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A MESEBELI FEHÉRHÍMZÉS

2022. február

Milyen is pontosan a bicskei fehérhímzés?

- Fontos és alapvető szabály, ami nélkül nincs fehérhím-
zés: fehér alapon fehér hímzőfonallal hímzünk. Természe-
tesen a minták is e térségre jellemzőek. Régen nem voltak 
annyira színes fonalak, valószínűleg ezért alakult ki a bics-
kei fehérhímzés is. Az eredeti mintákhoz sem muszáj ra-
gaszkodni, de akkor nem lesz autentikus a végeredmény. 
A mintákat viszont bármilyen módon lehet kombinálni, 
attól még bicskei fehérhímzés marad.

Lehet-e tudni, mióta készül ez a fajta hímzés?

- Kialakulásának ideje és körülményei nem ismertek. A 
fehérhímzésről az Új idők című újság 1935-ben azt írta, 
hogy „a közönségnek nagyon kis töredéke ismeri a régi 
néphímzéseket és az azokban rejlő értékeket, különösen 
azokat a néphímzés termékeket, amelyeket lenvászon 

vagy pamutvászon alapon fehér pamuttal vagy selyem-
mel varrtak ki gondos női kezek. E jelenség oka az, hogy 
a fehérhímzés színtelensége miatt nem hívja fel magára 
az általános figyelmet; hiszen csak a fehér fonál és az alap 
játéka ennek helyes, sőt megkapó elosztása az, ami a sze-
met a fehérhímzéseken elgyönyörködteti”. Farkasné Hor-

váth Sarolta, Sári néni volt az, aki a 60-as években a bicskei 
fehérhímzés mintáit összegyűjtötte és korunknak megfe-
lelő tervezeteket készített belőlük. 1970-ben a szekszárdi 
Béri Balogh Ádám Múzeumban megrendezett népművé-
szeti szakkörök kiállításon be is mutatta a bicskei fehér-
hímzéses munkáit, amelyek aztán mintaként megjelentek 
a Hímzés mintalapok című kiadványban. Sári néni veze-
tésével Népi Iparművészeti Díszítő csoport alakult a Mű-
velődési Központban, amely a fehérhímzés hagyományai-
nak felélesztését, a hagyományőrzést tűzte ki célul. Halála 
után Béresné Báder Katalin, a Népművészet ifjú mestere 
vette át a szakkört, aki Sári néni szakmai és gyakorlati tu-
dását átvéve folytatta a munkát, így a díszítő szakkör a 
helyi és megyei, országos kézimunka kiállításokon ered-
ményesen szerepelt. 2011-ben pedig megalakult a Népi 
díszítőművészeti szakkör, amelynek vezetője voltam, s 
amely a bicskei fehérhímzés népszerűsítését, megőrzését, 
és tovább örökítését tűzte ki céljául. Ezt a célt szolgálta a 
2013-ban általam megjelentetett kiadvány, amelyben Sári 
néni gyűjtéséből származó 1:1 arányú minták is voltak, 
amelyeket bárki másolhat, felhasználhat, amennyiben 
bicskei fehérhímzést szeretne készíteni.

Működik még a szakkör?

- Néhány éve sajnálatos módon megszűnt, így a tagok 
egyénileg viszik tovább a fehérhímzés hagyományát. Na-
gyon boldogok voltunk, amikor egyfajta elismeréseként 
a munkánknak a megyei értéktárba bekerült a bicskei 
fehérhímzés, az adott egy kis lendületet nekünk, ennek 
ellenére ma már nincs meg a szakkör. Ettől függetlenül 
vallom, továbbra is az a dolgunk, hogy a hagyományt őriz-
zük, az elkészült alkotások pedig díszítsék otthonainkat, 
gyönyörködjünk az egyszerű mintákban.

Lesznek-e olyanok, akik ezt a lelkesedést to-
vább viszik a hagyományőrzésben?

- Inkább idősebbek vagyunk, akik foglalkozunk a bicskei 
fehérhímzéssel. Szomorú vagyok, hogy az iskolákban 
megszűnt a háztartási ismeretek tantárgy, mert annak ke-
retein belül meg lehetne tanítani a lányokat és persze a 
fiúkat is kézimunkázni. Így a jövő bizonytalannak látszik…

Év végén mutatták be a Mesés Fejér megye címet viselő könyvet, amely a Fejér Megyei Ér-
téktárban szereplő tételeket mutatja be könnyed hangvételben, képekkel gazdagon illuszt-
rálva, hogy az általános- és középiskolások számára elérhető legyen. Ez a korosztály ebből 
a kötetből ismerheti meg Jakab István László képeit és a bicskei fehérhímzést. Utóbbiról be-
szélgettünk Szebényi Zsoltnéval.
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Ha mi ennyi támogatást, segítséget kaptunk volna 
annak idején, vajon hol tartanánk ma? Sokakban 
felvetődik ez a kérdés, mindamellett, hogy a gye-
rekeink, unokáink miatt végtelenül örülünk, én 
magam is, a számtalan lehetőségnek. Elég csak a 
25 év alatti fiatalok személyi jövedelemadó men-
tességére gondolni, ami januártól lépett életbe és 
akár százezer forint többletet is jelenthet havonta. 
A gyermekes családok pedig a napokban kapták 
vissza a tavaly befizetett SZJA összegét, ami több 
százezer forint. Ez egy olyan váratlan ajándék, 
ami bármire felhasználható és jelentősen köny-
nyebbé teszi a családok mindennapjait. Bicskén 
éppúgy mint az ország minden településén. 
Természetesen az idősebb honfitársaink, a nyug-
díjasok, akik végig dolgozták az életüket is része-
sültek a gazdasági növekedésnek köszönhetően 
a közösen elért sikerekből. Ebben a hónapban 
megkapták a 13. havi nyugdíjat, amit a  2010. előt-
ti években elvettek tőlük. Az ő munkájuk, kitar-
tásuk, erőfeszítéseik is hozzájárultak ahhoz, hogy 
ma fejlődik az ország és jól működik a gazdaság. 
Anyaként és nagymamaként is azt gondolom, 
minden adott a fiatalok számára a családalapítás-
hoz, gyermek neveléshez. A Gyes, Gyed, a CSOK, a 
különböző támogatások, hosszan lehetne sorolni. 
Nem véletlen, hogy évről évre nő a házasságköté-
sek száma és egyre több gyermek születik.

Ha végig megyek  a város utcáin, babakocsit to-
logató kismamákkal találkozom, vagy éppen a 
gyermekükkel sétáló családokat látok, bármerre 
nézek.

Ők a mi jövőnk, az ország, a nemzet megmaradá-
sának zálogai.

A család a haza alappillére. Így van ez, több mint 
ezer esztendeje.

Reméljük, így is marad, a következő ezer évre!

Rajtunk is múlik!

Bíztató évkezdés!

BÁLINT ISTVÁNNÉ 
polgármester

www.bicske.hu
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Bicske Város Önkormányzata és a Bicskei Egysé-
ges Művelődési Központ és Könyvtár szervezésé-
ben január 21-én a Fiatalok Háza adott otthont 
a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett ün-
nepségnek. Idén tehát sor került a rendezvényre,  
ám rendhagyó módon - a járványügyi előírások 
és védelmi intézkedések figyelembe vételével – 
közönség nélkül,  online élő közvetítés keretében 
lehetett rajta részt venni.
A műsort Szanyi Bettina, a Liszt Ferenc Zenemű-
vészeti Egyetem hallgatója székelyföldi dalla-
mokkal vezette fel, majd egy kisfilm következett, 
amelyben a helyi iskolák, a művelődési házban 
működő csoportok és civil közösségek rövid pró-
zai válogatása szerepelt. Végül a Prelúdium Mű-
vészeti Iskola növendékeinek zenei összeállítása 
zárta az ünnepi műsort.
Az intézmény a tavalyi év végén két rajzpályá-
zatot hirdetett, amelyek eredményhirdetésére 
is ez alkalommal  került sor. Az alkotókat, felké-
szítő tanárokat Bálint Istvánné polgármester kö-
szöntötte. Beszédében azt  hangsúlyozta, hogy  
a beérkezett alkotások ötletesek voltak, kreatív 
megoldásokat tartalmaztak, így még az is előfor-
dulhat, hogy valamelyik alkotó lesz a jövő Munká-
csyja vagy Szinyei-Merse Pálja.
Az egyik pályázat a magyar vasút fennállásának 
175. évfordulója alkalmából, a Mobilitási héthez 
kapcsolódó, A vasút világa, „sínes” álmok – színes 
emlékek című volt. Összesen húsz pályamunka 
érkezett, főként óvodásoktól és általános isko-

KARÁCSONYI 
CSODÁK ÉS 
SÍNES ÁLMOK
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lásoktól, de akadt egy prózai mű 
is a felnőtt kategóriában. Utóbbit, 
amely a Bakter néni címet viselte, 
Schramek Géza a Prelúdium dráma-
tanára fel is olvasta.
A művelődési központ a hagyomá-
nyokhoz hűen  meghirdette kará-
csonyi képeslap készítő pályázatát 
is. A beérkezett 141 alkotásból ki-
választottak egyet, az lett Bicske 
hivatalos karácsonyi képeslapja, 
amely minden bicskei postaládába 
bekerült.
A két gyermek rajzkiállítás, vala-
mint a Petőfi Irodalmi Múzeum kor-
társ magyar gyermekverseket be-
mutató vándorkiállítása mindenki 
számára elérhető  volt a Fiatalok 
Házában.

