adventi Úszóversenyt a Bicskei 
Tanuszodában. A viadalt akár 
Mikulás Kupának is nevezhetnénk, 
mivel az uszodában nagyon magas 
volt az egy főre jutó csoki mikulások 
száma, illetve a versengő gyereke-
ket több alkalommal is meglátogat-
ta a Mikulás.

Szabó Attila uszodavezető elmondta, 
hogy ezúttal csak olyan sportolókat 
hívtak meg a városból és térségéből, 
akik Bicskén tanulnak úszni, viszont 
nem igazolt versenyzők és nem ver-
senyszerűen úsznak. Ahogy az ilyen-
kor szokás, az óvodások és iskolások 
több korcsoportra osztva, mellúszás-
ban, gyorsúszásban és hátúszásban 
mérhették össze ügyességüket, gyor-

saságukat. A december 8-ai verseny-
re mintegy száz gyermek nevezett. 
A versenyszámok legjobbjai érmet 
és emléklapot kaptak, na meg ter-
mészetesen csoki mikulást. Alapelv 
volt, hogy senki sem ment haza üres 
kézzel, csokiból mindenkinek jutott 
a Mikulásnak öltözött úszómester jó-
voltából.

Nagy sikere volt a december 28-ától 
február 4-éig üzemelő korcsolyapályá-
nak a Bicskei Tanuszoda parkolójában. 
Szándékosan nem jégpályának nevezzük, 
hiszen nem található rajta szilárd halmaz-
állapotú víz, a borítása ugyanis műanyag. 
A részletekről Szabó Attila, a Bicskei 
Tanuszoda vezetője mesélt.

- Ez tényleg műjég, hiszen a korcsolyákkal 
egy speciális műanyag felületen siklanak az 
ide látogatók. Kicsit nehezebb rajta haladni, 
mint a rendes jégen, a korcsolyázó mozdu-
latok elsajátításához azonban kiváló, de a 
gyakorlottabb korisoknak is nagyszerű él-
ményeket nyújt. A pálya mindvégig teljesen 
térítésmentesen volt használható, ugyanúgy, 
mint a korcsolyabérlés. 

Az uszodavezető elmondta, hogy hétköz-
nap délelőttönként az óvodások és az ál-
talános iskolások használták főleg a pályát, 
délután kettőtől és hétvégenként pedig a 
nagyközönségé volt a felület. A 211 négy-
zetméteres korcsolyapálya maximum 45 fő 
befogadására volt alkalmas.
- Közös ötlet volt az önkormányzat és az 
intézményvezetők részéről, és a közönség 
nagyszerűen fogadta. Igen sokan jöttek a téli 
szünetben, de azt követően sem panaszkod-
hattunk kihasználatlanságra. A nagy érdek-
lődésre való tekintettel az a tervünk, hogy 
jövőre is felépíttetjük. Most pályázati pénzből 
béreltük a pályát, de hosszabb távon gon-
dolkodva később szeretnénk vásárolni egy 
használt pályát, mert az látszik, hogy van rá 
igény, és a korcsolyázás könnyedén beépíthe-
tő az iskolai tantervekbe is – emelte ki Szabó 
Attila.
Az intézményvezető azt is elújságolta, hogy 
a pálya felülete a hideg időszakot követően 
tovább használható, hiszen a műanyag la-
pok átfordíthatók, így másik oldalukon pél-
dául görkorcsolyázni is lehet.

Korcsolyapálya Bicskén
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Hozzávalók: 
8-10 db kelkáposztalevél, 25 dkg rizs, 1 ek 
olívaolaj, 10 dkg vaj, 40 dkg vegyes zöld-
ség (gomba, cukkini, padlizsán, sárgaré-
pa, paprika), 2 db tojás, 10 dkg reszelt sajt, 
2 pohár tejföl, só, bors, ételízesítő

Elkészítés: 
A kelkáposztaleveleket bő, sós vízben 
óvatosan megfőzzük, de vigyázzunk, 
hogy ne főjön szét. A rizst ételízesítős 
vízben megfőzzük.
Az apróra vágott zöldségeket kissé 
megpirítjuk (dinszteljük). Először a ke-
ményebb zöldséget (pl. a sárgarépát) 
tesszük a serpenyőbe. Fűszerezzük, és 
hozzákeverjük a rizst. Azután levesszük 
a tűzről, és hagyjuk kihűlni.
Ha kihűlt, belekeverünk 1 pohár tejfölt, 
a reszelt sajtot és a tojásokat.
A kelkáposztaleveleket megtöltjük ezzel 
a töltelékkel, feltekerjük, majd kivajazott 
tűzálló tálba rakjuk, a tetejét 1 pohár tej-
föllel meglocsoljuk, azután forró sütő-
ben 15 perc alatt megsütjük.

