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ÖRÖMTELI ADVENT

Az advent hangulata, bensőséges mivolta, az ebben az idő-
szakban megszokott csípős hideg mind-mind jellemzik Bics-
ke idei adventjét. Amitől azonban elszoktunk egy ideje, az a 
hó. Márpedig a Mikulás nem csak virgácsokat és ajándékokat 
hozott a csizmákba, hanem a csizmákra is szükség volt, mert 
addigra, a gyerekek nagy örömére leesett az első hó.
A város adventi koszorúján sorban gyúlt meg a négy gyertya. 
Az első láng fellobbanásánál Rácz Lajos baptista lelkész mon-

dott beszédet 
és a József Attila 
utcai tagóvoda 
két csoport-
ja, valamint az 
óvónők adtak 
műsort.
A második hét-

végére Mikulásházzá válto-
zott a Bicskei Kultúrkúria, 
ám az ünnepélyes megnyi-
tó elmaradt. Ugyanakkor 
az épület ajtaján lehetőség 
volt bekukucskálni és lát-
hatóvá vált, ahogy a Miku-
lás a dolgozószobájában 
tevékenykedik. Segítségére 
voltak manók és Holle anyó 
is. Sőt, a kisvonat minden óvodai csoportot, valamint elsős és 
másodikos gyermeket elvitt a Mikulásházhoz, hogy személye-
sen győződhessenek meg, az ő ajándékcsomagjuk is készül. 
Persze, a rőtszakállú nem csak a kandalló melegénél volt lát-
ható, hanem a Mikulásjáraton is, sőt személyes találkozásra 
is volt lehetőség, hiszen hintóján végigkocsikázta a várost. A 
tavaly nagy népszerűségnek örvendő Mikulásvonat ezúttal is 

keresztül-kasul 
járta a várost 
és szállította a 
gyerekeket és 
szüleiket. 
Idén az adventi 
vásár, az Ad-
venti Forgatag 
sem maradt el, a Fiatalok Háza árkádja alatt az oktatási in-
tézmények és a cserkészek is áruba bocsátották portékáikat. 
Bent a teremben pedig karácsonyi műsorok voltak terítéken: 
színpadra léptek a Prelúdium Alapfokú Művészeti Iskola nö-
vendékei, a Barátság Nyugdíjas Klub tagjai, a Kossuth Zsuzsa 

Gyermekotthon és Általános Iskola, valamint a Szent László 
Általános Iskola diákjai, a József Attila utcai és 
a Kakas Tagóvoda óvodásai, továbbá a Panno-
niada gyermekkó-
rus is. A második 
adventi gyertya 
meggyújtásakor 
Máténé Antal Éva 
református lelkész 
mondott beszé-
det, majd befutott 
a Mikulás is, hogy 
személyesen ad-
jon apró ajándé-

kokat a gyerekeknek.
A tavalyi időszak egyik izgal-
mas kihívása volt az Adventi 
ablakvadászat, amely idén sem 
maradt el. December 1-24. kö-
zött kell olyan házak utcafronti, 
számmal ellátott ablakát meg-
találni, lefotózni, amelyek fel 



Ez az Advent üzenete, a keresztény kultúrkör 
egyik legnagyobb ünnepére készülve.

Egy olyan kegyelmi időszak ez, ami a befelé for-
dulás, megtisztulás, a belső fejlődés lehetőségét 
hordozza. A napok egyre rövidebbek, az éjsza-
kák egyre hosszabbak és ezért olykor érezhetjük 
magunkat magányosnak. De, higgyék el nem 
vagyunk egyedül. Figyeljünk a belső hangokra 
és észre fogjuk venni, hogy mindig érkezik hoz-
zánk egy angyal, egy pozitív támogató erő. Csak 
érezni kell, hallani és látni. A szívünkkel, ahogy a 
kis herceg. Tudják, „ Jól csak a szívével lát az em-
ber. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatat-
lan.” Ezt tudjuk megtanulni például a lelki felké-
szülés időszakában. Ezt és még oly sok minden 
mást.  Két éve élünk a világjárvány fogságában, 
már a negyedik hullám tombol, és még mindig 
nincs vége.

Ezért aztán különösen fontos, hogy megerősít-
sük a hitünket, táplájuk a reményt, hogy egyszer 
ennek is vége lesz, örüljünk a viszontlátásnak, az 
együtt eltöltött időnek. 

A szeretet erősebb mindennél, hidat képez 
és átölel. Számomra most ez az Advent és a 
Karácsony legfontosabb üzenete.

Lélekben töltekezve, megerősödve, nyitott szív-
vel várjuk Jézus születését, a csodát.

Hit, Remény, Szeretet!
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BÁLINT ISTVÁNNÉ 
polgármester

vannak díszítve, majd a képeket a művelődési központ közös-
ségi oldalára feltölteni.
A harmadik gyertya meggyújtásakor Szebik Károly evangé-
likus lelkész beszélt a Megváltó Úrjézus visszajövetelének 
örömteli várakozásáról, a Csokonai Vitéz Mihály Általános Is-

kola diákjai pedig műsort adtak.
Az utolsó gyertyaláng jelképes fellobbanásakor Burbela Ger-
gely katolikus plébános mond majd beszédet, míg a Szent 
László Általános Iskola tanulói műsorral kedveskednek.
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Burbela Gergely katolikus 
plébános: 

Várakozás és ünneplés

Karácsony ünnepének mély-
ségét csak akkor tapasztaljuk 
meg, amikor nagyon figyelünk 
az adventre, a négygyertyás 
koszorúra, amelynek mély je-
lentése van. Advent, azt jelenti 
eljövetel és várakozás. Kará-
csony – a várakozás beteljese-
dése, Jézus születése.
Várakozás nélkül nincs eljöve-
tel, nélküle nem lehet mélyen, 
igazán örülni. A várakozás egy 
fontos érték, amelyet jobban 
meg kell becsülni és nem el-
menekülni előle, vagy min-
denáron elkerülni, a fejlődés 
szempontjából fontos vállalni 
a várakozással járó nehézsége-
ket.
Nem kapunk meg mindent 
rögtön, amit akarunk, mivel mi 
nem vagyunk istenek. Ezt külö-
nösen akkor tapasztaljuk meg, 
amikor életünk nem a terveink 
szerint alakul, ilyenkor a leg-
jobb gyógyszer a bizalommal 
teljes várakozás, bizalom, hogy 
Isten mutat más megoldást, le-
hetőséget.
Kell a várakozás, kell ez az idő, 
amikor még nincs valaki, vagy 
valami, mert csak akkor tudjuk 
igazán értékelni. Megtisztul a 
szándékunk, jobban látjuk a 
saját önző világunkat, az igaz-
ságot, jobban tudunk dönteni, 
tisztábban és erősebben tu-
dunk szeretni. A Jóisten vezet 
minket a várakozás által, ami 
ajándék, ami során megtanu-
lunk bízni.
Advent azt jelenti, eljövetel… 
várjuk azt, aki után vágyunk, 
aki hiányzik. Sok advent lehet 
az életünkben… várjuk anyát, 

apát, testvért, barátot, de a szí-
vünk mélyén vágyunk a végte-
len szeretet után, amely csak az 
Istenben található.
A Jóisten ezt a vágyat teljesen 
betölti Isten Fia születésében, 
aki emberré lett. Amikor a vára-
kozás közepén befogadjuk Jé-
zust - a Szeretetet, akkor nagy 
béke lesz bennünk, mivel ak-
kor már nincs helye a bűnnek 
és a rossznak. Elfogadni a Sze-
retetet, az Istent, aki az embe-
reken keresztül szeret - ez min-
dig ünnep, de csak az tudja ezt 
megtapasztalni, aki tud várni, 
aki megszerette és elfogadta, 
hogy a várakozás Isten csodá-
latos ajándéka.
„Legyen a Karácsony igazi ün-
neplés az életünkben, amikor 
felismerjük az Isten közelségét 
és benne a megbocsátás erejét 
a családjainkban. Legyen ün-
neplés, amikor nem a rossznak 
hódolunk, hanem a Szeretet 
forrásának, Jézus Krisztusnak.”

Szebik Károly evangélikus 
lelkész: 

Az Úr eljövetele

Adventus Domini – az Úr eljö-
vetele. E latin szavakból szár-
mazik az ünnepi időszakunk. 
Ebben az időben nem a kis Jé-
zuska születését várjuk, hiszen 
ez megtörtént már 2000 évvel 
ezelőtt. A hívő keresztyének 
ebben az időben Jézus visz-
szajövetelét várják. Ahogyan a 
Biblia utolsó könyvének utolsó 
mondataiból olvashatjuk: Jé-
zus ígéretet tett, hogy vissza 
fog jönni a világunkba. Vissza-
tér, hogy véget vessen a hívők 
szenvedéseinek, és elhozza 

számukra a megígért örök éle-
tet.
A hívő keresztyének számára 
ez az időszak ezért önvizsgálat-
tal, a Jézussal való találkozásra 
való felkészüléssel jár. Ugyan-
akkor hisszük és valljuk, hogy 
Jézus a Szentlélek Isten mun-
káján keresztül ma is, most is 
jelen van. A felkészülésben, 
az önvizsgálatban, a bűneink 
megbánásában és a kegyelem 
elfogadásában a Lélek segítsé-
ge nélkül semmire sem men-
nénk.
Jézus jön: ma is, most is. Most 
is tanít, most is szólít, most is a 
Mennyei Atyához vezeti-fordít-
ja gondolatainkat.
Ezért van szükségünk az ad-
venti CSÖNDRE, hogy szívün-
ket-elménket-környezetünket 
is elcsendesítve meghalljuk a 
minket kereső Úr Jézus hang-
ját. Mert ha meghalljuk, ettől 
lesz advent igazi ünneppé szá-
munkra.
Jöjj, népek Megváltója! Jöjj, 
Urunk Jézus, és örvendeztess 
meg minket isteni jelenléted-
del! Szükségünk van tanácsra, 
segítségre, oltalomra. Jöjj hát, 
és gyógyítsd meg vakságun-
kat. Jöjj, és segíts minket em-
beri gyengeségünkben. Jöjj, is-
teni dicsőség fényessége! Jöjj, 
Isten ereje és bölcsessége, vi-
lágosítsd éjszakánkat nappal-
lá, oltalmazz a veszélytől, gyó-
gyítsd vakságunkat, erősítsd 
bennünk a bátorságot, vezess 
bennünket kézen fogva, akara-
tod szerint földi vándorlásunk-
ban, míg föl nem veszel minket 
az örök városba, amelyet ma-
gad készítettél nekünk. Ámen!

KERESZTÉNY GONDOLATOK ADVENTRŐL ÉS K ARÁCSONYRÓL
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KERESZTÉNY GONDOLATOK ADVENTRŐL ÉS K ARÁCSONYRÓL

Krisztus nélkül csak egy foga-
dó, de Krisztussal Isten gyer-
mekeinek otthona. Ahol nem 
kell szégyenkeznünk szegény-
ségünk miatt, ahol szabad 
könnyeket ejtenünk, ahol vál-
lalhatjuk szelídségünket, ahol 
megtanuljuk, mit jelent irgal-
masnak lenni és békét terem-
teni, egyszóval: ahol boldogok 
lehetünk. Előfordul, hogy ri-
degnek, taszítónak és élhetet-
lennek találjuk a világot. Nem 
különös, hogy Isten mégis úgy 
szerette, hogy egyszülött Fiát 
adta? Igen, helyet kaptunk a 
világban Isten mellett, anél-
kül, hogy előre lefoglaltuk vol-
na. Telepedjünk mellé, ez az Ő 
ajándéka!

Rácz Lajos baptista lel-
kész: 

Legyen hely az életünkben Jé-
zusnak!

A biblia igéi mondják nekünk, 
van reménység, ne féljünk! 
Az ünnepek üzenete át akarja 
formálni gondolkodásunkat, 
hogy a félelmeket hitre cse-
rélje az életünkben. A félelem 
betegséget, gyengeséget és 
halált hoz, de a hit életet, örö-
met és reményt. Ma ugyanúgy 
ott akar Jézus élni életünkben 
és adni a menny örömét. Az 
ünnepi asztal, a családi kör, az 
egyházi közösség jelképei a 
mennyei eljövendő áldások-
nak. A munka és a pihenés 
mellett nyissuk meg szívünket, 
hogy a lelkünk is megteljen Jé-
zus üzenetével! 2000 éve nem 
volt hely Betlehemben Jézus-
nak a születésekor. Ma legyen 
hely és idő az életünkben Jé-
zusnak, fogadjuk be Őt!