MÁRCIUSRA 
BEFEJEZŐDIK A 
MŰVELŐDÉSI HÁZ 
TELJES FELÚJÍTÁSA

Druzsin László a polgármesteri hivatal műszaki 
irodavezetője elmondta, hogy a földszinten a vi-
zes helyiségek teljes felújítását, a földszinti már-
ványpadló felújítását, valamint a belső nyílászárók 
cseréjét követően minden helyiség festése, burko-

lása megvalósult, a bejárati por-
tál is teljesen megújult, már csak 
az álmennyezet egyes részei nem 
kerültek a helyükre. A díszterem 
színpadi részénél és a fogadótér 
oszlopainak burkolásánál vannak 
még kisebb teendők. Nagy válto-
zás a belső térben, hogy a korábbi 
ruhatárat és büfét elbontották.
A munkálatok végeztével február 
közepétől megkezdődik a takarí-
tás is. A tervek szerint az ünnepé-
lyes átadóra március 15-én kerül 
sor.

Látványos átalakuláson megy keresztül 
a Petőfi Művelődési Központ, a külső 
után a belső terek is teljesen megújul-
nak. Év végére az emeleti részek teljes 
felújítása befejeződött, ugyanakkor a 
földszinten akadt még tennivaló.
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Az ősz eleji állapotokhoz képest so-
kat lépett előre a kivitelező V-Híd 
Építő Zrt. a Bicske vasútállomás 
intermodális átszállókapcsolatai-
nak fejlesztése és P+R parkolók ki-
alakítása elnevezésű projektben. A 
fejlesztés az Innovációs és Techno-
lógiai Minisztérium megbízásából, 
a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fej-
lesztő Zrt. beruházásában, az Euró-
pai Unió támogatásával, az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap társfi-
nanszírozásában valósul meg nettó 
9,924 milliárd forintból.
A beruházó NIF tájékoztatása sze-
rint a 2021 júniusában megkezdett 
kül- és belterületi munkavégzés a 
téli időszak ellenére is folyamatos 
volt. A vasútállomástól nyugat-

ra épülő új Tatai út és Csákvári út 
közötti összekötő út alépítményi 
munkái és az épületbontási mun-
kálatok befejeződtek, jelenleg a 
vasút fölött átvezető közúti felül-
járó átépítése, a gyalogos aluljáró 
meghosszabbítása, továbbá terület 
előkészítő munkák zajlanak. Meg-
kezdődött a déli oldalon megvaló-
suló P+R parkoló és körforgalom, a 

vasúti közrakodó vágányok burkolt 
rakterületének, és azok megközelí-
tő útjának kivitelezése, a gyalogos 
peronaluljáró akadálymentes meg-
hosszabbítása, a fejlesztéssel érin-
tett terület csapadékvíz-elvezető 
rendszerének kialakítása, átépítése 
és a közműkiváltási munkák üteme-
zett megvalósítása.
Az idei első negyedévben a hideg 
időjárás ellenére a P+R parkoló, az 
összekötő út földmunkálatai, vala-
mint az aluljáró építése a lépcsőkar 
és a liftakna megvalósításával to-
vább folytatódnak. Ezen kívül meg-
kezdődnek az új rakodóvágányok 
nagytömegű földmunkái, valamint 
az időjárás függvényében az össze-
kötő út burkolatának építése is.

Az eddigiek az in-
termodális csomó-
pont I. ütemének 
munkálatai voltak, 
ugyanakkor kiváló 
hírek érkeztek a II. 
ütem előrehaladá-
sáról is. Bicske vas-
útállomás klasszi-
kus stílusú felvételi 

épületének engedélyezési tervdo-
kumentációját a tervező elkészítet-
te, a dokumentáció hatóság általi 
engedélyezése megkezdődött. A 
tervek szerint az új felvételi épület 
a vasúti és autóbuszos szolgálta-
tás centrumaként funkcionál majd. 
Szintén elindult az új közúti aluljá-
ró engedélyezési eljárása, amely-
nek kapcsolódó dokumentációja 
benyújtásra került a szakhatóság-
hoz jóváhagyásra. A Szent István út 
folytatásaként létesülő új közúti és 
gyalogos, kerékpáros átvezetést is 
biztosító aluljáró a régi, leromlott 
állapotú gyalogos felüljáró helyett 
létesül, az aluljáró déli oldalán az 
új csatlakozó utak miatt a meglé-
vő útkereszteződés is átépül majd. 
Ezeken felül a vasúti peronok és 
utasforgalmi helyiségek akadály-
mentesítésének tervezése is folya-
matban van.
A II. ütem megvalósításához szük-
séges engedélyek várhatóan 2022 
végére állnak rendelkezésre, ezt 
követően kerülhet sor a kivitelező 
kiválasztására, majd a megvalósí-
tásra.

A HIDEG IDŐ 
SEM AKADÁLYA 
A NAGYÁLLOMÁS 
FEJLESZTÉSÉNEK
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Bicske alsón ősz óta a MÁV 
beruházásában karban-
tartási és felújítási mun-
kálatok zajlanak. Ezekről 
érdeklődtünk a MÁV Zrt. kom-
munikációs igazgatóságán.
A társaság arról tájékoztatta 
lapunkat, hogy az elkezdett 
munkák várhatóan tavasz 
végére fejeződhetnek be.
Folyamatban van a két pe-
ron burkolatának cseréje, 
márciusban pedig megkez-
dődhet az új peronbútorok 
(padok és hulladékgyűjtők) 

kihelyezése is. A megál-
lóhelyen további három 
új utasbeálló, a megálló 
mellett pedig húsz kerék-
pár tárolására alkalmas 
B+R parkoló épül, ezek-
nél biztonsági kamera-
rendszert is telepítenek.

TAVASSZAL 

ELKÉSZÜL BICSKE 

ALSÓ FELÚJÍTÁSA

ÉPÜLNEK A 
BUSZMEGÁLLÓK

Elkezdődött a Bihari utcában 
két korszerű buszmegálló 
építése. A fejlesztés egy ko-
rábban elnyert európai uni-
ós projekt része, amelyből a 
Losonczi utca egy szakasza is 
megújul mintegy 400 méter 
hosszan.
A szakemberek február ele-
jén láttak munkához és a 
gépi előkészítő munkák után 
megkezdték a Bihari János 
utca - Losonczi utca - Szon-
di utca csomópontjában a        
buszöböl kialakítását és a pe-
ronsziget megépítését. Itt je-
lenleg nincs megállóhely, azt 
pótolják a beruházás során. 
A „Bihari utca óvoda” megál-
lóhelynél szintén peronszi-
getet létesítenek, a meglévő 
buszöblöt pedig felújítják. A 
Losonczi utcában a burkola-
tot 5,5 méteresre szélesítik és 
közel 400 méter hosszban új 
aszfaltburkolatot kap az út.
A projektre nettó 106 millió 
forintot fordítanak.
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ÚJ CSOMÓPONT ÉPÜLT

Teljesen megújult  az 1-es főút, 
a 8101-es és a 8108-as utak cso-
mópontja Háromrózsánál. Az 
átadó ünnepséget január 14-én 
tartották.
A térség közlekedésének biz-
tonságát jelentős mértékben 
növelő fejlesztést együtt ünne-
pelték a környék települései, így 
jelen volt Zólyomi Tamás Etyek-, 
Ugron Zoltán Mány- és Bálint 
Istvánné Bicske polgármestere, 
valamint Tessely Zoltán országy-
gyűlési képviselő és Molnár Ist-
ván, a Magyar Közút Fejér me-
gyei igazgatója.
- Bicskének, mint járási szék-
helynek együtt kell lélegeznie 
a környező településekkel, tud-
nunk kell, hogy mi történik a 
szomszédságunkban. Márpedig 
Etyeken és Mányon is több ko-
moly fejlesztés történt mosta-
nában, aminek mi velük  együtt 
örülünk. Azért is nagy dolog  ez 
a beruházás, mert sok bicskei la-
kos használja az 1-es utat, hasz-
nálja az Etyekre vezető utat és 
a kerékpárutakat is, márpedig 
most ezek mindegyike bizton-
ságosabbá vált – hangsúlyozta 
Bálint Istvánné. Megfogalmazta 
azt a reményét is, hogy a Magyar 
Közút előbb-utóbb a bicskei be-

vezető utakat - Csákvári, Tatai, 
Kossuth, József Attila, Szent 
István - is felújítja, hiszen azok 
nem az önkormányzat, hanem a 
társaság kezelésében vannak.
Ugron Zoltán és Zólyomi Tamás  
egyaránt üdvözölte a fejlesz-
tést, Tessely Zoltán pedig arról 
beszélt, hogy a korábbi, nagyon 
kaotikus helyzet végre meg-
szűnt és egy sokkal átláthatóbb 
c s o m ó p o n t 
épült. Mint 
e l m o n d t a , 
e r e d e n d ő e n 
egy körforgal-
mat álmod-
tak meg, de 
az nem fért 
el, ezért újra 
kellett gon-
dolni a terve-
ket. Köszöne-
tet mondott 
a kivitelező 
Duna Aszfalt 
Út- és Mély-
építő Zrt-nek, 
amely a Ki-
emelt Társadalmi Igények nevű 
útfelújítási program keretében, 
teljes egészében hazai forrás-
ból, bruttó 327 millió forintért 
építette meg a kereszteződést.

