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LÁTSZIK A FÉNY AZ ALAGÚT VÉGÉN!

A

tavalyi esztendő a koronavírus-járvány elleni küzdelem és védekezés jegyében telt, az év vége azonban
már abban a reményben telt, hogy rövidesen visszatérhet az élet a régi kerékvágásba. Látszik a fény az
alagút végén, ami a vírus elleni vakcináknak köszönhető!

December 8-án Covid-szűrőpont kezdte meg működését a
Fiatalok Házában. A részletekről bővebben olvashatnak lapunkban.
December 10-én nagy teljesítményű ózongenerátort kapott
Bicske, a felajánlás a Régió 2007 Kft-től érkezett, amely a város
helyi közlekedését biztosítja. A fertőtlenítő berendezést Lics
Zoltán ügyvezető adta át Bálint Istvánné polgármesternek.
December 12-től a kormány felfüggesztette az idősek védett
vásárlási idősávját, így ismét mindenkinek időkorlát nélkül lehet vásárolni az élelmiszerboltokban, a patikákban és drogériákban.
December 21-én arról döntött a kormány, hogy december 24-én, tehát szenteste felfüggeszti a kijárási korlátozást,

ugyanakkor a magán-és családi összejövetelek létszáma tíz fő
maradt a 14 évesnél kisebb gyermekeket nem számolva.
A kabinet döntést hozott arról is, hogy az Egyesült Királyságból sem magán, sem üzleti céllal nem szállhat le repülő Magyarországon, mert ott olyan mutálódott vírus jelent meg a
szigetországban, amely 70 százalékkal gyorsabban terjed,
mint az eddigi.
December 27-én hazánkban is elkezdődött a koronavírus elleni védőoltás, miután az első vakcina szállítmány megérkezett az országba. Elsőként a fővárosban, a Covid-osztályokon
dolgozó egészségügyi alkalmazottak kaptak a szérumból,
majd folyamatosan kezdték meg működésüket az oltópontok
szerte az országban.

ÖRÖK MEMENTÓ A COVID ÁLDOZATAINAK
Az elmúlt száz év legkomolyabb vírusjárványának kellős közepén vagyunk. A koronavírus szedi áldozatait
az egész világon, így Magyarországon és sajnos Bicskén is. A március
óta tartó időszakban az életünk része
lett a vírus és el kellett fogadnunk,
hogy némelyek nem tudják eredményesen megvívni a maguk harcát a
vírus ellen.
Bicske Város Önkormányzata ebben a
nehéz helyzetben is minden segítséget megad az embereknek, igyekszik
könnyebbé tenni a járvány időszakát.
Vannak azonban olyan élethelyzetek, amikor a legszakszerűbb orvosi
ellátás, a legmodernebb eszközök és
gyógyszerek, de még a legerősebb istenhit és az ima sem segít. Ilyenkor el
kell búcsúzni egy-egy szerettünktől,
meg kell adni neki a végtisztességet.
Ezen gondolatok mentén döntött
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úgy a városvezetés, hogy a Covid-vírus áldozatai emléke előtt méltóképpen tisztelegve örök mécsest állít fel
a belvárosban. A József Attila utca
és a Kossuth utca sarkán található
mécses állandóan látható fénye a

vírusjárvány következtében elhunyt
bicskeieknek állít örök emléket, de
akár olyanok is leróhatják kegyeletüket egy-egy gyertya meggyújtásával,
akiknek közeli vagy távoli hozzátartozói voltak az áldozatok között.

www.bicske.hu

SZŰRŐPONT LÉTESÜLT
BICSKÉN

C

ovid szűrőpont kezdte meg működését december 8-án, a Fiatalok Házában. Mindez azért
nagy előrelépés, mert egészen addig minden érintettnek, akit a háziorvosa mintavételre beutalt,
Székesfehérvárra kellett utaznia. A bicskei statikus
mintavételi pontot az Országos Mentőszolgálat felügyelete mellett hozták létre, ami azt jelenti, hogy a
Bicskei Mentőállomás dolgozói várják a koronavírus
szűrésre beutaltakat.
- Kollégáim vasárnap és hétfő kivételével, kedd és
szombat között, délelőtt 8 és 10 óra között várják
a pácienseket. Fontos kihangsúlyozni, hogy csak az
mehet a szűrőállomásra, akit a háziorvosa a tünetei alapján beutalt. Miután a háziorvosok előző nap
leadták a beteglistát, telefonon egyeztetünk mindenkivel, s mindenkit időpontra hívunk. Csak úgy,
az utcáról besétálva senki nem tesztelhető! Ami az
egyszerűbb ebben az az, hogy már nem kell emiatt
Székesfehérvárra autózni, buszozni, elég a városközpontig eljutni. Mindez igaz a környékbeli településen lakók esetében is, nekik is célszerű Bicskén
elvégeztetni a Covid-szűrést – mondta el megkeresésünkre Szoboszlai Zoltán mentőállomás vezető,
aki jelezte, hogy elsőként mindenkinél gyorstesztet
végeznek, aminek negyedóra alatt van eredménye.
Amennyiben ez a teszt pozitív, az illető biztosan koronavírus fertőzött,
s kezdődik számára
a már jól ismert protokoll, többek között
karanténnal. Akinél
a gyorsteszt negatív eredményt hoz,
azonnal PCR-tesztet
is végeznek, a mintát
Bicskéről elviszik az
akkreditált laboratóriumba, ahol majd
eldől, hogy valóban
negatív-e az illető
vagy a gyorsteszt tévedett.