Máténé Antal Éva reformá-
tus lelkész: 

A hely

Az ember már előre szeret 
gondoskodni a maga helyéről. 
Lefoglalni, időben biztosítani, 
hogy kapkodás és idegeske-
dés nélkül szépen rendben 
történhessen körülötte min-
den. Különös, hogy éppen Jé-
zus születésének a történeté-
ben nincs ez így. A mindenség 
Ura hagyja, hogy az Üdvözítő, 
az előre gondosan elkészített, 
kényelmes szobácska helyett 
egy istállóban jöjjön a világra. 
Engedi, hogy éppen a legfon-
tosabb, a legszükségesebb 
ajándék számára ne legyen 
hely az emberek világában. 
A karácsonyi történet ma is 
ráirányítja a figyelmünket erre 
a látszólagos ellentmondásra. 
János apostol így fogalmazza 
ezt meg az előszavában: „saját 
világába jött, és az övéi nem 
fogadták be őt.”
Karácsony titka, szépsége, 
egyszerűsége éppen az, hogy 
Isten senkire sem akarja ráerő-
szakolni a kegyelmét. Ő nem 
programot ad, hanem hellyel 
kínál maga mellett. A békes-
ség, az otthon szállását maga 
készíti el, és ide nem csak az 
erre méltó bejáratosok jöhet-
nek, hanem a kitaszított, ala-
csonyabb rendűnek tartott 
pásztorok, és az idegenből 
érkező pogány csillagjósok is. 
Mindenkinek van helye az Is-
ten Fia mellett, mert „akik be-
fogadták, azokat felhatalmazta 
arra, hogy Isten gyermekeivé 
legyenek.”
Valamennyien letelepedhe-
tünk őmellé, és elidőzhetünk 
nála, közösségben élhetünk 
vele és egymással. A világ 

"Legyen a Karácsony igazi ünneplés az 
életünkben, amikor felismerjük az Isten 
közelségét és benne a megbocsátás erejét 
a családjainkban! Legyen ünneplés, 
amikor nem a rossznak hódolunk, hanem 
a Szeretet forrásának, Jézus Krisztusnak!"
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Kevés bicskei van, aki ne ismerné a Losonczi utcai „Mikuláshá-
zat”. Az ott élő család nagy műgonddal kivilágított háza mára 
igazi látványossággá vált, a gyerekek kedvenc úticélja.
- Karácsonyfanatikus az egész család! Az az igazság, hogy rá-
kaptunk az ízére. 18-19 éve kezdődött minden. Elindult 1-2 fü-
zérrel, ami már nem kellett a karácsonyfára, majd idővel egyre 
több került a házra. Minden évben van valami újdonság, ami-
vel készülünk az adventi időszakra. Jó egyhetes munka, mire 
mindennel végzünk, de megéri. Van egy alapszabály, hogy 
advent első vasárnapjára teljesen el kell készülnie a díszítés-
nek. Ezt egyébként el is várják nem csak az utca béliek, hanem 
nyugodtan mondhatom, hogy egész Bicske! – mesélték ott-
jártunkkor a családtagok.
Idén is elkészültek a remekművel advent első hétvégéjére. Az 
udvarban álló szekérre is felkerült az adventi koszorú, ame-
lyen sorra gyúlnak meg a gyertyák, ahogy megyünk előre az 
adventi időszakban.
- Jó látni az örömet a ház előtt megálló, a kivilágításra rácso-
dálkozó gyerekek, szülők és nagyszülők arcán. Mivel édes-

apánk ősz szakállú, a 
gyerekek folyton azt 
hiszik, hogy a Miku-
lást látják kijönni a 
házból. Akadt olyan 
is korábban, hogy 
az utcán karácso-
nyi dalokat éneklő 
óvodás csoportra 
lettünk figyelmesek. 
Előfordult olyan eset 
is, hogy egy idős 
hölgy hozott nekünk 
egy kisvonatot, ami 
ugyan igényelt egy 
kis felújítást, de azó-
ta is kint van minden 
évben az udvarban. 
Aztán volt olyan is, 
hogy a postaládá-

ban landolt egy csokiszelet a Télapónak címezve – idéztek fel 
néhány sztorit a családtagok, akik az utóbbi években kram-
pusznak és Mikulásnak öltözve szaloncukrokat is ajándékoz-
nak. Volt, aki csak annyit mondott erre: csoda!
Marosán Norbert a Korona Étterem – Pizzafaló kreatív séfje 
több mint 24 éve dolgozik a szakmában. Megannyi karácsonyt 
színesített már meg ételkölteményeivel, de azt mondja, az 
emberek ilyenkor leginkább a régi, jól bevált alapanyagokat 
kedvelik egyszerűen elkészítve.
- Elég sok minden történt a szakmánkban amióta gasztronó-
miával foglalkozom, az elmúlt tíz évben különösen nagyot for-
dult a világ, mert új trendek jöttek és elérhetővé váltak olyan 
alapanyagok, amikről korábban álmodni sem mertünk. Arról 
nem beszélve, hogy az emberekhez közelebb került a főzés, 
hiszen a tévében főzős műsorok, az internet révén pedig re-
ceptek sokaság áll rendelkezésükre, ráadásul ma már elérhe-
tőek a boltok polcain a szuperélelmiszerek, így akár otthon is 
szuper ételeket lehet készíteni. Szerencsére nekünk, séfeknek 
is van munkánk, én pedig imádom a munkámat, mert olyan 
dolgokat tudok alkotni, ami másoknak örömet okoz. Nyitott 
vagyok mindenre, imádom a magyar konyhát, de a francia, 
angol, olasz, amerikai konyha is közel áll hozzám – mondta 
el az étteremben tett látogatásunkon Marosán Norbert, aki-
ről az is kiderült, hogy otthon engedi a családja tagjait főzni, 
olyankor csak élvezi az elé tett ételek ízeit.
A séf az ízekkel kapcsolatban meg is jegyezte: karácsonykor a 
régi, jól bevált bejgli, töltött káposzta, kacsa, gomba, sütőtök, 
párolt káposzta, méz és halászlé még mindig keresett. Ők is 
ezeket használják egyrészt az étterem adventi étlapváltásá-
nál, illetve a karácsonyi menüsorban, amit majd házhoz szállí-
tás után lehet megkóstolni december 24-én.
- Csak akkor lesz jó az étel íze, ha mögötte van a szív, a lélek, 
ez a tányéron is meglátszik. Karácsonykor a konyhán is kiváló 
a hangulat, ez az ételeken is meglátszik majd. Aztán a futárok 
reményeim szerint ezt a hangulatot kiviszik a családok aszta-
lára – fűzte hozzá Marosán Norbert.
És, hogy mik készülnek karácsonyra az étteremben? Halászlé 
pontypatkóval, Kolozsvári töltött káposzta, Karácsonyi ünne-
pi tál (Vargányás krémsajttal és házi sonkával bélelt sertés-
borda rántva, Bacon köntösben sült pulykamell rolád aszalt 
szilvával, Mozzarellával, paradicsommal sült harcsa filé, Ro-

ADVENTKOR A SZERETET 
SOKFÉLEKÉPPEN ÖLT TESTET

Az adventi időszakot és a karácsonyt mindenki a 
maga módján próbálja megélni, lehetőség szerint 

mindenki igyekszik sok-sok szeretetet belecsempészni 
ebbe az időszakba. Akad, aki az egész házát kivilágítja, 
feldíszíti, más a gyártóüzemmel teszi ugyanezt, s olyan 
is van, aki az embereket az általa készített ételekkel, a 
gyomrukon keresztül kívánja boldoggá tenni.
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A karácsonyi időszak a békéről, a 
szeretetről és szerencsére az ado-
mányozásról is szól. Bicske Város 
Önkormányzata évek óta meghirde-
ti adventi adománygyűjtő akcióját, 
amelynek segítségével sok-sok bics-
kei család karácsonyát teszik szebbé. 
Az önzetlenség diadala ez!

Bálint Istvánné polgármester tájé-
koztatása szerint ötszáz csomagot ál-
lítottak össze december első felében 
a Kapcsolat Központ munkatársai, 
majd az önkormányzati képviselők 
személyesen vitték ki a csomagokat 
a rászoruló családoknak.
- A tavalyi évhez hasonlóan, több 
mint kétmillió forint gyűlt össze az 
adományokból. Ismét megdöntöttük 
a rekordot, hisz soha ekkora összeget 
nem ajánlottak fel karácsony előtt. 
Külön öröm számomra, hogy a cégek 
mellett magánszemélyek is jelentős 
összegekkel járultak hozzá az össze-
fogás sikeréhez – mondta el a város-
vezető.

Az önkormányzat és a támogatók 
(BK-Agro Kft., Arany Sas Gyógy-
szertár Bt., Heitler Csaba, Kégl 
Ferenc, Huonker Hungária Kft., 
Roneko Ipari Szolgáltató és Keres-
kedelmi Kft., Technocar-MC-2003 
Gépipari Kft., Czigány Norbert, Ital-
camion Kft., Vincotech Hungária 
Kft., Barera-Szig. Kft., Szabó Tüze-
lő-és Építőanyag Kft., Szerencsejá-
ték Zrt., Magyarmet Finomöntöde 
Kft.) jóvoltából 500 csomagra való 
tartós élelmiszert vásároltak, s ahogy 
tavaly, idén is a helyi kerekedőktől 
szerezték be a különböző tételeket. 
A csomagokba zsír, kolbász, kristály-
cukor, rizs, tészta, nápolyi, kakaópor, 
konzervek, tea és kávé került.

AZ ÖNZETLENSÉG 
DIADALA

pogós kacsacomb narancsos 
pecsenyelével, Párolt almás 
lilakáposzta, hagymás tört-
burgonya, jázmin rizs), Két fős 
Falótál (Cordon Bleu, rántott 
borda, roston sült csirkemell, 
grillezett fokhagymás karaj, 
rántott sajt, sült kolozsvári 
szalonna, jázmin rizs, házi ste-
akburgonya).
A MAD-Werk Kft. 1990-ben 
alakult egyedi fémszerkeze-
tek gyártására. Tevékenységi 
körük közé tartozik a hegesz-
tő oktatás, a hegesztett szer-
kezetek gyártása, s termékeik 
között megtalálhatók üzlet-

berendezések, konyhatechnológiák és tartályok is. Ám a cég 
profiljában sehol egy karácsonyfa vagy egy fényfűzér! Mégis, 
a cég már évek óta örvendezteti meg a városlakókat és persze 
az ott dolgozókat is azzal, hogy az üzem előtt álló hatalmas 
fenyőfát feldíszíti. Így aki az adventi időszakban az 1-es út fe-
lől, a Kanizsai úton közelíti meg Bicskét, rögtön jó hangulatba 
kerül. Arra voltunk kíváncsiak Magyar Károly ügyvezetőnél, 
karácsonyfájukkal vajon miért okoznak örömet minden arra 
járónak?
- Roppant egyszerű az ok, amiért feldíszítjük évről évre a fe-
nyőt, mert gyönyörű és jó hangulatot ad a nálunk dolgozók-
nak. Egyébként régóta tervben volt a fenyőnk feldíszítése. 
Már csak azt kellett eldöntenünk, hogy milyen módon te-
gyük, mivel körülbelül 15 méter magas a fa. Sikerült találnunk 
megfelelő hosszúságú kültéri fényfűzért, majd a bicskei tűzol-
tók segítettek a felrakásban. Ez így megy évek óta – idézte fel 
a kezdeteket az ügyvezető.
Magyar Károly hangsúlyozta, hogy a díszítés nem reklámcélú, 
hiszen a cégnek nem hoz újabb vevőket, mivel a partnereik 
csak az árat, a minőséget, a darabszámokat és a szállítási időt 
nézik, a karácsonyfát nem. Ettől függetlenül a MAD-Werknek 
az a célja, hogy a jövőben tovább fokozzák a karácsonyi han-
gulatot, mert egyrészt jobban megy tőle a munka, másrészt 
öröm, ha mosolyt csalhatnak vele a bicskeiek arcára.
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VISSZATEKINTŐ 2021-RE

JANUÁR
A tavalyi esztendőt is újévi koncerttel 
köszöntötte Bicske városa, a járvány 
miatt a Pannoniada Gyermekkórus Vá-
rosháza lépcsőjén adott koncertjét élő 
videós közvetítésben lehetett élvezni.