- Emlékeztetnék mindenkit, 
hogy 2006-ban, amikor megyei 
képviselő lettem, vagy 2008-
ban, amikor polgármesternek 
választottak Bicskén, akkor nem 
arról beszéltünk, hogy Pannónia 
Szívében 66 kilométernyi út újul 
meg vagy épül közel 10 milliárd 
forint összértékben egyetlen 
év alatt. Márpedig 2021-ben ez 
mind megvalósult! Akkoriban 
még kátyúzni sem volt pénz, az 
ország baloldali vezetői meg-
vonták a 13. havi nyugdíjat, el-
vontak a tanároktól forrásokat  
és sorolhatnám még napestig,  
hogy milyen megszorító intéz-

kedéseket vezettek be. Szeren-
csére most gyökeresen más a 
helyzet – jelentette ki a képvi-
selő.



2022. február

8              Bicskei Újság

Lezajlott a központi középiskolai 
felvételi az általános iskolások 
számára. Bicskén közel kilenc-
ven nyolcadik osz-
tályos diákra várt 
a megmérettetés. 
A tapasztalatokról 
kérdeztük az iskol-
avezetőket.
A Csokonai Vitéz Mi-
hály Általános Iskola 
igazgató-helyettes, 
Bogán Gáborné azt 
mondta, intézmé-
nyük valamennyi 
érintett tanuló ese-
tében szorgalmaz-
za a felvételi vizsga 
megírását, legfel-
jebb a későbbiek-
ben nem használják 
fel azt. Ennek meg-
felelően a náluk 
idén végző 59 nyolcadikos közül 
56-an megírták, köztük néhány 
beilleszkedési, tanulási, magatar-
tási nehézséggel küzdő (BTMN) és 
sajátos nevelési igényű (SNI) gye-
rek is volt.
- A végzősök a Vajda János Techni-
kumban írták meg a felvételit ja-
nuár 22-én és már az értékelő la-
pokat is megkaptuk mind magyar 
nyelvből, mind matematikából. 
Ezek alapján iskolásaink átlaga 
magyarból 24,4 pont, matekból 
pedig 17,6 pont lett. Az országos 
átlag még nem ismert, de magyar 
nyelvből 30 pont körül, matemati-
kából 20 pont környékén várható 
– ismertette Bogán Gáborné.
Megjegyezte, hogy a legjobb 
eredményt elérő tanulójuk száz-
ból 87 pontot szerzett, de akadt 
olyan diák is, aki magyar nyelvből 
46 pontot ért el, de volt 43 és 42 
pontos felvételi is.

A Szent László Általános Iskola 
igazgatója, Hetényi Anikó közölte, 
hogy náluk valamennyi végzős, 

azaz 27 gye-
rek írta meg 
a központi 
felvételit. Ők 
is a Vajdában 
adtak szá-
mot tudá-
sukról.
- Alapo-
san megle-
pődtünk az 
eredmények 
láttán, mert 
kiváló eredményeket értek el ta-
nulóink. Fontos megjegyezni, ná-
lunk iskolaválasztástól függetle-
nül minden gyerek megírta, tehát 
SNI-s és BTMN-es gyerekek is vol-
tak közöttük. Ennek ellenére 77 
pontot értek el átlagban. Tavaly 
gyengébb volt az eredményünk, 
bár így is jóval az országos, illetve 
regionális átlag felett teljesítettek 
a tanulók. Akkor 63 pontot értünk 

el, de akadt már korábban is 70 
feletti teljesítményünk. Persze, 
önmagában nem értelmezhető ez 

az eredmény, csak a 
régió és az ország 
kisvárosainak ha-
sonló iskoláit össze-
vetve – mutatott rá 
Hetényi Anikó.
Náluk két tanuló 
is 98 pontot ért el 
a 100 pontból, az 
egyik 49+49 pon-
tot, a másik pedig 
50+48 pontot.
A felvételi vizsgák 
után a jelentkezési 
lapokat február 18-

ig továbbítják a középfokú intéz-
ményekbe. Az esetleges szóbeli 
vizsgák február 22. és március 11. 
között zajlanak le. A diákoknak a 
megjelölt iskolák sorrendjén már-
cius 21-22-én van lehetőségük 
módosítani, a hivatalos végered-
ményt április 22-én hirdetik ki.

TÚL A FELVÉTELIN
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Hosszas betegség után, 2022. január 26-án elhunyt 
Nagyné Tábori Ibolya.
Nagyné Tábori Ibolya 1977. szeptemberben végezte el 
az óvóképző szakközépiskolát, ami után Budapesten 
kezdett el dolgozni, mint óvodapedagógus. 1981-ben 
szerzett diplomát a Budapesti Tanítóképző Főiskolán, 
majd férjhez ment és gyermeke megszületését köve-
tően, 1987-ben Bicskén helyezkedett el, az akkori „3-as 
számú” óvodában.
A város óvodáinak átszervezését követően a Kakas Ta-
góvodában dolgozott, innen 2017 decemberében vo-
nult nyugdíjba, hogy megkezdje megérdemelt pihené-
sét a 40 éves óvodapedagógusi pályafutás után.
Megértő szavait, emberségét szerették mind a gyere-
kek, mind a kollegái. Kreativitása, töretlen elkötelezett-
sége a szakmája iránt példaértékű volt. Napi munkája 
mellett a Kakas Óvodás Gyermekekért Közalapítvány 
kuratóriumi elnökeként segítette az intézmény eszköz-
tárának gazdagodását. 1990-ben Eredményes munká-
ért művelődési miniszteri dicséretben részesült.

Nyugodjék békében!

IN MEMORIAM

A szép hagyomány idén is folytatódott. Megtartották 
a Székesfehérvári Szakképzési Centrum Vajda János 
Technikum szalagavatóját. A szalagok feltűzésére Tata-
bányán, a Földi Imre Sportcsarnokban került sor január 
15-én. Az estet színesítette előadásával Beeri Benjámin 
(trombita, ének (tenor) a Virtuózok 2017. évi döntőse), 

Grósz Mónika és Balku Édua (fuvola, Bicskei Prelúdium 
Művészeti Iskola), valamint Pálfi Kíra Kornélia az iskola 
megyei döntős versmondója. Az esemény  csúcspontja 
természetesen a végzősök tánca volt. Csodaszép ruhák, 
öltönyök, a parketten suhanó fiatalok látványa minden-
kit elvarázsolt. 

VAJDÁS SZALAGAVATÓ
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Meséljen egy kicsit az életé-
ről!

- 66 évvel ezelőtt láttam meg a 
napvilágot, gyermekkoromat Bala-
tonlellén töltöttem. Apámtól meg-
tanultam fúrni, faragni, fűrészelni, 
kertészkedni, de még az órajavítás 
tudományába is bevezetett. Anyám-
tól megtanultam horgolni, kötni, 
varrni, stoppolni, befőzni, és persze 
takarékosan élni, a szegénységet 
méltósággal viselni. A helyi általá-
nos iskola után a Fonyódi Karikás 
Frigyes Gimnáziumba jártam, majd 
jöttek a főiskolás évek, végül a csa-
ládalapítás. Gyorsan egymás után 
jöttek a gyerekek, utána a Magya-
regresi Általános Iskolába kerültem, 
ahol 10 év után iskolaigazgató let-
tem. Annak ellenére, hogy imádtam 
tanítani, újabb 10 év után átmentem 
a fenntartói oldalra, előbb az ottani 
önkormányzatnál, majd a Klebels-
berg Intézményfenntartónál dol-
goztam. Innen mentem nyugdíjba.

Hogyan és miért fordult az 
írás felé?

- Így visszagondolva, mindig szeret-
tem történeteket kitalálni, gondo-

lataimat papírra vetni. Szerencsére 
mindig volt valaki, aki elismerésével 
buzdított. Alsóban a tanító bácsim, 
dicsérgette és felolvasta a fogalma-
zásaimat, felső tagozaton magyar 
tanárom mondta el a véleményét és 
megkérdezte az enyémet. Ez nagy 
büszkeséggel töltött el. Amikor taní-
tottam és kicsik voltak a gyermeke-

im, nem sok időm maradt írogatásra, 
„hallgattak a múzsák”. Hanem, ami-
kor kirepültek a családi fészekből, 
egyre több lehetőségem adódott 
otthon a számítógép elé ülni. Elő-
ször kisebb szösszeneteket, novellá-
kat gépeltem be, csak úgy magam-
nak, aztán felfedeztem az irodalmi 
pályázatokat. Elég sokra beküldtem 
meséimet, novelláimat és többnyire 
sikerrel jártam.

Milyen sikerei voltak eddig a 
műveivel?

- Az irodalmi pályázatokkal szeren-
csém volt, mindjárt az első próbál-
kozás bejött. Morzsák anya meséiből 
címmel küldtem be három össze-
függő novellát az Irodalmi Jelen fo-
lyóirat pályázatára, ahol harmadik 
lettem. Pár hónappal később a Ca-
ritas Egyesület pályázatán első lett 
a Szerencsehozó bohóc esszém. 
Különböző mesepályázatokra be-
küldött meséim közül elég sok meg-
jelent. Számomra a legkedvesebb a 
Tündéri boszorkány, ehhez bábokat 
is készítettem. Emellett egy ’56-os 
antológiában három kis esszém is 
helyet kapott. Több mesét és novel-
lát megnevezhetnék még, de nem 
teszem, hisz a www.modernagyi.hu 

MODERNNAGYI ÍR ÉS BARKÁCSOL

B. Rózsás Erzsébet a modern kor nagymamája. Talán ezért is alkot Modernnagyi néven. 
Novellákat ír, sokat barkácsol. Legutóbb A vasút világa, „sínes” álmok – színes emlékek 
című pályázaton nyert díjat a felnőtt kategóriában.
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oldalon szinte valamennyi elolvas-
ható.

Ezek szerint saját honlapja 
is van. Arról mit lehet tudni?