Forrás: www.mindmegette.hu

Zöldséges töltött 
kelkáposzta

Recept Hivatalok
Fejér Megyei Kormányhivatal
Bicskei Járási Hivatala
2060 Bicske, Szent István út 7-11.
T.: 22/566-300, Fax: 22/795-303
E-mail: hivatal.bicske@fejer.
gov.hu

Kormányablak Osztály
T.: 22/795-948, 06 (30) 411 5029
E-mail: kormanyablak.bicske@
fejer.gov.hu
Hétfő: 7.00-17.00
Kedd: 8.00-12.00
Szerda: 8.00-17.00
Csütörtök: 8.00-18.00
Péntek: 8.00-13.00

Bicskei Polgármesteri Hivatal
Bicske, Hősök tere 4.  
T.: 22/565-464
Hétfő: 8:00-12:00
Kedd: Az ügyfélfogadás szünetel
Szerda: 13:00-18:00
Csütörtök: Az ügyfélfogadás 
szünetel
Péntek: 8:00-12:00

Bálint Istvánné polgármester  
fogadó órája előzetes egyezte-
tés alapján:
Bicske, Hősök tere 4.  
T.: 22/565-464

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

Bicskei Egységes Művelődési  
Központ és Könyvtár 
Petőfi Sándor Művelődési 
Központ
Bicske, Kossuth tér 20.
T.: 22/951-299; 06-20/430-7770
Hétfőtől péntekig:  8–20

Szombat-vasárnap: rendezvé-
nyek szerint

Nagy Károly Városi Könyvtár
Bicske, Kisfaludy u. 29.
T.: 22/565-115
Keddtől csütörtökig: 10–18
Pénteken: 9–18,  
Szombaton: 9–13

Gazdasági és szociális  
intézmények
Egyesített Családsegítő és 
Gondozási Központ – Kapcsolat 
Központ
Védőnői Szakmai Egység
2060 Bicske, Kossuth tér 17.
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 szol-
gálat, 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 csütörtökig:  8–18  
Pénteken:  8–16.30 
Szombaton: 8–12

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

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

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

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

KÖZÉRDEKŰ 
INFORMÁCIÓK

IMPRESSZUM
Bicskei Újság, a Bicskei Önkormányzat hivatalos, ingyenes lapja, megjelenik havonta 4500 példányban. Nyilvántartásba véve a Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság által a CE/4347-3/2013. számon. Kiadja: Bicske Város Önkormányzata. Szerkesztő: Szabó Tibor. Olvasószerkesztő: Janek Réka. Fotó: Adravecz Tamás, 
Ivanics Imre. Nyomdai előkészítés és nyomda: GOLDBOX Nyomdaipari Bt.  Hirdetésfelvétel, kéziratleadás: 22-565-464. mediareferens@bicske.hu

ANYAKÖNYVI HÍREK
Az alábbi párok járultak hozzá ahhoz, hogy értesüljön Bicske lakossága bicskei anyakönyvvezető előtt 
2019. december valamint 2020. január hónapban megkötött házasságukról: Matula László és Juhász 
Erika (12. 02.), Vénosz Balázs és Antal Dóra (12. 05.), Kristál Mátyás és Peregovics Ágnes Hedvig 
(12. 19.), Földesi Márton és Greguss Lilla (01. 06.), Fejes Gábor és Banádi Veronika Emma (01. 
11.), Igricz Gergely és Perjés Krisztina (01. 16.), Kovács Gábor és Deigner Nikolett (01. 16.), 
Boldog Zoltán és Orgován Edit (01. 18.), Németh Krisztián és Koi Kitti Evelin (01. 18.), Föl-
desi Benjamin és Sáry Zsuzsanna (01. 21.).
Sok boldogságot kívánunk!

Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ védőnői szakmai 
egysége tájékoztatása szerint a 2019. október–november-december valamint 2020. január 
hónapban született gyermekek: Tóth Zarina Édua (10. 10.), Borbély Sára Borbála (11. 09.), 
Szűcs Milán (11. 27.), Bóza-Bourgla Teodóra (11. 29.), Sztojka Benett Milán (12. 10.), Ka-
tona Zsolt Brájen (12. 15.), Vörös Renátó Manuel (12.16.), Latecska Levente Alex (12.22.), 
Nagy Botond László (12.22.), Molnár Dominik (12.25.), Dudás Dominik Szántiágó (01.10), 
Szabó Kolos (01.11.).
Jó egészséget kívánunk!

Védőnői Szakmai Egység
2060 Bicske, Kossuth tér 17.

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

www.bicske.huwww.bicske.hu
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Bicske Város Önkormányzata 
tisztelettel meghívja Önt és családját az 
1848/49-es forradalom és szabadságharc 
évfordulója alkalmából tartandó 
megemlékezésre.

Meghívó

Program: 
· A Bicskei Szent László Általános Iskola 
   diákjainak műsora 
·  Huth Gergely újságíró ünnepi beszéde
 • Fáklyás felvonulás, majd koszorúzás a Kossuth-szobornál

Közreműködik a Bicskei Fesztivál Fúvószenekar 

Helyszín és időpont: 
Petőfi Művelődési Központ 2020. március 15. 17 óra  

Mindenkit szeretettel várunk!
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