Január közepén jelentette be Soltész 
Miklós államtitkár, hogy a kormány két 
lépésben, 290 millió forintot adott a 
bicskei Szentháromság katolikus temp-
lom tornyának statikai meg-
erősítésére.

76 éves korában elhunyt 
Ádám László, az Összefogás 
Bicskéért Egyesület köz-
tiszteletben álló elnöke.

A Magyar Kultúra Napján 
Ivanics Imre festményei-
ből nyílt kiállítás, de a ké-
pek a Bicskei Egységes 
Művelődési Központ és 
Könyvtár weboldalán 
virtuális tárlatként vol-
tak láthatók.

FEBRUÁR
Bálint Istvánné polgármester 
az önkormányzat képvise-
lő-testületének feladat- és 
hatáskörét gyakorolva aláír-
ta Bicske Város Önkormány-
zat 2021. évi költségvetési 
rendeletét.

A nagy közösségi esemé-
nyek és bálok ugyan el-
maradtak a városban, de 
az óvodák és iskolák saját 
termeikben megtartották 
a farsangi mulatságokat.

Szerelemlakat-falat állí-
tottak fel a Petőfi Művelő-
dési Központ előtt, hogy 
Valentin-napon a szerel-
mes párok oda helyez-
hessék el a szerelmüket 
jelképező lakatokat.

MÁRCIUS
Március 15-én ismét el-
maradtak az 1848/49-es 
forradalom és szabad-
ságharchoz kapcsolódó 
közös megemlékezések.

Megkezdte működését 
az oltópont a Bicskei 
Egészségügyi Központ-
ban. Ú j , 

aszfaltozott kerékpárút építése 
kezdődött meg a Galagonyás-dűlőben.

ÁPRILIS
Centenáriumi emlékévet hirdettek Ta-
bódy István atya tiszteletére, aki 100 éve 
született.

Véget ért az online oktatás idő-
szaka és újra mehettek iskolá-
ba a gyerekek.

2020-hoz hasonlóan 2021-
ben is elmaradt a Bicskei Na-
pok rendezvénysorozata.

Megkezdődött a Petőfi 
Művelődési központ teljes 
külső- és belső felújítása.

MÁJUS
Elkészült a kerékpárút a Galago-
nyás-dűlőben.

Átadták a munkaterületet, megkezdő-
dött a bicskei nagyállomás teljes felújí-
tása, egyelőre a hozzá kapcsolódó par-
kolók, aluljáró építésével.
Bicske is átállt a kétkukás rendszerre, 
vagyis a kommunális mellett már a sze-
lektíven gyűjtött hulladékok tárolására 
alkalmas edényeket is megkapták a la-
kosok.

JÚNIUS
A Nemzeti Összetartozás Napján, Bics-
kén is összegyűltek az emlékezők a re-
formátus templomkertben álló trianoni 
emlékműnél, hogy emlékeztessenek Tri-
anon101. évfordulóján a nemzet legna-
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gyobb tragédiájára.

Az Innovációs és Tech-
nológiai Minisztérium 
közlekedéspolitikáért fe-
lelős államtitkára, Mosóczi 
László tartott sajtótájékoz-
tatót a nagyállomás fej-
lesztésének első üteméről, 
amire 10 milliárd forintot 
fordítanak.

Farkas Bertalan űrhajós je-
lenlétében emlékeztek meg a 
kilencven éves magyar óceánrepülésről 
a Bicske, Felcsút, Szár és Újbarok melletti 
réten álló emlékműnél.

JÚLIUS
Elérte az 5,5 milliót a beoltottak száma 
Magyarországon, így megszűnt a köte-
lező maszkhasználat a belső helyi-
ségekben.

Sok év után újraindult a Kastélyestek 
kulturális programsorozat a Batthyá-
ny-kastély udvarán.

A Magyar Falu Program keretében, ha-
zai forrásból újult meg a Bicskére nyu-
gat felől érkező, 8101-es út - 1-es főút 
és a városhatár közötti - két kilométeres 
szakasza, a Tatai út.

AUGUSZTUS
Elindult Bicskén a használt sütőolaj be-
gyűjtés a város több pontján kihelyezett 
gyűjtőkonténerekkel.

Felavatták az új Szent Flórián szobrot a 
Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság kö-
zelében a testvértelepülések képviselői 
részvételével.

Másfél évnyi kényszerű rendezvényszü-
net után fergeteges Szent István-napi 
programokkal ünnepelte a város az álla-
malapítást.

Bicske Város Díszpolgára címmel kö-
szönte meg az önkormányzat Nagyné 
Szita Erzsébet több mint négy évtizedes 
munkáját.

SZEPTEMBER
Átadták a munkaterületet, ezzel meg-
kezdődött a Csabdi út felújítása.

A Bicskei Torna Club megrendezte a Fut-
ball Éjszakáját, amelyen a Magyar Szí-
nészválogatott is fellépett.

Harmincadik születésnapját ünnepelte 
a Barátság Nyugdíjasklub a Batthyá-
ny-kastély parkjában.

Új közösségi tér nyílt meg Bicskén, hisz 
átadták a közel 700 millió forintból épült 
Városi Piacot és a hozzá kapcsolódó uta-
kat, parkolókat Nagy István agrárminisz-
ter részvétele mellett.

OKTÓBER
Megnyitotta „kapuit” a Városi Piac októ-
ber közepén, két héttel az ünnepélyes 

átadó után.

Karbantartási munkálatok kezdődtek 
Bicske-alsó megállóhelyen, a fejlesz-
téseket a terület tulajdonosa, a MÁV 
Zrt. végzi.

Méltó módon 
emlékezett Bics-
ke a hőseire a Fi-
atalok Házában, az 
1956-os forrada-
lom és szabadság-
harc 65. évforduló-
ján, október 23-án.

Teljes egészében 
megújult a járda a 
Táncsics Mihály utcá-
ban.

NOVEMBER
Nincs már egyetlen 
olyan utca sem Bics-

kén, ahol ne lenne szeny-
nyvízcsatorna és ne len-
ne lehetőség rákötni 
a szennyvízhálózatra, 
miután befejeződött a 
Környezeti és Energia-
hatékonysági Opera-
tív Programban (KE-

HOP) megvalósított, 
nyolcmilliárd forintos fejlesztés, amiből 
1,3 milliárdnyi fejlesztés jutott a város-
nak.

276,8 millió forintot nyert a város a múlt-
ban sok problémát okozó, rossz műszaki 
állapotban lévő Lucernási vízfolyás tel-
jes hosszban történő felújítására.

Oltási akcióhetek voltak országszerte és 
Bicskén, az újranyitott oltóponton is a 
Bicskei Egészségügyi Központban.

DECEMBER
Elkezdődött az adventi időszak Mikulás-
vonattal, Mikulásházzal, adományozás-
sal és sok-sok meghitt rendezvénnyel.

A Bicskén élő Nyúlné Pühra Beáta kapta 
az Év Bortermelője 2021 díjat.

Tizenhárom almafát ültettek el a Csalá-
dok Parkjában, a fák a nemzeti összetar-
tozást szimbolizálják.

www.bicske.hu
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2021. augusztus2021. december TEHETSÉGEINK

Bálint Istvánné polgármester azzal kezdte beszédét, hogy 
2004. december ötödike örökre beégett a lelkekbe, olyan 
sebet ejtett a 15 milliós magyar nemzet egységén, amit nem 
lehet elfelejteni, s talán 100 év múlva az utódoknak sikerül 
feldolgozni a traumát. Wass Albertet idézte, „Isten, aki a kivá-
gott csonkból termőfát tud növeszteni újra, nem hagyja el-
veszni a népeket sem, akik benne hisznek”, majd azt mond-
ta, a regényben szereplő almafák visszatérő motívumként a 
megmaradás jelképévé váltak, a csonkból életrevaló vesszők 
sarjadnak azóta is. Mert mint rámutatott: a határon túlra sza-
kadt magyarokat kemény fából faragták, túlélték Trianont, 
a kommunista diktatúrát és a Jóisten mégiscsak igazságot 
szolgáltatott nekik a kettős állampolgárság törvénybe ikta-
tásával.
- Nekünk, itt Bicskén különösen fontosak a határon túli nem-
zettársaink, hiszen testvérvárosi kapcsolataink révén kézzel 
fogható közelségben vagyunk. Réty, Tusnádfürdő, Csap. 
Támogatjuk és segítjük egymást az élet minden területén. 
És ők büszkék a magyar állampolgárságukra, nem akartak 
mást, csak azt, hogy érezzék, hogy ők is ennek az országnak 
a tagjai, hogy számít rájuk a hazájuk és számítanak nekünk. 
A történelem minket igazolt, mindenkit, aki kiállt a kettős 
állampolgárság mellett és a nemzettársaink mellett! Igaz, 
hogy várni kellett erre néhány évet, de mi velük együtt türel-
mesen vártunk. Ez a 13 fa, amit ma elültetünk, szimbolizálja 
azt, hogy a 15 milliós nemzetet nem lehet megtörni, együtt 
erősek vagyunk, a szeretet pedig mindig győz a gyűlölet fe-
lett – jelentette ki Bálint Istvánné.
Weidel Walter a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat képvisele-
tében arról beszélt, hogy aki fát ültet, főleg gyümölcsfát, 
az bízik abban, hogy lesz jövő, s lesz, aki megműveli, aki 
gondozza a fákat. Köszönetét fejezte ki mindenkinek, hogy 
gyümölcsfát ültet, hiszen a gyümölcsfa az nem gyomfaként 
növekszik, hanem termést hoz minden évben.
Tessely Zoltán egy nagy és szimbolikus út végének nevez-
te a napot. Emlékeztetett rá, hogy a Nemzeti Összetartozás 
Évében, 2020-ban kezdeményezte, hogy a Nemzeti Össze-
tartozás Napján almafákat ültessenek el a választókerületé-
ben lévő azon településeken, ahol van elszakított részek ma-
gyarságával kötött testvértelepülési kapcsolat. A pandémiás 
helyzet miatt idén, a Nemzeti Újrakezdés Évében ültették el 

a fákat.
- Az évfordulón a válasz-
tókerület 35 települése 
közül 15 településen ül-
tetünk fákat, valamint 
kezdeményezésünkhöz 
csatlakozott Fejér Megye 
Önkormányzata is. Délvi-
dékről egy település, Kár-
pátaljáról négy, Felvidék-
ről hét és Erdélyországból 
pedig 15 település csatlakozott hozzánk. Bicskén kilenc almafát 
kellett volna elültetni, hiszen testvértelepülésenként három fa 
jutott mindenhová, ám Wass Albert Tizenhárom almafa című 
műve miatt végül tizenhármat ültetünk el – magyarázta.
A képviselő jelezte, egyet ő is örökbefogadott, de mindegyik 
almafának lett örökbefogadója, aki vállalta, hogy a fákat ápolni 
fogja.