- A családom ismert, mindig is tud-
ták, hogy szívesen írogatok és barká-
csolgatok. Ezért 2010 karácsonyára 
felnőtt gyerekeimtől egy weblapot 
kaptam, melynek a „Modernnagyi” 
nevet adták. Azzal indítottak önálló 
utamra. Ide írhatók, rajzolhatok, be-
mutathatom az ötleteimet, bármit 
felrakhatok, amit fontosnak gondo-
lok. Ma már 19 országból, illetve 216 
városból, több mint 200 ezer ember 
látogatta a honlapot.

Az írás mellett a barkácsolás 
a másik hobbi?

- Az írás kéz a kézben jár a barká-
csolással. Ahogy születtek és nőttek 
az unokák, készítettem nekik kez-
detben képességfejlesztő, később 
tanulást segítő játékokat. Így tör-
ténhetett, hogy énekbe foglaltuk a 
szófajokat, verset írtunk a törtekről, 
mesét írtunk a 7-ről, játékot készítet-
tünk a szorzótábláról, tüzet csihol-
tunk, piramist építettünk vagy gö-
rög katonák voltunk. A többes szám 
nem véletlen, hisz a legtöbb játékot 
közösen készítettük, dolgoztunk és 
egyben szórakoztunk. Az általunk 
készített játékok mind egyszerűen 
elkészíthetők és filléresek. Kedvenc 
alapanyagom a tojástartó és a WC 
papír henger. Szóval írok, barká-
csolok, unokázok és imádok ker-
tészkedni. Fő feladatom még, hogy 
ezzel is megfertőzzem a gyerekeket.

Milyen tervei vannak a jövő-
re nézve?

- Terveim? Az rengeteg van! Csak 
legyen hozzá elég erőm és egész-
ségem! Most „kártyagyártásba” fog-
tam, mert azt vettem észre, hogy 
a gyerekek alig-alig ismerik az Ár-
pád-házi királyokat. Ugyanakkor a 

kártya – minden online és számító-
gépes játék ellenére – még mindig 
népszerű. Ezért azt találtam ki, hogy 
a francia kártyát úgy átalakítom, 
hogy azon az Árpád-házi királyok 
képe legyen uralkodási idejükkel 
és egy-egy, jellemző mondattal. A 
legnagyobb álom saját mesekönyv 
sok szép képpel, egy novellás kö-
tet és egy ötleteimet tartalmazó 
barkácsolós könyv kiadása. No, és 
a végére hagytam a legutolsó elha-

tározásom: tekintve, hogy lassan 10 
éve bicskei vagyok, írnék egy Bicskei 
mesék című könyvet, amely három 
részből állna. Az első bemutatná 
Bicske történelmi, földrajzi helyze-
tét, a második régi hiteles története-
ket dolgozna fel, a harmadikba me-
sék kerülnének a fantáziám alapján. 
A címerben látható ugró fehér szar-
vas nagyon tetszik, jó induló téma 
lehetne…

A tavasz lehelete 

Február vége volt, de amikor kiléptünk az utcára kellemes meglepetés 
ért. Hétágra sütött a nap és egészen langyosan lengedezett a szél. 
Nagyot szippantottam a kellemes levegőből és lelkesen fordultam 
négyéves unokámhoz:
- Érzed? Ez már a tavasz lehelete.
- Mi van?
- Mondom, érzed a tavasz leheletét?
- Éreznem kéne valamit? – nézette rám sandán.
Nem sok ész kellett hozzá, hogy rájöjjek, némi magyarázatra szorul a 
dolog. Közben azon is elgondolkodtam, hogy a mai gyerekek ebben a 
számítógépes, SMS-es világban, ahol sokszor még az egész szót sem 
mondják ki, vajon egy szónak hány szinonimáját, és hány állandósult 
szókapcsolatot ismernek.  Azokra a kifejezésekre gondolok, amiket 
nem szabad szavakra bontani, hisz csak együtt ér valamit, viszont 
szebbé teszik beszédünket, elképzelhetőbbé gondolatainkat, mint pl. 
a Hálni jár belé a lélek. Iskolában ugyan tanítják ezeket, de valahogy a 
hétköznapokban nem találkozok vele annyiszor, mint a káromkodással, 
vagy a kötőszóként használt obszcén kifejezésekkel.  
- Hogy érezned kéne-e valamit? Igen. Érezned kéne. Nem érzed, milyen 
kellemesen simogatja az arcodat a lágy, langyos szellő. Nem érzed a 
napsugarának enyhe cirógatását?
Kérdő tekintetét látva, gondoltam, nem igazán tudja, miről beszélek. 
- Tudod mit? Hétvégén, ha szépen süt a nap, kirándulunk egyet.
- És mit nézünk meg? 
- Sok mindent: hogy hogyan ébred a természet, hogy bimbóznak-e 
a virágok, rügyeznek-e a fák? A sivár, kopár szürkeség mivé változik? 
Vajon megérezték-e az állatok az erősödő fényt és előmerészkedtek-e 
már?  … és mondtam, mondtam a tavaszról eszembe jutó szóvirágo-
kat.
Egy hónappal később, ismét kimentünk a határba.
- Na mit szólsz? – kérdezetem vidám lelkesedéssel. 
- Mihez?
- Érzed már a tavasz leheletét?
- Nem érzek semmit – mondta, közben rám nézett, látva őszinte csaló-
dottságomat, megfogta a kezemet és így folytatta – de nagyon szép! 
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- Tulajdonképpen a választópolgárok 
semmit nem fognak érzékelni abból, 
hogy népszavazás is lesz azon a napon, 
mindössze annyit, hogy eggyel több 
szavazólapot kapnak. A választási iro-
dák szempontjából már más a helyzet, 
hiszen a népszavazás esetében az egész 
ország egy választókerületnek minősül, 
míg az országgyűlési választásnál kü-
lön-külön vannak a kerületek, mi ugye 
Fejér 03-ba tartozunk – ecsetelte a 
helyzetet Fritz Gábor, aki kérdésünkre 
megemlítette, hogy egyik voksolás sem 
kötelező, vagyis előfordulhat, hogy va-
laki csak a parlamenti választással fog-
lalkozik, a népszavazás nem érdekli, 
akkor azt a szavazólapot nem tölti ki. 
Persze fordítva, ugyanez igaz
Kérdésünkre, hogy lehet-e több moz-
góurna igénylés a vírushelyzet miatt, 
azt válaszolta, hogy a választási eljárási 
törvény erről egyértelműen rendelke-
zik, vagyis a választópolgár azért kéri a 
mozgóurnát, mert mozgásában egész-
ségi állapota - ideértve a koronavírus 
miatt házi karantént is - vagy fogya-
tékossága, illetve fogva tartása miatt 
gátolt és az igénylés ilyen okát tartal-
mazza a kérelem, tehát nem lehetetlen, 
hogy többen fognak mozgóurnátigé-
nyelni karanténba kerülés esetén, mint 
máskor. Mozgóurna igénylést a válasz-
tást megelőző 66. naptól, azaz január 
27-től lehet benyújtani a szavazás nap-
ján 12:00 óráig.
Egyébként a szavazóköri névjegyzék-

ben szereplő választópolgárok részé-
re a Nemzeti Választási Iroda 2022. 
február 11-ig megküldte az értesítőt. 
Az értesítő tartalmazza a választó-
polgár adatait (nemzetiségi adatát), 
annak a szavazókörnek a címét, ahol 
szavazhat, valamint további választá-
si információkat. Amennyiben az ér-
tesítőt a fenti határidőig nem kapta 
meg valaki, akkor a lakóhelye szerinti 
helyi választási irodától igényelheti 
azt.
Amennyiben valaki a bejelentett la-
kóhelyétől eltérő településen, vagy 
ugyanazon a településen, de a lakcí-
me szerinti szavazókörtől eltérő sza-
vazókör területén fog tartózkodni, 
átjelentkezéssel szavazhat. Átjelent-
kezni bármelyik magyarországi tele-
pülésre lehet. Az ezzel kapcsolatos 
kérelmeket január 27-től március 25. 
16 óráig lehet benyújtani.
Abban az esetben, ha egy magyaror-
szági lakcímmel rendelkező választó-
polgár a szavazás napján külföldön 
tartózkodik, lehetősége van arra, 
hogy valamelyik külképviseleten 
(nagykövetségen vagy konzulátuson) 
adja le szavazatát. A külképviseleti 
névjegyzékbe vétel iránti kérelmet 
szintén január 27-től lehet benyújta-
ni.

ÁPRILIS 3-ÁN LESZ AZ 

ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁS

Áder János Magyarország köztársasági elnöke 2022. április 3-ára tűzte ki az or-
szággyűlési képviselők általános választását. Ugyanezen a napon lesz országos 
népszavazás gyermekvédelmi kérdésekben is. Fritz Gábor bicskei jegyzőt, az or-
szággyűlési egyéni választókerületi választási iroda vezetőjét kérdeztük a tudni-
valókról.
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Úgy tudom nem ez a fő profil-
juk…

- A WhiteSkiff Group szerteágazó 
tevékenységet folytat, befektetési 
tanácsadástól kezdve ingatlan bér-
beadáson és felújításon keresztül 
autókereskedelemmel, munkaerő-
kölcsönzéssel is foglalkozunk. Vi-
szont itt, Bicskén csak az autórest-
aurálás folyik 2018 óta. Alapvetően 
veterán autókkal dolgozunk, főként 
német prémium típusokkal, bár 
mostanra az igények miatt fiatalabb 
és nem csak német járművek for-
dulnak meg telephelyünkön. Azért 
az elsődleges márkák a Porsche, 
a BMW és a Mercedes, amelyeken 
rész- vagy teljes restaurálást vég-
zünk a főleg külföldi megrendelők 
igényei szerint. Emellett szervizel-
jük is ezeket az autókat.

Mikor kezdődött ez a sztori?

- Vásároltam egy 311-es Wartbur-
got, szerettem volna teljesen rest-
auráltatni, de egyszerűen nem ta-
láltam megfelelő céget, küldtek 
egyiktől a másikig, de senki nem 

vállalta egyben a 
feladatot. Ezért ke-
restem Budapest 
környékén egy te-
lephelyet, ahol drá-
ga és ritka autókat 
tudunk felújítani 
prémium minőség-
ben, és ami fontos 
volt, hogy gyakorla-
tilag mindent hely-
ben el tudjunk vé-
gezni. Erre Bicskén 
találtam rá, ebben a 
békés kisvárosban, 
amely közel van az 
autópályához, és 
amelynek vezetői 
mindvégig támo-
gattak a műhely felépítésében. 
Egyébként 2018 tavaszán először a 
Kossuth utcai épület megmentése 
történt meg, utána megvásároltam 
a mögötte lévő ingatlant. Ott állt 
egy nagy csarnok, amely alkalmas 
volt a műhelyek befogadására. So-
kat dolgoztunk rajta, mire megfe-
lelt az igényeinknek, de most már 
tökéletes minden szempontból. Ma 
már évente hat teljes restaurációt 

és 10-12 teljes fénye-
zést tudunk elvégezni 
itt.

Hogy néz ki a fo-
lyamat?

- Csak eredeti állapot-
ra állítunk vissza autó-
kat, amelyeknek úgy 
kell kinéznie, mintha 
nulla kilométerrel ép-
pen most gördültek 
volna ki a gyárból. Ez 

egyébként a tulajdonosok elvárása, 
mint ahogy szakági sztenderd is, 
hiszen ez garantálja, hogy a tulaj-
donukban lévő jármű értéke folya-
matosan emelkedjen. Ami fontos, 
hogy mi nem modernizálunk ré-

WHITESKIFF: 

ÁLOMBÓL CSODÁK 

A Kossuth utca 21. szám alatt álló patinás, századeleji hangulatot árasztó épületből nem nagyon 
következtethetünk arra, mi is folyik a falain belül, pláne nem az udvarán található műhelyekben. 
Ugyanis a WhiteSkiff Classics Kft. veteránautókat újít fel a legapróbb részletekre kiterjedően, még-
hozzá a lehető legmagasabb minőségben. Dudás Illés Szabolcs tulajdonos-ügyvezetővel beszélget-
tünk.
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gebbi típusokat és újabb évjáratú 
autót sem régiesítünk. Maximálisan 
ragaszkodunk az eredeti állapot 
visszaállításához, aminek elérését 
folyamatosan dokumentáljuk, fo-
tózzuk, és akár naponta elküldjük 
a tulajdonosnak, hogy úgy érezze, 
mintha ő is részese lenne „szerel-
me” megújulásának.

Mennyire könnyű eredeti al-
katrészeket beszerezni?

- Sok gyári és még több, jó minő-
ségű utángyártott alkatrészt találni. 

Nyugat-európai kis cégek megvásá-
rolták az autógyárakban leselejte-
zett présgépeket és kis szériában, 
ugyanolyan minőségben gyártják 
azokat. Meg aztán ott vannak a kí-
naiak is, akik szintén képesek kiváló 
minőségben alkatészt biztosítani. 
Az autókhoz szükséges alkatrésze-
ket 2-3 webáruházból be tudjuk 
szerezni, inkább az ülésváz és szi-
vacs, amik nem kopóalkatrészek, 
azokból van kevés, de azok felújít-
ható állapotúak többségében. Per-
sze az sem mindegy, milyen típus-
ról beszélünk, például Wartburghoz 
nehéz alkatrészt találni, de a német 
prémium márkákhoz szinte minden 
van.

Van szakember is, aki az alkat-
részeket a helyükre szerelje?

- Nem panaszkodom, mostanra a vá-
rosból és a környékről tucatnyi em-
ber dolgozik az irodában és a mű-

helyekben. Persze, azért 
mindig jól jönne még 
1-2 dolgozó, akkor lenne 
maximálisan kihasználva 
a kapacitásunk, de azért 
így is zökkenőmentesen 
tudunk munkákat vállal-
ni. Szerencsére munka is 
akad. Olyannyira, hogy 
ma egy teljes restaurá-
lást csak 2023 közepén 
tudnánk elkezdeni. Per-
sze, a veterán autós kö-
rök nem a rohanást, a 
kapkodást preferálják, 
nekik az a fontos, hogy 
tökéletes minőségben kapják visz-
sza az ő kis „matchboxukat”.

Ez azért egy drága mulatság-
nak tűnik…

- Valóban. Például egy jobb állapo-
tú, 1966-os évjáratú, használt Por-
sche nagyjából 90-130 ezer eurót 
ér, amíg teljes restauráció után már 
180-220 ezer euróba kerül.  Mivel a 
restaurálás nem csak alkatrész és 
alapanyag, hanem rendkívül mun-
kaerőigényes is, így az sem olcsó.

Vannak-e tervek, fejlesztési 
elképzelések?

- Folyamatosan ezen dolgozunk, 
mert rengeteg tervünk van. Tech-
nológiai és kapacitás béli növe-
kedés is tervben van. Ami viszont 

nem Bicskéhez kötődik, az egy ve-
teránautó garázs építése, ahol ilyen 
értékű autókat lehet hosszútávon 
tárolni és szervizelni, hiszen eze-
ket az autókat a tulajdonosaik nem 
mindennapos használatra vásárol-
ják, hanem egy-egy hétvégére ve-
szik elő.

Mi a nagy álom?

- Ez a műhely volt a nagy álom, ahol 
értéket teremtünk, talán nem túl-
zás, hogy csodákat hozunk létre. 
Azonban nem egy jó műhely aka-
runk lenni, hanem a legjobb. Ezt 
még nem értük el, tehát ez a nagy 
álmom!

Fotók: Papp Zoltán és Pfau Péter



Korábban is szerettünk volna napelemes rendszert tele-
píteni a házunk tetejére, de az anyagiak ezt nem tették 
lehetővé, most azonban egy pályázatnak köszönhetően 
lehet, hogy hamarosan mégis megvalósul – mondta el 
lapunknak Tóth Imréné, aki bizonyára sokadmagával 
együtt pályázott Magyarország Helyreállítási és Ellen-
állóképességi Terve keretében megjelent „Lakossági 
napelemes rendszerek támogatása és fűtési rendszerek 
elektrifikálása napelemes rendszerekkel kombinálva” 
című pályázaton. E pályázattal az adott háztartás éves 
villamosenergia fogyasztását megtermelő napelemes 
rendszerhez lehet jut-
ni ingyenesen, vagyis 
egyetlen fillér ráfordí-
tás nélkül le lehet nul-
lázni a villanyszámlát 
hosszú-hosszú évekre.
- Amikor először jött 
velem szembe a pályá-
zati lehetőség hirdeté-
se nem is foglalkoztam 
vele. Aztán amikor so-
kadszor láttam, akkor 
rákattintottam, és nem 
hittem a szememnek, 
erősen kételkedtem, 
hogy ez valóság-e. Az-
tán tovább tájékozód-
tam mindenfelé, meg-
ismertem alaposan a 
programot és kiderült, hogy ez maga a valóság: ingyen 
lehet napelemes rendszerünk. Egyébként lett volna mód 
a fűtési rendszert elektromosra cserélni, szigeteltetni, 
nyílászárókat cseréltetni, de abba nem vágtunk bele. A 
pályázat beadásának egyik fő feltétele az ingatlantulaj-
donosok éves jövedelme volt, ennek megfeleltünk. A pá-
lyázatot eredetileg december 28-áig kellett beadni, de a 
határidőt kitolták január 21-éig. Annak érdekében, hogy 
a benyújtott űrlapok tökéletesen legyenek kitöltve és a 
szükséges papírok szkennelése, másolása is megtörtén-
jen, mint bicskei lakos az önkormányzat segítségét kér-
tem. Soha nem kértem előtte semmiben segítséget, de 
nagyon örülök, hogy ekkora segítőkészséget tapasztal-

tam. Ugyanezt tapasztaltam a pályázat összeállításakor 
a székesfehérvári Széchenyi Programiroda esetében is, 
akik mindig készek voltak telefonon segítséget nyújta-
ni. Szóval összeállt a pályázatunk, benyújtottuk és most 
várjuk az értesítést. Reménykedem benne, hogy meg-
kapjuk a támogatást – mesélte el pontról pontra a pá-
lyázat beadásának előrehaladását Tóth Imréné.
A pályázó azt is megemlítette, hogy a szükséges papí-
rok megléte és a pályázati feltételeknek való megfelelés 
csak az egyik feltétele a sikernek. A másik, hogy előre 
meg kell állapodni egy kivitelezővel, aki korábban re-

gisztrált a rendszerbe, 
mert csak ilyen vállal-
kozók végezhetik el a 
napelemes rendszerek 
telepítését és a munka 
végeztével nekik fizet 
az állam. Több vállalko-
zóval beszéltek, végül 
az ötből előbb három, 
majd kettő maradt, s a 
végére meglett a „győz-
tes”.
- A vállalkozó múltja 
döntő szempont volt 
azon túl, hogy miként 
álltak hozzá a kérdés-
hez. Egyébként nagyon 
sokat segítettek, azt is 
elmondták, milyen pá-

lyázati feltételekre figyeljünk. Felvettük velük a kapcso-
latot, majd felmérték a helyszínt, adtak egy ajánlatot, 
amit szerepeltetni is kellett a pályázatban, majd aláír-
tuk a vállalkozói szerződést. A kivitelező cég a mi adó-
számunkkal regisztrált a rendszerbe. Most mindketten 
várjuk, mikor lehet elkezdeni telepíteni – mondta Tóth 
Imréné, aki azt is elárulta, hogy siker esetén a rendszer 
telepítése egy nap alatt is megvalósulhat, ám az elekt-
romos hálózatra való rákötés engedélyeztetése hosz-
szabb procedúra lehet.