AZ ÖSSZETARTOZÁS ALMAFÁI

Tizenhárom almafát ültettek el december 5-én a 
Családok Parkjában. A faültetést még tavaly, Tri-

anon századik évfordulójára emlékezve kezdemé-
nyezte Tessely Zoltán országgyűlési képviselő, de a 
járvány miatt csak most került rá sor. A fák a nemzeti 
összetartozást szimbolizálják, illetve utalnak Wass 
Albert Tizenhárom almafa című regényére.
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A Munkácsy Mihály utcából érkezett a volt áruház helyén lévő közparkba a város karácsonyfája. Ladányi András és családja 
ültette el a facsemetét, amely másfél évtized alatt több mint tízméteresre nőtt, hála a gondoskodásnak és szeretetnek, amely 
körülvette. Most egész Bicske örömére pompázik.
- Már a tavasszal jeleztem polgármester asszonynak, hogy a házunk mellett álló fenyőt szívesen felajánljuk a város karácsonyfá-
jának. Október környékén újra beszéltünk, majd a gazdasági szervezet szakembereinek helyszíni szemléje után nagy örömünkre 
ezt a fát választották ki. A nordmann fajtájú fenyőt egyébként faiskolában vásároltuk, mi ültettük el csemeteként a kertbe. A 
kertben lévő, vele nagyjából egyidőben ültetett ezüstfenyőkhöz képest jóval intenzívebben növekedett, így 14-15 éves korára 
magassága meghaladta a 10 métert is. Sajnos ezzel párhuzamosan, ahogy terebélyesedett, egyre közelebb került a szomszéd 
házához, így meg kellett hozni a döntést, amelyet a felajánlás követett – mesélte lapunknak Ladányi András.
A rendkívül formás, kevéssé szúrós tűleveleket magán hordó fenyő hetek óta Bicske ékessége. Felállításakor nagyjából négy mé-
tert le kellett vágni az aljából, hogy beférjen a tartóba. Szerencsére az alsó ágak sem mentek veszendőbe, a városi intézmények 
adventi koszorúi készültek belőlük.
- Azt szerettük volna, hogy a fenyő többszörösen is hasznosuljon. Egyrészt a szépsége okán – feldíszítve - városi karácsonyfa-
ként, majd vízkereszt után a rászoruló családoknak tűzifaként. Nagy öröm, hogy mindkettő megvalósulhat. Illetve, az első része 
már valóság, kifejezetten jó érzés azt látni, hogy az emberek az általunk nagy szeretettel nevelgetett fában gyönyörködnek – 
mondta Ladányi András, aki azt is megemlítette, hogy kertjükben évek óta tudatosan nevelgettek fenyőfákat, amelyek a kellő 
magasságot elérve a család számára karácsonyfaként szolgáltak. Ez a forrás most elapadt, de a családnak a Galagonyáson van 
egy zártkertje, ahová nordmann fenyőket kívánnak telepíteni hasonló célból. Ki tudja, lehet, hogy 15-20 év múlva ezek egyiké-
ből lesz újra a város karácsonyfája…

SZERETETTEL NEVELT FENYŐBŐL LETT A VÁROS KARÁCSONYFÁJA

Tovább folytatódik a Petőfi Mű-
velődési Központ teljes belső 
megújulása. Olyannyira, hogy 
az emeleti részek mostanra tel-
jesen elkészültek, de a földszin-
ten is sokat haladt előre a kivite-
lező.

Richter Gábor a Bicskei Egységes 
Művelődési Központ és Könyvtár 
szakmai igazgató-helyettese el-
mondta, hogy az emeleten meg-
történt az összes hidegburkolat 
cseréje, a falak, lépcsőkorlátok 
festése, s kicserélték az összes 
kapcsolót, elektromos aljzatot és 
világítótestet. A földszinten szin-
tén végeztek a vizes helyiségek 
teljes felújításával, kicserélték a 
hidegburkolatokat, az összes wc 
csészét, piszoárt és mosdókagy-
lókat, valamint kifestettek. A föld- szinti márvány padló felújítása is 

megtörtént, mint ahogy belső 

AZ EMELETI RÉSZEK MÁR TELJESEN MEGÚJULTAK

nyílászárók cseréjét is elvégezték.



2021. december

12 Bicskei Újság

TELJES HOSSZBAN FELÚJÍTJÁK A 
LUCERNÁSI VÍZFOLYÁST

Hosszú-hosszú évek óta nagy problémát jelentenek a vá-
rosnak a nyaranta hirtelen lezúduló esők, amelyeket a kü-
lönböző vízfolyások nem képesek levezetni, elöntve ezzel 
az alacsonyabban fekvő részeket. A városvezetés a leg-
utóbbi, 2020-as eset után a probléma teljeskörű megoldá-
sa érdekében elvégeztette a tervezést, majd hozzálátott a 
szükséges anyagi források előteremtéséhez. 

Ennek egyik első eredménye a nemrégiben, a Terület- és Te-
lepülésfejlesztési Operatív Programban települési környezet-
védelmi infrastruktúra-fejlesztésre elnyert támogatás, amiből 
Bicske leginkább veszélyeztetett pontján végeznek hosszútá-
vú megoldást biztosító fejlesztéseket. Bálint Istvánné polgár-
mestert kérdeztük.

- Azzal kezdeném, hogy szerencsére nem ez lesz az első lé-
pés abba az irányba, hogy végre ne kelljen minden nyáron 
rettegni az özönvízszerű esőzések idején. Egyrészt elkészült 
már a Szent László patak medrének rendezése, partjának és 
hídjainak fejlesztése, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy a 
különböző irányokból érkező vizek megfelelően levezetésre 
kerüljenek. Másrészt, bár elsőre nem tűnik annak, de a nemré-
giben befejezett szennyvízcsatorna hálózat fejlesztés is nagy 
segítség, hiszen a patak környékét korábban mindig elöntöt-
te a víz nagy esőzések idején, most azonban a fejlesztésnek 
köszönhetően ez is megoldódott. A szennyvíztisztító telep 
régi, nem felújítható műtárgyait nem bontották el, hanem 
havária tározóként funkcionálnak, ezzel is megelőzve annak a 
lehetőségét, hogy nagy esőzés idején a tisztítatlan szennyvíz 
a Szent László patakba kerüljön.

- Ha jól számolom, akkor ez lesz a harmadik nagy lépés a 
célok eléréséhez?

- Így van. A pályázaton elnyert 276,8 millió forintból a várost 
átszelő vízfolyások közül a legtöbb problémát okozó, talán 
legrosszabb műszaki állapotban lévő Lucernási vízfolyás fog 
teljes hosszban megújulni. A délnyugati városrész fő vízleve-
zetőjének a medre és műtárgyai nincsenek kellőképpen ki-
építve, a zárt szakaszokon sok a felesleges iránytörés, a rosszul 
megválasztott csőátmérő. Ezért a kül- és belterület határától 
egészen a Kiskútér felső szakaszán található becsatlakozásig 
az egész szakaszt felújítják, így a Kölcsey és a Deák utcákban a 
magántelkeken keresztül vezető mederszakaszokat is. Előze-
tesen megvizsgáltuk annak a lehetőségét is, hogy a vízfolyást 
másfelé vezessük el, de a jelenlegi nyomvonal kiváltása, más-
felé terelése nem megoldható.

- Pontosan milyen munkálatok fognak zajlani?
- A vízfolyás teljes szakaszán – Móricz Zsigmond utcától a 
Kiskútér árokig - végeznek felújításokat, a földmedret kikotor-
ják, megerősítik, helyenként beton mederlapokkal burkolják, 
több helyen a nyitott medret befedik, illetve a korábban már 
fedett szakaszok áteresztő képességét növelik, ahol szüksé-
ges, valamint a felesleges kanyarulatok, irányváltások számát 
pedig csökkentik. Úgy gondolom, mivel a fejlesztés Bicske 
belterületi részének több mint 22 százalékát érinti, jelentős 
előrelépést érhetünk el az elöntések megakadályozásában, a 
lakóingatlanok megvédésben.

- Mikor várható az első kapavágás?
- Nemrégiben kaptuk meg a támogatói döntést. Jelenleg zaj-
lik a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzés elindítása, az ered-
ményhirdetés tél vége felé várható. A tényleges munkálatok 
várhatóan jövő év tavaszán kezdődnek, így jó esély van arra, 
hogy a 2022. év nyarát ez a városrész az esőzésektől függetle-
nül nyugodtan várhatja.

Teljes egészében megújult a járda a Táncsics Mihály utcában, az ünnepélyes átadás is 
megtörtént november 25-én.
A nemzeti színű szalag átvágása előtt Bálint Istvánné polgármester felidézte, hogy a 
Belügyminisztérium pályázatán az önkormányzat 14 millió forintot nyert, s önerőként 
ugyanennyit hozzátette, hiszen a beruházás összköltsége bruttó 27,8 millió forint volt. 
Csörgöl Ákos alpolgármester, a körzet képviselője örömének adott hangot amiatt, hogy 
mostantól szép és rendezett járdán közelíthető meg a belváros a telepi lakosok számára 
is.
A kivitelező Plant-Orient Kft. ügyvezetője, Borbély Viktor elmondta, hogy a járda hat cen-
timéter vastagságú térkőburkolatot kapott, az eredetileg egyméteres járófelület húsz 
centiméterrel szélesebb lett, továbbá a kapubejáróknál megerősítették az alépítménye-
ket, hogy bírja az autóforgalmat.

ÁTADTÁK A JÁRDÁT A TÁNCSICS MIHÁLY UTCÁBAN
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SZÁZSZÁZALÉKOS A CSATORNÁZOTTSÁG BICSKÉN!

Nincs már egyetlen olyan utca sem Bicskén, ahol ne lenne szennyvízcsatorna és ne lenne lehetőség rákötni 
a szennyvízhálózatra. Mindez annak a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programban (KEHOP) 

megvalósított fejlesztésnek köszönhető, amely az Észak- és Közép-dunántúli Szennyvíz-elvezetési és kezelési 
fejlesztés 6. névre hallgatott. Ebből a nyolcmilliárd forintos programból 1,3 milliárdnyi fejlesztés jutott Bicskére. A 
projektzáró rendezvényt november 10-én tartották.

Bálint Istvánné polgármester örö-
mét fejezte ki a környezetvédelmi 
szempontból kiemelten fontos 
beruházás kapcsán, amellyel im-
már 100 százalékos a csatorná-
zottság városunkban. Elmondta, 
hogy szennyvízcsatornát kapott 
az utolsó három utca is, ahol ed-
dig nem volt elérhető a gyűjtő-
vezeték. Ezen felül elkészültek, 
megépültek azok a lakossági 
csatlakozó vezetékek, ahol ren-
delkezésre állt ugyan a gyűjtő-
vezeték, de nem volt kiépítve a 
csatlakozóvezeték. Mostantól az 
ott lakóknak is lesz lehetősége rá-
kötni a szennyvízhálózatra.
Kiemelte, hogy a szennyvíztisztító 
telep bővítésével egy másik nagy 
problémát is sikerült orvosolni. 
Emlékeztetett rá, hogy a Szent 
László patak környékét koráb-
ban mindig elöntötte a víz nagy 

esőzések idején, most azonban a 
fejlesztésnek köszönhetően ez is 
megoldódott, amit a nyár folya-
mán szerzett tapasztalatok is mu-
tatnak. Jelezte, hogy a szennyvíz-
tisztító telep korábbi műtárgyait 
a szakemberek nem tudták felújí-
tani, de nem bontották el, hanem 
a jövőben úgynevezett havária 
tározóként funkcionálnak, ezzel is 
megelőzve annak a lehetőségét, 
hogy nagy esőzés idején a tisz-
títatlan szennyvíz a Szent László 
patakba kerüljön.
Tessely Zoltán országgyűlési 
képviselő hangsúlyozta, hogy a 
nyolcmilliárd forintos beruházás-
nak köszönhetően nem csak Bics-
ke, hanem többek között Csabdi, 
Vasztélypuszta, Mány, Csákvár, 
Lovasberény, Újbarok, Tabajd, Al-
csútdoboz, Felcsút és Szár szeny-
nyvízhálózatát is fejlesztették. 

Rámutatott egy másik fontos 
aspektusra is, miszerint Bicske 
gazdasági és társadalmi fejlődé-
sének akadályozója volt eddig a 
szennyvíztelep korábbi kapaci-
tása, komolyabb vállalkozás nem 
tudott betelepülni a városba, 
mert a szolgáltató nem tudta vol-
na fogadni a plusz szennyvizet. 
Mostantól ez a probléma is meg-
oldódott.
A képviselő arról is beszélt, hogy 
a projekt előkészítése polgár-
mestersége idején 2014-ben 
kezdődött el és 2016 júniusában 
írták alá a kivitelezői szerződést. 
Felhívta a figyelmet arra, hogy 
ebben az időszakban rengeteg 
szakember és kétkezi munkás 
dolgozott a fizikai megvalósítá-
son, s azon, hogy a mindennapok 
zavartalansága biztosított legyen 
hosszú időn át. 
Földesi József projektvezető el-
mondta, hogy az 1962-ben épült 
bicskei szennyvíztelep a későbbi 
fejlesztések ellenére sem műkö-
dött tökéletesen, felújítása pedig 
statikai gondok miatt nem volt le-
hetséges. Nem csak új műtárgyat 
kellett építeniük, cserélték az ösz-
szes gépet a telepen, de a háló-
zatban is több helyütt bővítették 
az átemelők kapacitását vagy úja-
kat helyzetek üzembe. Megemlí-
tette, hogy a szennyvízhálózaton 
mintegy ezer méter hosszban a 
régi beton csöveket új, műanyag-
ra cserélték a Szent László és Vá-
góhíd utcák környékén.
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A NEGYEDIK HULLÁM CSÚCSÁN

Az új koronavírus járvány nem csillapszik. A nyá-
ri, viszonylag nyugalmas időszak után ősszel fo-
lyamatosan elkezdtek emelkedni az esetszámok, 
nőtt a fertőzöttek száma, s ma már a negyedik 
hullám - remények szerinti - csúcspontján va-
gyunk. Mindez magával hozta a járványügyi in-
tézkedések újbóli bevezetését is.