2022. február
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NULLÁZNÁK A VILLANYSZÁMLÁT

Azoknak, akik lemaradtak volna az első körről jó hír, hogy lesz még további 
három! A 2. ütem 2022. szeptember 12. 17 órától október 3. 18 óráig tart, a 3. 
ütem 2023. szeptember11. 17 órától október 2. 18 óráig, míg a 4. ütem 2024. 

szeptember 2. 17 órától szeptember 23. 18 óráig.
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A Fejér Megyei Kormányhivatal tájékoz-
tatása szerint az elektronikusan intéz-
hető ügyek köre folyamatosan bővül. A 
cél az, hogy a lehető legtöbb hatósági, 
közigazgatási ügyet online, otthonról 
vagy bárhonnan, számítógépről, okos-
telefonról intézhessenek az ügyfelek. Az 
e-közigazgatási szolgáltatások egyfajta 
gyűjtőhelye a www.magyarország.hu 
weboldal, ahol több mint 300 elektroni-
kus szolgáltatás érhető el. A szolgáltatá-
sok több mint felének igénybevételéhez 
szükséges az ügyfélkapu-regisztráció, 
ami az ügyfél azonosítására szolgál.
Azonban akadnak olyan szolgáltatások 
is, amelyek – webes ügysegéden vagy 
okos telefonon – a helyszíni ügyintézés 
mellőzésével és ügyfélkapu használata 
nélkül intézhetők. Ilyen az erkölcsi bizo-
nyítvány igénylés, a személyazonosító 
igazolvány- és útlevél pótlás (ellopott, 
elveszett vagy megsemmisült okmány 
esetén), a gépjármű tulajdonosváltás 
bejelentése, a gépjármű ideiglenes for-
galomból való kivonása, a kivonás meg-
hosszabbítása vagy forgalomból kivont 
gépjármű forgalomba való visszahelye-
zése, a védettségi igazolvány igénylése 
(ellenanyag vizsgálat vagy pótlás ese-
tén), a lakcímváltozással kapcsolatos 
ügyintézés (állandó és tartózkodási hely-
lyel kapcsolatosan egyaránt), szállásadói 
nyilatkozat megtétele, ügyfélkapu re-

gisztráció e-személyi birtokában, moz-
gásban korlátozott személyek parkolási 
igazolványának pótlása.
További elektronikus alkalmazásokként 
említhető a születési/házassági anya-
könyvi kivonatok igénylése, a család-
támogatásokkal kapcsolatos ügyek, a 
Nemzeti Adó és Vámhivatal hatáskörébe 
tartozó ügyek nagy része, az építésha-
tósági ügyek és a nyugdíjjal kapcsola-
tos ügyek. Ügyfélkapus regisztrációval 
rendelkező állampolgárok további több 
száz ügyet tudnak személyes azonosí-
tást követően online intézni, melyek a 
www.mo.hu oldalról indulva könnyen 
kereshetők.
A teljes körű elektronikus ügyintézés 
egyik alapfeltétele tehát az ügyfélkapu 
létesítése vagy „új típusú”, elektronikus 
személyazonosító igazolvány, az úgy-
nevezett e-SZIG. Ügyfélkaput a kormá-
nyablaknál történő személyes megjele-
néssel, érvényes okmány bemutatásával 
és egy meglévő e-mail címmel, vagy 
elektronikus személyazonosító igazol-
vány segítségével, elektronikusan lehet 
létesíteni.
2020. szeptember 1-je óta lehetőség 
van az elektronikus lakcímbejelentésre 
a kormányablakokban. A Fejér Megyei 
Kormányhivatal Bicskei Járási Hivata-
lának tapasztalatai szerint nagyon sok 
esetben el kell utasítani az elektroni-

kusan beérkezett kérelmeket, azok hi-
bás adattartalma és/vagy a szállásadói 
nyilatkozat hiánya miatt, holott a szál-
lásadói nyilatkozat megtételére is van 
lehetőség elektronikus úton.
2021. február 1. óta jogszabály biztosít 
lehetőséget a vezetői engedély automa-
tikus kiállítására. Ennek az egyik feltéte-
le, hogy az ügyfél rendelkezzen 3 évnél 
nem régebbi, eltárolt fotóval a rendszer-
ben és az orvosi alkalmassági vélemény 
feltöltésre került az engedélyező orvos 
által. Amennyiben bármelyik feltétel 
hiányzik, ennek pótlására a kormányab-
lakban kerülhet sor, soron kívüli eljárás 
keretén belül. A vezetői engedély auto-
matikus kiállítása illetékmentes, ameny-
nyiben az ügyfél az ügyintézést elektro-
nikusan végzi/fejezi be.
Az elektronikus ügyintézés erősödését 
jelzi, hogy egyre több ügyfél intézi elekt-
ronikus úton a gépjárművel kapcsolatos 
ügyeket is. A gépjármű átírásának inté-
zésére továbbra sincs lehetőség elektro-
nikus úton. Viszont könnyebbség, hogy 
a gépjármű eladásának bejelentése (a 
jogszabály alapján, 15 napon belüli kö-
telezettsége van a tulajdonosnak), va-
lamint a maximum egy év időtartamra 
történő kivonás, az üzembentartó kérel-
mére megtehető elektronikus ügyinté-
zés keretén belül is. Az elveszett, eltulaj-
donított, megsemmisült magánútlevél, 
második magánútlevél pótlása is – bizo-
nyos feltételekkel – kezdeményezhető 
elektronikus úton.
A Bicskei Járási Hivatal arra hívta fel a 
figyelmet, hogy a lejáró okmányok, ide 
értve a forgalmi engedélybe bejegyzett 
műszaki érvényességi időt is, a 2020. 
július 4-e és 2020. november 4-e között 
lejártak kivételével –, jogszabályi rendel-
kezés alapján, 2022. június 30-ig érvé-
nyesek maradnak. Ennek ellenére a hi-
vatal kéri az érintetteket, hogy a hosszú 
várakozási idő megelőzése érdekében, 
lejárt vagy lejáró okmányaikkal kapcso-
latos ügyeiket időben kezdjék el intézni, 
ne hagyják azt az utolsó napokra, a nyári 
szabadságolások időszakára.
Dr. Simon László a kormányhivatal ve-
zetőjeként sokszor és sok helyen el-
mondta; meggyőződése, hogy a Fejér 
Megyei Kormányhivatalnak a jövőben is 
az állampolgárokért, a vállalkozásokért, 
a gazdaság fejlesztéséért kell tevékeny-
kednie. Jól tükrözi ezt a szemléletmódot 
a kormányhivatal szlogenje is: „Miben 
segíthetünk?”

ÜGYINTÉZÉS SORBAN ÁLLÁS NÉLKÜL

A kormányhivatalok létrehozásának egyik legfőbb célja a bürok-
rácia csökkentése volt, az elmúlt években tovább is egyszerűsö-
dött az ügyintézés az állampolgárok és a cégek számára. Az ügy-
intézés egyszerűsítésének fontos eleme az adminisztratív terhek 
mérséklése, hogy az állampolgárok és a vállalkozások – tekintet-
tel a járványhelyzetre is – online, akár otthonról, minél szélesebb 
körben tudják az elektronikus szolgáltatásokat igénybe venni. 
Nagyszámú ügykörben nyújthatók be a kérelmek elektronikus 
űrlap segítségével, így meg sem kell jelenni a kormányablakok-
ban ahhoz, hogy intézni tudjuk hivatalos ügyeinket!
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MODERN 
ESZKÖZÖK AZ 
ÉLETMENTÉSÉRT

Összesen kilencmillió forint értékben adtak át 
új felszerelést a Bicskei Mentőállomáson, ame-
lyek használatával a mentősök munkája  haté-
konyabb lesz. 

Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány lakossági és cé-
ges adományozók év közbeni befizetéseiből vásárolt egy 
Lifepack 15-ös defibrillátor-monitort, illetve egy Ferno 
típusú lapáthordágyat fejrögzítővel. A január 15-ei át-
adáson jelen volt Tessely Zoltán országgyűlési képviselő, 
Vörös Péter az Országos Mentőszolgálat regionális igaz-
gatója, Reszegi Imre Fejér megyei vezető mentőtiszt és 
Szoboszlai Zoltán, a Bicskei Mentőállomás vezetője.
Tessely Zoltán azt hangsúlyozta, hogy nem volt ez mindig 
így, hogy időről időre újabb és újabb eszközöket kapnak 
a mentősök. Az egész mentőtársadalommal szembeni 
adósság igen nagy volt még tíz évvel ezelőtt, de mára ezt 
sikerült jó részt  törleszteni – tette hozzá. Beszélt arról is, 
hogy  a Bicskei Mentőállomás két vadonatúj mentőautót 
kapott 1-2 év alatt, közben az önkormányzat által szer-
vezett jótékonysági bál bevételéből a létesítmény és a 
berendezések újultak meg. Országosan egyébként  eddig 
107 mentőállomás újult meg, 34 új mentőállomás épült, 
tavaly pedig megkezdődött  21 mentőállomás felújítása 
és átépítése. 