November 10.: a fokozódó járványügyi helyzetre tekintettel 
a Polgármesteri Hivatal minimális személyes jelenlétet igény-
lő ügyeleti rendszerre tért át. Részletek újságunk ??? oldalán!

November 20.: a járvány negyedik hullámának megfékezése 
érdekében visszatért a maszkviselés a korábban megszokott 
szabályok szerint az üzletekben, színházakban, múzeumok-
ban és más közösségi zárt terekben. Az iskolákban az igazga-
tók dönthetnek a maszkviselési kötelezettségről. A tömeg-
közlekedésben továbbra is kötelező a maszkviselés. Az 500 
főnél nagyobb rendezvényeket továbbra is csak védettségi 
igazolvánnyal lehet látogatni. Az egészségügyi és egyes ál-
lamigazgatási dolgozóknak kötelezővé tették a megerősítő, 
harmadik oltás felvételét.

November 22.: oltási akcióhét indult a kórházi oltópontokon 
az átoltottság növelése érdekében. 101 megyei és városi kór-
házban várták az oltást felvenni szándékozókat reggel 7 és 
este 7 között. Aki az oltóponton jelentkezett, minden előzetes 
regisztráció nélkül azonnal megkapta az oltást, legyen az az 
első, a második, vagy a harmadik. Ötféle vakcina állt rendel-
kezésre: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen és Sinopharm.

November 22.: Bálint Istvánné polgármester bejelentette, 
hogy a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola hat alsós és egy 

felsős osztálya került karanténba a járvány miatt, de a Városi 
Óvoda tagintézményeiben is jelen volt a koronavírus: négy 
csoportot kellett bezárni. A gyerekeket a bejáratnál fogad-
ták és vették át a szülőktől az ott dolgozók, érkezéskor pedig 
megmérték a gyerkőcök testhőmérsékletét.

November 26.: Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette, 
hogy egy héttel meghosszabbítják az oltási akcióhetet, így 
december 5-éig előzetes regisztráció nélkül és időpontfog-
lalás nélkül lehetett felvenni az első, a második, vagy a har-
madik oltást. Azt is jelezte, hogy december 20-tól érkeznek 
az 5-11 éveseknek való vakcinák, így akkortól elkezdődik az ő 
oltásuk is.

Az országossal egyidőben, november 22-től kezdődően a Bicskei Egészségügyi Központ is részt vett az oltási akcióhetekben, 
miközben az alap- és a szakellátás is zavartalanul működött. Lehetőség volt regisztráció és időpont foglalás nélkül is beadatni az 
első vagy a harmadik védőoltást. Akárcsak országszerte, Bicskén is nagyon sokan keresték fel az oltópontot.
- Kiemelkedő érdeklődés mellett zajlottak le az oltási akcióhetek intézményünkben. Sokak számára volt vonzó, hogy nem kellett 
előzetesen regisztrálni és időpontot foglalni, ráadásul nem is mindenki tudja kezelni a számítógépet, így most könnyebben élni 
tudott a lehetőséggel. Akadt olyan nap, amikor közel 400 oltást adtak be kollégáim. Jellemzően a harmadik oltás felvétele miatt 
jöttek a páciensek, a beoltott emberek átlagosan mintegy tíz százaléka oltakozott első alkalommal. Az első és harmadik oltásra 
érkezők egyaránt Pfizer vagy Shinopharm vakcinát kérhettek – árulta el lapunknak Balogh Gyula ügyvezető igazgató.
Azt is megtudtuk tőle, hogy kértek és kaptak is segítséget az akcióhetek zavartalan lebonyolításához. A kormányhivatal két 
adminisztrátort küldött, míg a Magyar Honvédség két katonával segítette a folyamat zökkenőmentességét.

OLTÁSI AKCIÓHETEK VOLTAK BICSKÉN IS
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FÉNNYEL JÁRNAK KÖZTÜNK

Két festőművész közös kiállítása volt látható Fénnyel járok 
benned címmel november 11. és 23. között a Bicskei Kultúr-
kúriában. Sem Kelemen Beatrix, sem Ágh Gyula Mihály nem 
ismeretlen a bicskei közönség számára, hiszen korábban több 
alkalommal volt kiállításuk a városban, ráadásul mindketten 
helyi kötődésűek.
A kiállítást Bálint Istvánné polgármester nyitotta meg, aki kü-
lönleges alkalomnak nevezte a megnyitót, hiszen ugyan az 
alkotók művei többször jelentek meg közösen Bicskén, de a 
mostani egy régóta tervezett, ám a Covid-járvány miatt nehe-
zen megvalósult tárlat lett.
- Remek alkotások, az önkifejezés és a kiteljesedés látszik a 
képeken. Úgy gondolom, hogy a festészet teljesen különbö-
ző megjelenési formái láthatók a falakon, ugyanakkor közös 
bennük és alkotóikban, hogy közkinccsé tették belső világuk 
aprócska részleteit – hangsúlyozta a városvezető.
Bálint Istvánné azt mondta az általa három évtizede ismert 
Kelemen Beatrixról, hogy mindig elkápráztatja valamivel, 
sok területen kipróbálja magát, legyen az festészet, szobrá-
szat vagy korongozás, de az ecset mindig visszatér a kezeibe. 

Fontos számára új technikák elsajátítása, miközben érzések, 
energiák, életszeretet jönnek át a képeit látva. Legújabban a 
verseivel üzen a világnak – tette hozzá.
A polgármester Ágh Gyula Mihállyal kapcsolatban kifejtette: 
a festészet az El Camino-ja, amit végig kell járnia. Vannak ké-
pei, amelyek nagy küzdelem árán készültek el és kerülhettek 
a kíváncsi közönség elé, de végre láthatók és mindegyikben a 
jót, a csodát sugalmazza saját meglátása szerint. Rámutatott, 
hogy újabban az absztrakt festészet jelent meg a művész éle-
tében új kihívásként, de azt is Ágh Gyulás-stílusban műveli.
Kelemen Beatrix a megnyitón felolvasta egyik legelső versét, 
amelyet Létezésünk csodája címmel vetett papírra. Egyébként 
a tárlat címét adó idézet is egyik verséből származik. A mű-
vésznő hangsúlyozta, hogy hosszú utat járt be mióta először 
ecsetet vett a kezébe. Mindig új utakat keres, ezért is jelentke-
zett most egy új műfajjal, a tintafestékes eljárással, amelyre az 
interneten talált rá. A gyorsan száradó, alkoholos tintacseppe-
ket speciális papírra viszi fel, majd helyükre fújja a cseppeket. 

Ebből alakulnak ki azok 
az absztrakt művek, 
amelyeik iránt mindig is 
erős érdeklődése volt, s 
amelyek közül néhány 
megtekinthető volt.
Ágh Gyula Mihály fel-
idézte megismerke-
désüket, amely egy 
festészeti boltban való 
találkozással kezdődött 
immár több mint tíz éve. 
Később csatlakozott a 
Kelemen Beatrix által alapított Színnel-lélekkel Egyesülethez, 
ahol közösen alkottak. A festőművész elmondta, hogy témáit 
a mindennapokból meríti, s maga is mostanában kezdett az 
absztrakt felé fordulni. Örömét fejezte ki, mert a közönség jól 
fogadta alkotásait.
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céggé váltunk és marginálissá vált a hibrid áramkö-
rök súlya.

- A járvány milyen változásokat hozott a cég életé-
ben?
- Mindent egybevetve sikeresen átvészeltük az el-
múlt másfél évet. Volt egy kis visszaesés a 2020-as 
évben, de szerencsére az a szektor, amiben mi tevé-
kenykedünk, kevésbé volt kitéve a koronavírus köz-
vetlen hatásainak. A menedzsment gyors helyzetfel-
ismerő-képességének, a munkatársak áldozatkész 
hozzáállásának és a járványhelyzet hatékony kezelé-
sének köszönhetően most ott tartunk, hogy a közel-
jövőben 65 százalékos kapacitásbővítést tervezünk. 
Mi már az első hullámot is nagyon komolyan vettük, 
tavaly április óta maszkban dolgoztak kollégáink a 
telephely teljes területén. Elsődleges prioritásunk 
volt a munkavállalók egészségének megőrzése. Ez 
az üzlet szempontjából ugyanúgy fontos volt, mint 
munkavállalóinknak, akik érezték, hogy számíthat-
nak a vállalatra nehéz helyzetben is. Látták, hogy 
munkáltatójuk mindent megtesz annak érdekében, 
hogy a lehető legkisebb szintűre csökkentse a járvá-
nyügyi kockázatot, és a munkahelyüket megőrizze 
számukra. Nagy öröm, hogy a vírus miatt egy nap le-
állást sem szenvedtünk el, és tömeges megbetege-
dés sem ütötte fel a fejét. A cégen belül létrehoztuk 
a saját „operatív törzsünket” helyi szinten és pandé-
miás szakemberekkel működtünk együtt, hogy gyor-
san tudjunk reagálni a harmadik hullám legnehe-
zebb időszakában is. Amennyire lehet, igyekszünk a 
munkavállalókat az oltás kapcsán elfogadóvá tenni, 
aminek köszönhetően az átoltottság a Vincotech-nél 
eléri a 75 százalékot. Azt hiszem ez országos viszony-
latban elég jó arány, bár úgy gondolom, 90 százalék 
kellene ahhoz, hogy a felívelőben lévő negyedik hul-

Huszonöt éve működik a 
Vincotech Bicskén

Kerek jubileumot ünnepelt az idei esztendőben 
a Vincotech Hungária Kft., amely éppen 25 éve 

kezdte meg tevékenységét Bicskén. A negyedszázadról 
és a jövőről beszélgettünk Papp Sándor HR vezetővel.

- Milyen állomásai voltak ennek a 25 évnek itt, 
Bicskén?
Cégünk 1996-ban kezdte meg működését a je-
lenlegi bicskei telephelyén, akkoriban még a Sie-
mens-csoport tagjaként. Ekkor kezdődött a te-
lekommunikációban használt hibrid áramkörök 
áttelepítése Németországból és indult el a teljesít-
ménymodulok fejlesztése, gyártása. 2000-től a Tyco 
Electronics részeként működtünk tovább, majd 
2007-ben az amerikai The Gores Group felvásárolta 
a céget, ekkor kaptuk a Vincotech nevet. 2010-ben 
újabb mérföldkő következett, amikor a Mitsubishi 
Electric leányvállalatává váltunk. Évről évre sikerül 
teljesítenünk az anyavállalat által kitűzött célokat, 
így a tulajdonosi elköteleződés és támogatás több 
mint 10 éve garantálja stabilitásunkat.

- Gondolom a tulajdonosváltások együtt jártak a 
cég profiljának változásával…
Valóban, az évek során a telekommunikációhoz 
tartozó termékek súlya folyamatosan csökkent és 
a teljesítmény elektronikai modulok részesedése 
folyamatosan növekedett. Elmondhatjuk, hogy 
mostanra egyértelműen teljesítmény elektronikai 
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gyár kapacitását, amihez megfelelő infrastruktúrát és 
humán-erőforrást is biztosítanunk kell. Fentieken túl a 
folyamatos fejlődés biztosítása és vásárlóink elkötele-
ződésének megőrzése mellett célunk az is, hogy olyan 
szerethető munkahellyé váljunk, ahol kollégáink min-
den téren megtalálják számításaikat. Az anyagi juttatá-
sok mellett fontos, hogy a közösség, amiben mindenki 
a maga területén jelentőset alkot, elfogadó, összetartó 
és támogató legyen. Jövőbeli terveink fontos része a 
csapat kohézió tovább erősítése, a munkavállalói él-
mény biztosítása és minden generáció megszólítása. 
Ennek érdekében folyamatosan visszajelzést kérünk 
munkatársainktól és igyekszünk a felmerülő igények-
re gyorsan reagálni. Közösségépítő programjainkat is 
ezen igények mentén szervezzük. Az egészségmegőr-
zés az utóbbi időben szintén kulcskérdéssé vált, de ná-
lunk ez már a kezdetektől a működésünk fontos része. 
Rengeteg egészségmegőrző programot szervezünk, 
ingyenes szűrővizsgálatok biztosítunk a kollégáknak, 
hetente többször van gyümölcsnap, továbbá ingyenes 
konditeremmel, gyógytornával és személyi edzésekkel 
járulunk hozzá munkatársaink fizikai és mentális jólé-
téhez.
Az elmúlt években nem csak termelékenységben, de 
létszám tekintetében is folyamatosan növekedtünk és 
ezt a tendenciát a jövőben is szeretnénk megőrizni. A 
Vincotech nagy előnye, hogy szinte minden munkavál-
lalói rétegnek tudunk lehetőséget biztosítani, a betaní-
tott munkától a mérnöki és vezetői szintig. Tudjuk, hogy 
sikerünk kulcsa munkavállalóinkban rejlik, nélkülük 
egy termék sem kerülne ki a gyár falai közül. Vannak, 
akik 15-20-25 éve erősítik a csapatot és ez felbecsül-
hetetlen érték számunkra. Bátran hívunk mindenkit, 
hogy ismerje meg jobban a céget, pályázzon hozzánk 
és dolgozzunk együtt! Mi mindent megteszünk annak 
érdekében, hogy megalapozzunk egy újabb 25 éves 
Vincotech karriert!

lámot magabiztosan kezeljük.