- Világszínvonalú flotta és eszközpark áll az élet-
mentő bajtársak szolgálatában jelen pillanatban. A 
mostani két új  eszköz sem kerülhetett volna jobb 
helyre, hiszen az itt dolgozó 5 mentőtiszt, 1 orvos, 
10 mentőápoló és 10 gépkocsivezető a két darab 
24 órás kocsival 2021-ben 3026 beteget látott el, 
ezek negyven százaléka  esetkocsival történt. Hate-
zer órát töltöttek az autókban, amelyekkel 200 ezer 
kilométert tettek meg az ellátási területükhöz tar-
tozó 15 település lakossága, valamint az igen nagy 
forgalmat bonyolító M1-es autópálya és 1-es főút 
betegbiztonsága érdekében – emelte ki a képvise-
lő.
Vörös Péter hangsúlyozta, hogy mindkét eszköz az 
életmentésben kap kiemelt szerepet a jövőben. A 
Lifepack 15 névre hallgató defibrillátor-monitor a 
betegek élettani paramétereit vizsgálja folyama-
tosan, miközben újjáélesztésnél defibrillátorként 
is nagy segítséget jelent. A Ferno típusú lapáthor-
dággyal kapcsolatban Szoboszlai Zoltán, a men-
tőállomás vezetője elmondta: a másik új eszközzel 
együtt az esetkocsi fontos felszerelése lesz. Főleg a 
nehezen mozgatható, illetve gerincsérült betege-
ket tudják majd vele szállítani, elsődlegesen köz-
úti baleseteknél, de lépcsőházban mentésnél vagy 
mélyből mentésnél is kiválóan tudják majd hasz-
nálni.
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S, hogy miért pont rózsaszín az 
olasz körverseny színe? A Giro 
d’Italia versenyt 1909-ben a ver-
seny szülőatyja Emilio Camillo 
Costamagna, a La Gazzetta dello 
Sport újság főszerkesztője indí-
totta útjára. A legjobb versenyző 
a rózsaszín trikót (Maglia Rosa) 
nyeri el 1931 óta. A mez színe 
azért rózsaszín, mert a La Gazzet-
ta dello Sport újság lapjai is ilyen 
színűek. Bár az olasz körverseny 
első kiírására 1909-ben került 
sor, egészen 1931-ig kellett vár-
ni arra, hogy a rózsaszín trikó, a 
Maglia Rosa megjelenjen. A Giro 
d’Italia történetében tavaly for-
dult elő először, hogy egy magyar 
biciklis, Valter Attila viselje a ró-
zsaszín trikót, három napon ke-
resztül állt az összetett verseny 
élén. Valter idén is rajthoz áll, s 
várhatóan más magyar verseny-
zők is lesznek a mezőnyben, így 
nekik is lehet szurkolni május 
6-án!

Száz nappal a magyarországi Nagy 
Rajt előtt, január 26-án 37 város 
- közöttük Bicske is - felvette vir-
tuálisan a Giro d'Italia országúti 
kerékpáros körverseny színét. A 
Rózsaszín Fények Éjszakáján a Giro 
teljes útvonalán, így Olaszország-
ban és 
M a g y a r -
országon 
is rózsa-
s z í n b e    
b o r u l t a k 
az útvo-
nal men-
ti rajt- és 
c é l v á r o -
sok ne-
v e z e t e s -
ségei, az 
é r i n t e t t  
települé-
sek egy-egy helyszíne.
Országszerte történelmi emlékhe-
lyek, szobrok, közterek, középü-
letek, parkok  öltötték magukra 
virtuálisan a Giro ikonikus rózsa-
szín trikóját. Budapesten a Sza-
badság-szobor, a Puskás Aréna, a 
Művészetek Palotája, a Duna Aré-
na épülete, valamint a Hősök tere 
is rózsaszín fényárban úszott. Vi-
déken többek között Baján a Sán-
dor-Metternich-kastély, Balatonfü-
reden a Tagore sétány, Felcsúton a 
Pancho Aréna, Kápolnásnyéken a 
Vörösmarty-szobor és a mellette 
lévő park, Kaposváron a Nagybol-
dogasszony-székesegyház, Keszt-
helyen a Festetics-kastély, Nagyka-
nizsán az Erzsébet tér, Visegrádon 
a Fellegvár, Zsámbékon a Rom-
templom, míg Bicskén a Bicske Szí-
ve Parkban álló Bicske felirat.
Egyébként a Giro május 6-án rajtol, 
az első három szakaszát rendezik 
Magyarországon. Először  Buda-
pestről Visegrádra teker a mezőny, 
majd a fővárosban lesz egy időfu-
tam, végül pedig Kaposvár és Ba-
latonfüred között teljesítenek a 
versenyzők bő 200 kilométert. Ma-
gyarország egyébként  még egyik 
nagy, háromhetes versenyt sem 

látta vendégül.
Bicskét a május 6-ai első szakasz 
érinti majd. A mezőny a Tatai út fe-
lől érkezik a városba, végigmegy a 
Szent István úton, balra kanyarod-
va a Kossuth tér, aztán a Kossuth 
utca következik és az 1-es főút kör-

f o r g a l -
m á n á l 
j o b b r a 
f o r d u l -
va, Her-
c e g h a -
lom felé 
h a g y j á k 
el a te-
l e p ü -
lést. Az 
e l ő z e t e s 
s z á m í t á -
sok sze-
rint 15 

és 15:30 óra között érnek Bicské-
re a kerékpárosok, így aki az út-
vonal mentén szeretne szurkolni, 
testközelből látni a világ legjobb 
kerékpárversenyzőit, ebben az 
időszakban feltétlenül legyen a 
helyszínen.  

RÓZSASZÍNBE ÖLTÖZÖTT BICSKE

TÚL A TÍZEZREN

A Nagy Károly Városi Könyv-
tár a vírushelyzettel, karan-
ténokkal terhelt 2021-es esz-
tendőben sem lazított és a 
megszokott, valamint az új 
programjait is megtartotta, 
természetesen a körülmé-
nyekhez igazítva. Ennek is kö-
szönhetően tavaly is átlépték 
a tízezres látogatószámot, de 
akadnak más, érdekes adatok 
is, amelyek az alábbi képen 
jól láthatók.
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30 éve szabadon címmel nyílt kiállítás a Fiatalok Házá-
ban február 8-án. A Terror Háza Múzeum 2019. június 
16-án Nagy Imre miniszterelnök és mártírtársai újrate-
metésének 30. évfordulóján nyitotta meg utcai tablóki-
állítását, amely 2020 végéig 7 európai és 35 hazai hely-
színen járt és több mint 100 ezer látogatót vonzott. A 
járvány miatt félbeszakadt a vándorút, amely most újra 
elindult és újabb ötven hazai várost érint, köztük első-
ként Bicskét.
A kiállítás megnyitón Bálint Istvánné polgármester tör-
ténelmünk szempontjából példaértékűnek nevezte a 
tárlatot, amely pontosan megmutatja, mi is történt a 
rendszerváltoztatáskor és hogyan éltünk Európa köze-
pén a kommunizmus évtizedeiben.
- A kollektív emlékezet őrzi a diktatúra, az elnyomás 
minden, szabadságunkat korlátozó, sokszor embertelen 
tettét, de fontos, hogy a gyermekeink, unokáink is meg-
ismerjék a vérzivataros évtizedeket. Ez a kiállítás köze-
lebb hozza, kézzel foghatóvá teszi azt, ami nekem, a mi 
korosztályunknak és a nálunk idősebbeknek a minden-
napok része volt. Az ÁVÓ, a fekete autó, a koncepciós 
perek, a kékcédulás választás, hogy Nyugatra csak há-
romévente mehettünk, engedéllyel, a megfigyelések és 
tartótisztek, vagy az, hogy egy új autóra, éveket kellett 
várni. Ma már jót mosolygunk ezen, de akkor, néhány 
évtizeddel ezelőtt, ez maga volt a valóság – emlékezte-
tett a polgármester.
Bálint Istvánné rámutatott, azokban a hónapokban óri-
ásit fordult a világ, sok nehézség, küzdelem, könny és 
megaláztatás kellett ahhoz, hogy ma egy demokratikus, 
szabad országban élhessünk. Úgy vélte, az összefogás, 
szeretet, közös akarat csodákra képes, mi sem bizonyítja 
ezt jobban, mint a kommunizmus bukása.
Balogh Gábor történész, a Terror Háza Múzeum mun-
katársa arról beszélt, hogy a rendszerváltoztatás törté-

nete kis túlzással 1945-ben kezdődött, mert egy olyan 
két pólusú világ jött létre a második világháború után, 
amelyben Közép-Európának a szabadsághiányos állapot 
jutott. Szerinte 1953 Kelet-Berlin, 1956 Budapest, 1968 
Prága és 1981 Gdansk példája mutatja, hogy egyáltalán 
nem nyugodtak bele a kelet-európai népek a szovjet 
elnyomásba és a szabadságuk elvesztésébe. A kommu-
nista rendszerek pedig, miután gyengülésük miatt fel-
függesztették a terrort, kártyavárként omlottak össze 
1989/90-ben – tette hozzá.
A beszédek után Csépai Eszter színművész és Jobbágy 
Bence gitáros dalokon és verseken keresztül festett hi-
teles képet a szocializmus 40 évéről. A megnyitó zárása-
ként pedig levetítették Török Ferenc Moszkva tér című, 
2001-ben forgatott kultikus filmjét.