- Fontosnak gondolják, hogy a dolgozóik nagy 
része bicskei legyen?
- A bicskei telephelyen közel 800 fős csapattal 
büszkélkedhetünk, nagy részük helyi lakos vagy 
a környező településekről jár be. Fontos szá-
munkra, hogy a helyi közösség elsődleges mun-
kahely lehetőségként gondoljon a Vincotech-re. 
Nagy hangsúlyt fektetünk az egészségvédelem-
re, ennek eleme, hogy a napi ingázási időt minél 
jobban lecsökkentsük, ezért a környező telepü-
lésekről céges buszjáratokkal segítjük a munká-
ba járást. A bicskei lakosok esetében minimális 
ez az idő, hiszen telephelyünk a város szívében 
helyezkedik el, így azok számára is könnyen 
megközelíthető, 
akik tömegközle-
kedéssel, kerék-
párral vagy akár 
gyalogosan jár-
nak dolgozni.

- Milyen célokkal 
vágnak neki a 
következő évek-
nek?
Üzleti oldalról 
a legjelentő-
sebb célunk, a 
korábban emlí-
tett gyárbővítés. 
Terveink szerint 
mintegy 65 szá-
zalékkal szeret-
nénk emelni a 
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BICSKEI BORÁSZ KAPTA AZ ÉV 
BORTERMELŐJE 2021 DÍJAT!

A Bicskén élő Nyúlné Pühra Beáta kapta az Év Bortermelője 
2021 díjat! A Tökön működő Nyakas Pincészet főborásza 

lapunknak korábban azt mondta, volt már a Nők a 
borászokért-díj nyertese, azonban év borásza még nem, de 
vágyna rá, hiszen munkáját a borász szakma ismerné el, s az 
olyan, mint a Kossuth-díjat megkapni. Nos, régi vágya teljesült 
most, hiszen a hazai borászok őt találták a legjobbnak idén.

- Harmadszor kerültem döntőbe, 
s harmadszorra sikerült! 2019-ben 
kerültem be először, akkor hatan 
(két egyforma szavazat miatt) vol-
tunk esélyesek a díjra. Tavaly öten 
versengtünk, mint ahogy idén is. 
Külön öröm, hogy megint kiváló 
kollégák közé kerülhettem, akiket 
rendkívül tisztelek és elismerek. 
Hatalmas elismerés, hogy ötünk 
közül engem tartottak idén a leg-
jobbnak! Nőként és ilyen társaság-
ból nyertesként kikerülni, az maga 
a csoda! – jelentette ki Nyúlné Pü-
hra Beáta.
Amikor terveiről kérdeztük, akkor 
megjegyezte, hogy a jó minőségű 
borok elkészítése nála eddig is alap 
volt, mostantól azonban plusz nyo-
másként nehezedik rá az év borá-
sza díj, hiszen most már papírja 
van róla, hogy gyengébb bort nem 
adhat ki a kezéből. Annyit azért 
elárult, hogy idén készített pezs-

gő alapbort, abból 
nagyobb mennyi-
ségben gyöngyöző 
bort és jóval kisebb 
tételben pezsgőt 
fog készíteni. Vagy-
is végre elindult 
a pezsgőkészítés 
rögös útján, ám a 
másik dédelgetett 
álma, a pálinkaké-
szítés egyelőre nem 
halad előre, mert 
ahhoz hatalmas be-
ruházás kellene.

Nyúlné Pühra Beáta a Magyar Bor 
Akadémia (MBA) által odaítélt Év 
Bortermelője Magyarországon 
2021 díjat nyerte el. A jelöltek ki-

választása idén is többlépcsős fo-
lyamatban zajlott: az MBA több 
száz szakmabelit kért fel arra, hogy 
küldjék el javaslataikat, közülük 
250 szakíró, étteremtulajdonos, 
újságíró és egyéb szakember je-
lölt három-három borászt a díjra. 
A legtöbb jelölést Figula Mihály 
(Balatonfüred-Csopaki borvidék), 
Günzer Tamás (Villányi borvidék), 
Ipacs Szabó István (Villányi borvi-
dék), Liptai Zsolt, a Pannonhalmi 
Főapátság pincészetének főbo-
rásza (Pannonhalmi borvidék) és 
Nyúlné Pühra Beáta (Etyek-Budai 
borvidék) kapta, s közülük az MBA 
125 tagjának szavazataival válasz-
tották ki az idei díjazottat.
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BEMUTATTÁK A MAGYAR PASSIÓT

Mintha a 100 éve született Tabódi és fekésházi Tabódy István, Bicske néhai ka-
tolikus plébánosának életútjának egy darabkája elevenedett volna meg a film-
vásznon a Magyar Passió című filmben november 21-én, a Fiatalok Házában. Az 
alkotás bicskei bemutatóján részt vett a rendező, Eperjes Károly is, aki a vetítést 
követően készséggel osztotta meg gondolatait a közönséggel és válaszolt a fel-
tett kérdésekre.
A Szamócának becézett színművész-rendező játszotta a film főszerepét, amely a kommunista diktatúra felszentelt pap áldoza-
taival megtörtént szörnyűségeket dolgozza fel. A bicskeiek személyesen is hallhattak ezekről, már aki ismerte Tabódy Istvánt, a 
néhai bicskei plébánost, aki börtönbéli szenvedéseit sokakkal megosztotta itteni szolgálata idején. S, hogy voltak benne olyan 
jelenetek, amelyek kísértetiesen hasonlítottak az általa átélt szenvedésekre, az nem a véletlen műve. Eperjes Károly ugyanis 
elárulta, hogy akadtak olyan képkockák, amelyeket kifejezetten Tabódy István atya ihletett. Például, amikor azt mondta a fősze-
replő az őt megkínzó rendőrnek, „Bármit csinálsz, szeretlek!”. Emlékezhetünk rá, Tabódy atya is így állt hozzá az őt hosszú évekre 
börtönbe záró, ott őt megkínzó emberekhez.
A film egyébként nagy sikert aratott a bemutatón, a közönség nagy tapssal jutalmazta.

ÚJ LAKÓ A GYERMEKKÖNYVTÁRBAN

Vándorbagoly költözött be a Nagy Károly Városi Könyvtárba, 
miután a Magyar Könyvtárosok Egyesülete gyermekkönyv-
táros szekciójának szakmai zsűrije úgy döntött, hogy az in-
tézmény kapja 2021-ben a Vándorbagoly-díjat. A díjat Jász-
berényben, november 22-én vette át Endrédiné Szabó Erika 
könyvtárvezető.
- Egy évet tölthet el a Vándorbagoly Bicskén, majd 2022 
őszén továbbszáll egy újabb nagyszerű gyermekkönyvtár-
ba. Egyébként a szobrot a gyermekkönyvtáros szekció 2008-
ban, a X. Nemzetközi Gyermekkönyvfesztiválon kapta, ahol 
nemzetközi szakemberek között Budavári Klára szekcióelnök 
számolt be a magyarországi gyermekkönyvtárak és az olva-
sáskultúra helyzetéről. 2012-ben a szekció vezetősége elhatá-

rozta, hogy megalapítja a 
Vándorbagoly-díjat. A ba-
goly először elvándorolt 
hozzánk Bulgáriából, és 
hozta magával azt a nem-
zetközi üzenetet, hogy 
mennyire fontos az olva-
sás, a könyv szeretete, és 
mekkora a felelősségünk 
a jövő generációjával 
szemben. Ezután minden 
évben tovább vándorol 
egy gyermekkönyvtárba, 
oda, ahol ezt az üzenetet 
a legszínvonalasabban, 
legkreatívabban adják 
tovább a gyermekeknek – 
számolt be a díj keletkezéséről Endrédiné Szabó Erika.
A Vándorbagoly-díj minden évben a gyermekkönyvtáros 
szekció őszi szakmai napján adják át. Jár hozzá egy Titkok Lá-
dája is, melybe a gyermekolvasók rejthetik titkos üzeneteiket. 
A Nagy Károly Városi Könyvtárban tehát minden olvasót vár 
a Vándorbagoly a következő egy évben, s nyitva áll a Titkok 
Ládája, hogy az üzenetek belekerülhessenek, majd tovább 
röppenhessenek a bagollyal.
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ÉLETEKET MENTVE JUTNA EL RÓMÁIG

Sulyok Barnabás alig több mint két éve dolgozik Bicskén, a BTC 
sportmasszőrjeként, de már két futballista életét is megmentette a 

pályán talpraesettségével. Szeretne szakmájában a ranglétrán egy feljebb 
jutni, de a nagy álma az AS Roma csapatának fizioterapeutájaként 
dolgozni.

- Mindig is masszőrnek készült?
Sportcsaládba születtem, nagypapám 
magyar bajnok bokszoló volt, édesapám 
futballozott, most labdarúgóedző. Gye-
rekként csak annyit tudtam, hogy a fut-
ballal akarok foglalkozni. Tizenhat évig 
fociztam, de tudtam, hogy nem lesz be-
lőlem profi labdarúgó. Ezért olyan szak-
mát kerestem, ahol a focipálya mellett 
lehetek mindennap. Játékosként nem 
volt esélyem az NBI-re, de masszőrként 
van. Egyébként is a suliban csak a fut-
ball és a biológia érdekelt, meg aztán 
jó példa is volt előttem, mert egyik is-
merősünk, Halmai Tamás korábban foci-
zott, majd a legmagasabb szintre jutott, 
hiszen jelenleg a magyar A válogatott 
vezető fizioterapeutájaként dolgozik. 
Apukám ajánlotta, hogy legyek masszőr 
és nekem nem volt ellenemre.

- Milyen iskola kell a sportmasszőr-
séghez?
Érettségi után két év alatt OKJ-s gyógy-
masszőri képzettséget szereztem, ahol 
sok anatómiát tanultunk, illetve elsőse-
gélynyújtást. Majd az MLSZ által indított 
masszőrképzést végeztem el, licences 
masszőrterapeuta lettem, amivel a két 
profi osztályban, az NBI-ben és az NBII-
ban is dolgozhatok. Később megszerez-
tem az UEFA „C” labdarúgó edzői diplo-
mát.

- Jelenleg csak a BTC-nél dolgozik?
Nem, főállásban a Puskás Akadémián 
dolgozom 2017 óta, ahol az első csapat 
kivételével mindegyik korosztállyal fog-
lalkozom. Másodállásban vagyok Bics-
kén 2019 nyara óta, mióta feljutottunk 
az NBIII-ba.