A DEMOKRÁCIA 
ÜNNEPE

ÉLETMENTŐ ÖNKÉNTESEK

A vér életet ment! – ezzel a szlogennel szervezett véradást a Magyar Vöröskereszt 
helyi szervezete február 9-én, a Városháza aulájába. Bárki adhatott vért, aki egészsé-
ges. Utóbbi különösen fontos volt a pandémia miatt és azért is, mert a vírusfertőzés 
és az esetleges karantén miatt a rendszeres véradók közül sokan kiestek ebben az 
időszakban. Szerencsére sok bicskei gondolta úgy, hogy saját vérét adja a rászoruló 
betegeknek.

2022. február
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ÖSSZEFOGÁS A KERESZTÉNY EGYSÉGÉRT

Ahogyan az lenni szokott,  az idei esz-
tendő elején - január 16-23. között - is-
mét megtartották az ökumenikus ima-
hetet a Krisztus-hívők egységéért. 
Bicskén a történelmi egyházak képvise-
lői  várták a híveket közös imádkozásra.
Az idei hét anyagát és istentiszteleti rend-
jét a Közel-Keleti egyházak Tanácsa állította 
össze. A 2022. évi imahét vezérfonalát a nap-
keleti bölcsek történetének egy-egy moz-
zanata adta, amelyek hitben, gondolatok-
ban és lelkiekben gazdagabbá tették  mind 
az igehirdetőket, mind az igehallgatókat.
Bicskén az ökumenikus imahét istentiszte-
letei minden nap 18 órakor kezdődtek. A 
szokásokhoz híven,  a lelkészek és papok 
egy másik felekezet templomában hirdet-
ték az igét.  Ennek megfelelően január 18-
án Rácz Lajos baptista lelkész a református 
templomban, január 19-én Szebik Károly 
evangélikus lelkész a katolikus templom-
ban, január 20-án Máté János református 
lelkész az evangélikus templom és január 
21-én Burbela Gergely katolikus plébá-
nos a baptista templomban hívta közös 

imára a híveket. Az ünnepélyes  záró igehirdetésre  január 22-én került sor, 
a Szentháromság katolikus templomban Istendicsőítő koncertet tartottak, 
majd szeretetvendégségre vártak minden résztvevőt a Fiatalok Házába.

Tizenötödik alkalommal rendezték meg a Há-
zasság hetét a keresztény egyházak és civil 
szervezetek széleskörű összefogásával ország-
szerte. Bicske is csatlakozott a programsorozat-
hoz a római katolikus plébánia, az önkormány-
zat és a Bicskei Egységes Művelődési Központ 
és Könyvtár összefogásának eredményeként.

A rendezvénysorozat célja az volt, hogy színes és érde-
kes programokon keresztül felhívja a figyelmet a há-
zasság, a család értékeire és fontosságára valamint,  
hogy segítséget nyújtson a házasságra készülőknek 
vagy a párkapcsolati problémákkal szembesülőknek.
Bicskén a programok február 7. és 13. között zajlottak. Az 
első négy napon a Kultúrkúria volt a helyszín, ahol első-
ként Dobay Eszter és Semsei Rudolf, a Házasság hete 2020 
arcai tartottak előadást, majd másnap Cseh Kornél és Jut-
ka beszélt a házasság értékéről. A harmadik napon Burbela 
Gergely és Laba Ngara Wula Bonaventura verbita atyák az 
egyház oldalára, míg Kiss Rita és Tímár Levente az egyén ol-
daláról mutatta meg a család fontosságát. Végül Kelényi T. 
József atya, premontrei szerzetes, illetve Török Gábor és Jú-
lia beszélgetős előadását hallgathatták meg az érdeklődők.
Ezután a programsorozat két napra a Fiatalok Házába köl-
tözött, ahol előbb Zsuffa Tünde beszélgetett Szikora Ró-
berttel és Dolhai Attilával a hamarosan bemutatásra ke-
rülő Szent Erzsébetről szóló musicalről, majd a következő 
napon Teadélután kettesben címmel Holló Andrással és 
Makovecz Virág estjére került sor, amelyet tánctanítás zárt.
Az utolsó napon a Szentháromság katolikus templomban 
szentmise keretében megáldották a megjelent házaspárokat, 
de a házassági fogadalmak megújítására is volt lehetőség.

A HÁZASSÁG ÉS A CSALÁD 

ÉRTÉK!

www.bicske.hu
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Gépek zajától volt hangos 
január végén a Bicske Szí-
ve Park, aratták ugyanis a 
tó körüli nádat a Bicskei 
Gazdasági Szervezet dol-
gozói, természetvédelmi 
szakemberek segítségé-
vel.
Ivanics Imre lapunk fotó-
saként volt jelen, de mint 
természetvédő, madárba-
rát is élénken érdeklődött 
a munkálatok iránt.
- Az a helyzet, hogy a ho-
mogén, egybefüggő ná-
das nem jó például a fecs-
kének, amelyik a víz felett 
szeret vadászni, de fésze-
képítéskor a partjára sem 
száll le sárért, mert nincs 
nyílt terep a növények  
miatt. Egyébként a nádas-
ban a gólya és a gém sem 
tud vadászni, nekik is víz-
felületre van szükségük. 
Ezért is jó megoldás az, 
ami most történik, mert a 
szigetek fészkelőhelyként 
funkcionálhatnak tovább, 
ugyanakkor a ritkítással 
nem hagyják a vizet eli-

szaposodni. Ez ugyanis idővel  
azt is jelenthetné, hogy egysze-
rűen eltűnik a tóból az összes 
víz.  Ráadásul ennek az eljárás-
nak köszönhetően a vízminőség 
is jelentősen javul, hiszen több 
fény, több oxigén juthat a vízbe 
– magyarázta Ivanics Imre.
Részt vett a munkálatokban  
Klébert Antal a Duna-Ipoly 
Nemzeti Park Vértes tájvédelmi 
körzetének őrkerület vezetője 
is, aki úgy véli , nagyon ritka, 
hogy városi környezetben vizes 
élőhely található, ezért a Bicske 
Szíve Park igen felértékelődik. 
Mind elmondta, a vízfelületet 
mostanra körbe nőtte az avas 
nád, amit muszáj kezelni, az élő-
helyeket nem hagyhatják ma-
gukra.
- Természetvédelmi szempont-
ból kívánatos, hogy a nádasok 
mozaikosan helyezkedjenek el 
a vízen, a növények háromne-
gyedét levágva jobban elérhe-
tővé válik a madarak számára a 
nyílt vízfelület. Nagyon sok vé-
dett faj költözik be a nádasba, 
ezért is kell nádvágáskor szige-
tesen meghagyni az avas nádat, 
amelyben többek között nádi 
rigó, nádi poszáta vagy barkós 
cinege tud fészket rakni. A nyílt 
víz biztosítása is fontos, mert 
vonzza például a kacsákat, de jó 
szaporodó helye a kétéltűeknek 
is, vagyis növeli a terület bio-
diverzitását – hangsúlyozta a 
szakember.

NÁDVÁGÁS A JOBB 
ÉLŐHELYÉRT
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BICSKE - PIAC TÉR
ELŐZETES IDŐPONT: 2021. SZEPTEMBER 25.

 

Hozzávalók 4 személyre:

- 1,5 kg csülök
- 1-2 szál sárgarépa
- 1 kisebb zellergumó
- 3 fej vöröshagyma
- 1 liter száraz fehérbor
- 5 szál kakukkfű
- 2dl tejföl
- 1ek. liszt
- 60 dkg savanyú káposzta
- olaj

Elkészítése:

- A csülköt kicsontozzuk, kívül belül 
sózzuk, belül megszórjuk a kakukkfű-
vel is. Feltekerjük, megkötözzük, egy 
lábosba rakjuk. Mellétesszük a tisztí-
tott, nagyobb darabokra vágott zel-
lert, sárgarépát, 1 fej vöröshagymát.
- Felöntjük borral, lefedve pároljuk 
lassú tűzön kb. 2 órát. ( Ha szüksé-
ges, 1-2 dl vizet adjunk hozzá.) Ha 
megpuhult, kivesszük, levágjuk róla a 
madzagot.
- A maradék 2 vöröshagymát fél-
karikákra vágjuk, olajon lepirítjuk. 
Hozzáadjuk az egyszer átmosott 
savanyú káposztát és 1 dl vizet, és 
20 percig főzzük. A tejfölt csomó-
mentesre keverjük a liszttel és kevés 
vízzel, majd a káposztához öntjük. 
Összeforraljuk, a csülökkel tálaljuk.

Jó étvágyat kíván Báder Kati! 

BORBAN PÁROLT CSÜLÖK, 
SAVANYÚ KÁPOSZTÁVAL

Recept

ANYAKÖNYVI HÍREK

Az alábbi párok járultak hozzá, hogy értesüljön Bicske lakossága a bicskei anyakönyvvezető 
előtt 2022. január hónapban megkötött házasságukról: Ali Péter és Blázsik Vivien Ivett 
(01.22.), Sólyomvári Zoltán és Balogh Kitti Vivien (01.22.).

Sok boldogságot kívánunk!

Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ védőnői szakmai 
egysége szerint 2022. január hónapban született gyermekek: Radics Kristóf szül. (01. 02.), 
Prechel Letícia (01. 06.), Devecsai Frida Gemma (01. 11.).

Jó egészséget kívánunk!

Védőnői Szakmai Egység
2060 Bicske, Kossuth tér 17.

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

Hivatalok

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

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

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

Gazdasági és szociális  
intézmények

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

Pedagógiai Szakszolgálat
2060 Bicske, Kisfaludy u. 50.

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

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

Egészségügy

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

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

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

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

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

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

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

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

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