Vagyis bő két év alatt két életet men-
tett meg a futballpályákon…

Úgy is mondhatjuk, de egyáltalán nem 
tartom magamat hősnek. Számomra a 
hősök az orvosok, ápolók és mindenki, 
aki kórházakban dolgozik, hisz ők na-
ponta életekért küzdenek. Amúgy telje-
sen más volt a két eset. Szombathelyen 
a BTC Magyar Kupa meccsén összefejelt 
két játékos és az ellenfél játékosa eszmé-
letlenül terült el a gyepen. Mivel nekik 
nem volt masszőrük, gyorsan berohan-
tam a pályára, stabil oldalfekvésbe tet-
tem a játékost és visszahúztam a nyel-
vét, hogy ne fulladjon meg. A legutóbbi 
eset, ami ősszel Bicskén történt a BTC 
játékosával, Kovács Ádámmal, az telje-
sen más volt. Ádám egyszer csak össze-
esett a pályán, nem volt előtte testi kon-
taktus. Odarohantam és folyamatosan 
beszéltem hozzá, hogy eszméleténél 
maradjon, közben a pulzusát és a lég-
zését figyeltem. A mentős diszpécserrel 
folyamatos telefonkapcsolatban voltam, 
a defibrillátort is kihozták a klubházból, 
de szerencsére nem volt rá szükség. 
Nagy örömmel mondom, hogy Ádám 
mindenfajta kivizsgáláson részt vett és a 
szívének az égvilágon semmi baja! Már 
edz a többiekkel és hamarosan meccse-
ken is láthatjuk újra a pályán.

- Értem, hogy nem tartja magát hős-
nek, de a közvélemény igen…
Én egy egyszerű sportmasszőr vagyok! 
Igaz, egyre tágabb ez a munkakör. Ma 
már nemcsak masszírozzuk a játékoso-
kat meccs előtt, edzések után, hanem 
a képzéseknek köszönhetően például 
testtartás analízist végzünk, hogy kide-
rítsük, mitől fáj a futballista dereka, mert 
lehet fájdalom a derékban combizom-
tól, térdtől, bármi mástól.

- Hogy néz ki egy napja?
Az akadémián délután dolgozom, Bics-

kén általában délelőtt vannak edzések. 
Szóval nem ütközik a két pozíció. Ha 
mégis ütközne, akkor van egy fiatal se-
gítségem Bicskén, aki inkább masszíroz, 
én pedig a sérült játékosok rehabilitáció-
jával foglalkozom. Utóbbi felé akarok to-
vábbtanulni, mert ez egy nagyon fontos 
terület ma már.

- Meddig marad Bicskén és Felcsúton?
Egylőre nagyon elégedett vagyok az éle-
temmel, de mindig van feljebb. Felcsúton 
és Bicskén is nagyon jól érzem magam. A 
BTC-nél a jövőben vár rám a rehabilitáci-
ós részleg kialakítása, amiben a vélemé-
nyemet is kikéri a klubvezetés. Amúgy 
jó lenne a lehető legmagasabb szinten 
dolgozni a labdarúgásban. Legnagyobb 
vágyam az, hogy az AS Roma csapatánál 
legyek fizioterapeuta-masszőr. Csodá-
latos lenne egy Roma-Lazio derbin telt 
ház előtt stábtagként a kispadon végig-
nézni a meccset! Ötéves távlatban Ma-
gyarországon szeretnék felnőtt szinten 
az NBI-ben dolgozni valamelyik csapat-
nál. Ehhez sokat kell még tanulnom. A 
céljaim között szerepel, hogy fejlesszem 
a tudásomat a rehabilitáció területén, il-
letve az UEFA „B” típusú edzői diplomát 
is szeretném megszerezni, hogy így még 
komplexebb képet kapjak a mai modern 
labdarúgásról. Van egy Dárdai Pál idézet, 
számomra ez ad mindennap motivációt. 
Az idézet így hangzik: „Aki tisztességgel 
melózik, bízhat abban, hogy valaki oda-
fent díjazza a szorgalmát. Lehet, hogy 
utóbb, mint előbb, de díjazza, az biztos!”
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DR. FENYVESI LÓRÁNT

Bicske színeit képviselve nyert nyugdíjas Ki-Mit-Tud-ot szólóének 
kategóriában Dr. Fenyvesi Lóránt. Nem is egyet, kettőt. A nyugdíjas 

rendőr a sikerekről, utódjáról és sok egyébről mesélt a Bicskei Újságnak.

- Gratulálok a sikerhez!
Szerencsére sikerek, hiszen nem csak 
most, hanem június végén is nyertem 
egy Ki-Mit-Tud-ot. A mostanit Örkény-
ben rendezték, szólóének kategóriában 
egy operettslágerrel nyertem. Kálmán 
Imre Cirkuszhercegnő című operettjéből 
a Mr. X. belépőjét énekeltem, amit Egy 
drága szempár címmel is ismerhetnek. A 
másik Ki-Mit-Tud országos megmérette-
tés volt és Népek Tánca - Népek Zenéje 
néven rendezték meg Balatonszárszón. 
Ott is egyéni ének kategóriában kap-
tam kiemelt arany minősítést. Akkor is 
Kálmán Imre darabot, Az ördöglovasból 
Sándor áriáját énekeltem.

- Mennyi felkészülést igényeltek a 
győzelmek?
Sokat készülök, gyakorlok. A járvány 
előtt a Magyar Állami Operaház hirde-
tett meg egy amatőr énekversenyt, Vál-
lalj be egy áriát!” címmel, arra készülök 
immár két éve, s eközben mentem el 
ezekre a versenyekre. Mivel az Operába 
operával készülök, de az operett is egé-
szen hasonló, így nem igényelt különö-
sebb felkészülést e két verseny. Elvileg 
áprilisban lesz az operaházi meghall-
gatás, ahová beválogattak. Oda három 
áriát viszek majd. Szeretnék bekerülni 
a legjobb tízbe, mert akkor amatőrként 
énekelhetnék profi énekesekkel, illetve a 
művészek adnának egy olyan koncertet, 
amelyen a tíz győztes kérhet dalokat, 
áriákat, hisz ez a fődíj.

- Úgy tudom, akár a lányával is éne-
kelhetne közösen, ha bekerül a leg-
jobb tízbe…
Pontosan így van. Nagyobbik lányom, 
Gabriella Rea elvégezte a Zeneművésze-
ti Egyetemet, most jár a mesterképzésre. 
Közben pedig szerződéses magánéne-
kes lett a Magyar Állami Operaházban. 
Egyébként vele már többször adtunk 
közös operettműsort.

- A kisebbik lánya mivel foglalkozik?
Elsősorban az érettségire készül. Koráb-
ban versenyszerűen táncolt, de a tanu-
lás miatt abbahagyta. A gimnázium után 
pedig szeretne az építészet, formaterve-
zés irányába továbbmenni.

- Nem tősgyökeres bicskeiek, de van 
kötődésük a városhoz. És a zenéhez?
Igen, Hidasnémetiből költöztünk ide. 
A Fenyvesi név azonban ismerős lehet 
sokak számára Bicskén, ugyanis Feny-
vesi Endre a nagybátyám. Gyerekként 
sokat jártunk ide, édesapám felszolgált 
a Kékcsillagban. Amikor a lányomat fel-
vették az egyetemre, akkor döntöttük 
el, hogy közelebb költözünk hozzá. Nem 
volt kérdés, hogy Bicskére jövünk. Gye-
rekkoromban zongorázni tanultam, ám 
egy ezer fős kis faluban nem volt lehető-
ség kiteljesedni, csak egy szintig eljutni. 
Encsen, a gimnáziumban viszont zenél-
gettünk kicsit, aztán amikor katonának 
bevonultam, ott már zenekarban ját-
szottam. A jogi egyetemet Moszkvában 
végeztem, ott volt egy komoly kis zene-
karunk. Két zenei Szpartakiádot is meg-
nyertünk. Igazi nemzetközi együttes vol-
tunk, ketten voltunk magyarok, a dobos 
kubai, a gitáros orosz volt. Moszkvában 
versenyszerűen lőttem és indultam ön-
védelmi versenyeken, amit aztán itthon 

oktattam is. Amikor hazajöttem, akkor 
abbahagytam a zenélést, 25 évig csak 
rendőr voltam. Nyugdíjasként fordultam 
újra a zene felé, amikor a lányom elkez-
dett énekelni. Nádor Magdához Etyekre, 
Csóka Anitához Budapestre járok tanul-
ni, fejlődni. Most már látom, hogy van 
értelme.

- Meg aztán jönnek a díjak is!
Igen, a befektetett munka most kezd be-
érni. Pop és rock vonalról nagyon nehéz 
átjönni komolyzenére. Szerencsére, kez-
dik elfogadni egyre többen ezt a felemet 
is!

- Bicskén mikor hallhatjuk?
Korábban a református templomban ad-
tunk koncertet a lányommal, nagy sikere 
volt. Talán majd a vírushelyzet elmúltá-
val több lehetőségünk lesz megmutatni 
magunkat. A megújuló művelődési köz-
pont is biztosan kínál majd lehetőséget 
a helyi művészek fellépésére. Talán úgy, 
mint Csákváron, ahol komoly társulatot 
sikerült összehozni és rendszeresek a 
színházi előadások. Egyébként éppen 
most kezdtünk el az énektanárnőm un-
szolására egy karácsonyi klasszikus dalt 
megtanulni, amit az ünnepekre videós 
formában szeretnénk bemutatni.

- Jól tudom, hogy színészként is szín-
padra szokott állni?
Ideköltözésünk előtt Miskolcon bonto-
gattam már a szárnyaimat, majd a sorok-
sári Mágnes Színház talált rám és megin-
vitált egy szerepre az Oroszlánkirályban. 
Felléptem a Scherzo fesztiválon is, oda 
Kiss Ágnes hívott egy általa írt zenés 
darabban játszottam az Apa szerepét. 
Legutóbb pedig a Zenés Diákszínpad 
kért fel az Abigél musicalban Torma Ge-
deon igazgató szerepére, amit nemrég 
mutattunk be a Csokonaiban Budapes-
ten. Óriási sikere volt, főleg azért, mert 
két évet készültünk rá és végre sikerült 
bemutatni!

- Mik a tervek? Zene vagy színház?
Zene és színház. Jó lenne Bicskén többet 
fellépni és hát ott van az Operaház-béli 
verseny. Szeretnék bekerülni a legjobb 
tízbe, az kiváló visszaigazolása lenne an-
nak, hogy nem hiába váltottam könny-
űzenéről komolyzenére! Illetve jó lenne 
együtt énekelni a lányommal!
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A koronavírus miatt kialakult fokozódó 
járványügyi helyzet miatt, valamint a 
hivatal biztonságos működése és a köz-
feladatok ellátásának hosszútávú bizto-
sítása érdekében a Bicskei Polgármesteri 
Hivatal minimális személyes jelenlétet 
igénylő ügyeleti rendszerben működik 
november 10-étől. A részletekről Fritz 
Gábor jegyző tájékoztatott.
A jegyző hangsúlyozta, hogy személyes 
ügyfélfogadásra kizárólag előzetes idő-
pontegyeztetés után van lehetőség, 
akkor is csak bizonyos szabályok betar-
tásával. Felhívta a figyelmet arra, hogy a 
polgármesteri hivatalba belépő szemé-

lyeknek az orrot és szájat fedő maszk, 
valamint kézfertőtlenítő használata 
kötelező, ezek nélkül az épületbe be-
lépni tilos!
A polgármesteri hivatal épületének föld-
szinti aulájában ügyintézés céljából az 
ügyben érintett ügyfél és indokolt eset-
ben legfeljebb 1 fő kísérő tartózkodhat. 
Az aulában egyszerre legfeljebb 20 fő 
(ügyfél és kísérő) tartózkodhat. 
Érdemi ügyintézésre továbbra is van 
lehetőség ügyfélkapus azonosítást kö-
vetően elektronikus úton, illetve postai 
úton, papír alapon, viszont az e-mail 
továbbra sem alkalmas érdemi ügyinté-
zésre.
Anyakönyvi ügyintézéshez (haláleset 
anyakönyvezése, házassági szándék 
bejelentése, stb.) dr. Kovács György-
né anyakönyvvezetővel a 20/491-
4401-es telefonszámon kell időpon-
tot egyeztetni. A hivatali munkaidőn 
belül, az anyakönyvvezető irodájában 
továbbra is vendégek részvétele nélkül, 
két tanú jelenlétében köthető meg a 
házasság. Hivatali munkaidőn túl, a pol-
gármesteri hivatal kijelölt helyiségében 
a tanúkon kívül 20 vendég jelenhet meg 
a szertartáson.
Adóhatósági ügyekben a Bicskei Pol-

ÜGYELETI RENDSZERRE 
VÁLTOTT A HIVATAL

gármesteri Hivatal 22/565-464-es 
központi számán, vagy a 20/293-
7398-as és a 20/455-89-58 telefonszá-
mon kérhetnek felvilágosítást. Hatósági 
ügyek esetében munkaidőben Kompos 
Nóra áll az ügyfelek rendelkezésére a 
20/293-7619-es telefonszámon.
Szociális ügyekben közvetlen felvilá-
gosítás a szocialis@bicske.hu e-mail 
címen, illetve a 20/293-7692-es tele-
fonon Zimmermann Borbálától, vagy 
a 20/261-6684-es telefonszámon 
Horváthné Töli Évától kérhető munka-
időben. Fontos, hogy az igénylésekhez 
továbbra is kötelező az önkormányzati 
rendeletben előírtak alapján jövede-
lemigazolás (családi pótlék, gyes, fog-
lalkozáshelyettesítő igazolás, nyugdíj, 
alkalmi munka, munkabér, stb.), illetve a 
költségek igazolása (gyermekekkel kap-
csolatos költségszámla, gyógyszerszám-
la, közüzemi számla, stb.).
Bicske Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete december elején úgy dön-
tött, hogy a Bicskei Polgármesteri Hi-
vatalban 2021. december 20. napjától 
2022. január 2. napjáig igazgatási szüne-
tet rendel el. Az első munkanap, amikor 
a hivatalban ügyintézési lehetőség lesz, 
január 3-a, hétfő.

Ujszászi Ignác, a bicskeieknek csak röviden Náci az ÉGI Költők Társágába költözött.
„1978 novemberében a Fejér Megyei Hírlap-ban mutatta be Vaderna József költő, 1979 tavaszán 
az Új Írás. Ezt követően megyei lapokban, a Magyar Ifjúság-ban, Napjaink-ban, Fehérvári Hét-ben 
és az Árgus-ban jelentek meg versei. 1983-ban a Fejér megyei fiatal költők pályázatán első lett. A 
budapesti Fiatal Művészek Klubja által kiírt országos verspályázaton '83-ban harmadik, '84-ben 
második díjat nyert. Az 1985-ös megyei pályázaton nívódíjban részesült. 1986-ban bemutatta a 
rádió Fiatalok Stúdiója.” - olvasható első kötete utolsó lapjain.
1997-ben jelent meg első önálló verseskötete, Csatapipa – békebárd címmel, majd ugyanebben 
az évben a Fülig érő kenyér, a gyermekverseit tartalmazó gyűjtemény is napvilágot látott. 2010-
ben Mohainé Fejes Ágnes szerkesztésében jelent meg az összegyűjtött verseket tartalmazó kö-
tete, melynek bemutatója a Nagy Károly Városi Könyvtárban volt. Ez alkalomból sok bicskeinek 
személyesen dedikálta verseskötetét. Csizmadia László karnagy megzenésítette néhány gyer-
mekversét.
Bicske szeretete minden versén érződik. Élete boldog pillanatai, ifjúkora, a sport, a focicsapat, a 
házassága, gyermeke születése és sajnos szomorú pillanatok is Bicskéhez kötötték. Már pár évti-
zede Gánton élt, bicskei barátai, ismerősei, amíg tehették látogatták. Versek érkeztek tőle, melyek 
a Szülőföldünk III. kötetben jelentek meg.
Ujszászi Ignácot 2021. november 20-án kísértük végső nyughelyére a bicskei katolikus temetőbe.
Versei örökre megmaradnak, emlékét ápoljuk, megőrizzük!

UJSZÁSZI IGNÁC (1954-2021)
Ujszászi Ignác: Bicske

Fácánoskert Tófenék
kátyúk kutyák más fenék
László patak Baboshegy

lovad háta habot vet
Galagonyás Pócalja

koszos már az ég alja
mehetnél, de marasztal
mint elfúló parasztdal

Fejszés-forrás Bitangvölgy
a tájék a nyelv a könny
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Hozzávalók 4 személyre:

- 1 fej vöröshagyma
- 3 ek. olívaolaj
- 1 gerezd fokhagyma
- 1 cm-es friss gyömbérdarab
- 50 dkg sárgarépa
- 30 dkg sütőtök (tisztított mennyiség)
- 15 dkg burgonya
- 12 dkg feta
- só, bors, fél citrom facsart leve, fél csokor 
petrezselyem, kenyér a tálaláshoz

Elkészítése: 

- A finomra vágott vöröshagymát meg-
pároljuk az olajon, majd hozzáreszeljük 
a fokhagymát és a tisztított gyömbért. 
Rövid ideig pirítjuk.
- Hozzáadjuk a megtisztított, felkarikázott 
répát, a felkockázott sütőtököt és a bur-
gonyát. Felöntjük kb. 1,2 liter vízzel, puhá-
ra főzzük a zöldségeket, majd leturmixol-
juk. Sózzuk, borsozzuk, a citrom facsart 
levével savanyítjuk.
Tálalás előtt kenyeret pirítunk hozzá, a le-
ves tetejére pedig morzsolt fetát és aprí-
tott petrezselymet szórunk.

Jó étvágyat kíván Báder Kati !
 

GYÖMBÉRES  SÜTŐTÖK-
SÁRGARÉPA  KRÉMLEVES  
FETÁVAL 

Recept KÖZÉRDEKŰ 
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ANYAKÖNYVI HÍREK

Az alábbi párok járultak hozzá, hogy értesüljön Bicske lakossága a bicskei anyakönyvvezető előtt 
2021. november hónapban megkötött házasságukról:  Szücs József és Bokodi Ildikó (11.13.), Máté 
Attila és Máté Vivien Patrícia (11.13.) Farkas Zoltán Gyula és Megyeri Dóra (11.20.), Rózsahegyi 
Marcell Szilárd és Juhász Judit (11.20.), Szommer Károly és Tót Petra (11.22.).

Sok boldogságot kívánunk!

Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ védőnői szakmai 
egysége szerint 2021. november hónapban született gyermekek: Palcsó Bíborka (11. 
10.), Nagy Nóra (11. 19.).

Jó egészséget kívánunk!

Védőnői Szakmai Egység
2060 Bicske, Kossuth tér 17.

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

Hivatalok

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

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

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

Gazdasági és szociális  
intézmények

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

Pedagógiai Szakszolgálat
2060 Bicske, Kisfaludy u. 50.

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

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

Egészségügy

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

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

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

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

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

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

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

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

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



BICSKE VÁROS HULLADÉKGYŰJTÉSI TÁJÉKOZTATÓJA 2022. ÉVRE 
HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS 

Társaságunk továbbra is vállalja évente egyszer a háztartásokban 
keletkező lom hulladékok elszállítását. 
Lomhulladéknak tekinthető a háztartásokban életvitelszerűen 
keletkezett lakossági hulladék, (pl. bútorok, ágymatrac, műanyag 
hinta, rekeszek, műanyag virágtartó, műanyag felfújható medence 
stb. további részletes információk a weboldalunkon) amely mérete, 

vagy egyéb tulajdonsága miatt nem helyezhető el gyűjtőedényben. A lomtalanítás 
folyamatosan az ügyfélszolgálaton előre egyeztetett időpontban történik. A lomtalanítási 
szolgáltatásunkat a díjhátralékkal nem rendelkező ügyfeleink vehetik igénybe, 
ingatlanonként maximum 3 m3 mennyiségig 

Az előre egyeztetett lomtalanítási időpontban kérjük, hogy a szállítólevél aláírásával 
igazolja részünkre az Ön által kihelyezett elszállított hulladék mennyiségét. Személyes 
részvétele fontos számunkra. 

Az alábbi hulladékok nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem kerülnek 
elszállításra: 
• veszélyes hulladék (festék- és lakkhulladék, oldószer, hígítók, vegyszermaradék, 

növényvédő szerek, azok flakonjai, gépekből, és a háztartásból származó fáradt 
olaj) 

• hajtógázas szóró palackok, akkumulátor, szárazelem, fénycső, izzó,  
• lejárt szavatosságú gyógyszerek, fecskendő,  
• építésből, bontásból származó anyagok, autó alkatrészek, és sík üveg 

A lomtalanítás alkalmával konténert NEM áll módunkban kihelyezni! 

 

 

 

 

 

 

 

HÁZTARTÁSI (KOMMUNÁLIS) HULLADÉKSZÁLLÍTÁS 

A háztartási hulladékszállítás rendje nem változik továbbra is a megszokott napokon 
történik. Kérjük ellenőrizze, hogy az adatbejelentő lapon rögzítetteknek megfelelő méretű 
gyűjtőedénnyel rendelkezik. Az azonosító matricán látható mennyiségen felüli 
többlethulladékot, kizárólag cégfeliratos zsákban szállítjuk el. 

2022-es évben minden szolgáltatással rendelkező ügyfélnek új matrica kerül postázásra, 
melyet a hulladékgyűjtő edényre kell felragasztani. Amennyiben a gyűjtőedényen a 
kollégák nem találják a matricát, és az figyelmeztetés után sem kerül felragasztásra, a 
hulladékot NEM szállítjuk el. 

 

 

Tisztelt Partnerünk!       

Társaságunk az előző évek gyakorlatának megfelelően a 2022-es évben is 
folytatja a szelektív hulladékgyűjtést.  
 
ÚJRAHASZNOSÍTHATÓ HULLADÉKOK SZELEKTÍV GYŰJTÉSE: 

Önnek csak annyit kell tennie minden hulladék esetében, hogy az elszállítás 
napján reggel 6:00 óráig a hasznosítható hulladékot az erre a célra kiosztott, 
„szelektíves” edényben, vagy bármilyen áttetsző (NEM FEKETE), 120 literes zsákban 
kihelyezik. A kartont és nagydarabos papír hulladékot kérjük kötegelni!  
A hasznosítható hulladékok köre: 

• műanyag csomagolási hulladék (pl. PET palack, Tetra-Pak italoskarton, öblített 
tejfölös, joghurtos doboz), NEM SZELEKTÍV HULLADÉKNAK SZÁMÍT a 
kertibútor, vödör, virágcserép, gyerekműanyag játék, stb  

• fém (alumínium italos doboz, alufólia, fém konzerves doboz) 
• papír (pl. újságpapír, szórólap, irodai papírhulladék, tiszta kartonpapír) 

Kérjük vegye figyelembe jelen tájékoztatónk mellékletét képező éves Hulladéknaptárban 
megjelenített gyűjtési időpontokat.  

A részletes gyűjtési útmutató elérhető honlapunkon is: www.zoldbicske.hu. 

Kérjük a zsákokat alaposan bekötni!  
 
A szelektív hulladék a gyűjtés napján kívül beszállítható a Bicske, Csákvári úti 
Hulladékkezelő telephelyünkre H-P-ig 6:00-16:00 
A gyűjtőautóink műholdas követő rendszerrel vannak ellátva, így vitás kérdésekben 
ellenőrizhető minden bejárt terület. 

AZ IDEGEN ANYAGOT TARTALMAZÓ ZSÁKOKAT MUNKATÁRSAINK NEM 
JOGOSULTAK ELSZÁLLÍTANI! 

Lakossági, csomagolási üveghulladékot (a SIK üveg NEM csomagolási üveghulladék) 
a Hulladéknaptárban jelzett napokon, házhozmenő jelleggel gyűjtjük. Egyéb napokon az 
üveghulladékot az alábbi gyűjtőponton tudja leadni: 

Bicske, Csákvári úti Hulladékkezelő telephely (Nyitva: 6:00-16:00) 

ZÖLDHULLADÉK SZÁLLÍTÁS 

A zöldhulladékot a hulladéknaptárban megadott gyűjtési napon lehet kihelyezni CSAK az 
általunk kiosztott biológiailag lebomló 120 literes zsákban. Amennyiben ágakat kíván 
elszállíttatni, azt a megfelelő méretre darabolva készítse elő (1 méternél nem hosszabb 
0,5 méternél nem vastagabb átmérőjű kötegeket képezve)! A szállítás napján a 
szolgáltatással rendelkező ingatlanok elől maximum 0,5 m3 (5 db köteg) kerül elszállításra. 
A szolgáltatással rendelkező bicskei lakosok minden hónap első hétfőjén a 
hulladékkezelő telepre díjmentesen szállíthatnak be zöldhulladékot, maximum 1m3 
erejéig 14:00-17:00 között, lakcímkártyával. 
 
 
  

Ügyfélszolgálat elérhetőségei: 
Cím: 2060 Bicske Szent István út 1-3. 

Nyitva tartás: 
Hétfő: 8:00-16:00-ig, Szerda: 7:00-19:00-ig, Péntek:8:00-12:00 

E-mail: info@zoldbicske.hu 
Telefonszám: 06-22-350-111 
Honlap: www.zoldbicske.hu 