BÁLINT ISTVÁNNÉ
polgármester

A Hit és Remény Éve
Higgyünk abban, hogy ez az esztendő sokkal
jobb lesz, reménytelibb, mint az, amit magunk
mögött hagytunk. Talán nem túlzás azt állítani,
hogy 2020 az újkori történelem legrosszabb éve
volt az egész világot sújtó koronavírus-járvány
miatt. Mindannyiunk életét napok alatt a talpáról a tetejére fordította és kizökkentette a normális kerékvágásból. Új helyzetet, kihívásokat,
feltételeket teremtett, amelyekhez kénytelenek
voltunk és vagyunk alkalmazkodni. Türelem, felelősség, védekezés odafigyelés, ez az, ami az
elmúlt hónapok legtöbbször hangoztatott üzenete volt. Mi, magyarok azonban ismét példát
mutattunk összefogásból, a közösség erejéből,
hisz csak ezzel győzhetjük le korunk „pestisét”,
a járványt.
Sok kutató, jó néhány országban keményen dolgozott a vakcina kifejlesztésén. Az engedélyeztetés megtörtént és már hazánkban is elkezdték
beoltani az egészségügyi dolgozókat. Úgy tűnik, tavasszal már mindenki megkaphatja a védőoltást, aki szeretné. Ezután végre fellélegezhetünk és reménykedhetünk, hogy ha lassan is,
de újra a régi, megszokott életünket élhetjük
felszabadultan, kötöttségek nélkül. Hiszem,
hogy újra lesznek rendezvényeink, színes programjaink, ahol együtt, közösen ünnepelhetünk,
kiszabadulva a mindennapok örökös rohanásából, mi itt, Bicskén és szerte az országban. Egyet
azonban ne felejtsünk el, azt az odafigyelést,
egymás iránti szeretetet, összefogást, amire ez
a járvány megtanított bennünket.
Vigyáztunk egymásra, kinyújtottuk a kezünket a
szükséget szenvedők felé és alkalmazkodtunk a
megváltozott körülményekhez.
Kívánom, hogy minden bicskei számára hozzon
örömet ez az új esztendő és váltsa valóra az álmainkat, vágyainkat!
Tudják, szeretet nélkül lehet élni, de nem érdemes.
BUÉK!
Bicskei Újság
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EZ TÖRTÉNT 2020-BAN

B

izton állítható, hogy nem 2020 volt a legjobb esztendő az emberiség történetében, amire szívesen emlékszünk majd vissza. Ennek ellenére készítettünk egy visszatekintést, amiben a legfontosabb történéseket vettük számba, mert a koronavírus-járvány ellenére sok jó dolog történt Bicskén.

Január
Korcsolyapálya nyílt a tanuszoda parkolójában. Az ingyenesen használható pálya borítása azonban nem jég volt, hanem műanyag, de így is kiválóan megfelelt a célnak.
Január 4-én rendezték meg az újévi jótékonysági koncertet a Petőfi Művelődési Központban, ahol a Budaörsi Pro Musica Kórus adott fergeteges koncertet.
Január közepén átadták a Bicskei TC sporttelepén a 67 millió forintból létesített világítási
rendszert.
Január 22-én a Bicskei Kultúrkúria adott otthont a Magyar Kultúra napja alkalmából rendezett városi ünnepségnek, ahol Fekete Ildikó Alcsútdoboz-i tojásfestő alkotásait láthatták az érdeklődők.
Január 23-án sajtótájékoztatót tartott Tessely Zoltán országgyűlési képviselő, Bálint Istvánné polgármester és Balogh Gyula ügyvezető, ahol kiderült, hogy összesen mintegy
hárommilliárd forintot fordíthatnak majd a Bicskei Egészségügyi Központ korszerűsítésére, bővítésére és eszközparkjának fejlesztésére. Előzetesen a tervezésre és előkészítésre
220 millió forint jut.

Február
Február 8-án ötödik alkalommal rendezték meg a Városi disznóvágást a Város Kemencéjénél, amelyet először kísért a bicskei kolbásztöltő verseny.
Február 22-én életének 63., papságának 37. évében váratlanul elhunyt Varga Imre címzetes esperes, bicskei plébános.
Február 22-én rendezték meg a Báder Fogadóban az adománygyűjtő
jótékonysági bált, amelyen több mint kétmillió forint gyűlt össze az új
tűzoltókocsira.

Április
Április végére elkészült a Thököly utca
út-, járda- és csapadékvíz-elvezető
rendszerének teljes felújítása.
Április végén indult el két, régóta várt
fejlesztés, a Városi Piac és a Bicske Szíve Park első ütemének
építése.
Április 29-én a járvány elleni védekezés új szakaszba lépett, Budapesten és környékén a kijárási korlátozások életben maradtak, vidéken azonban enyhültek a szabályok. Az üzletek korlátozás nélkül nyitva tarthattak, az éttermek teraszai, a szabadtéri strandok
és múzeumok újra nyithattak, az arc eltakarása és a 1,5 méteres
távolság betartása azonban továbbra is kötelező maradt az üzletekben és a tömegközlekedésen.

4

Bicskei Újság

Március
Március 4-én jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök az első hazai, regisztrált esetet a
koronavírus-járvány kapcsán, majd egy héttel
később a kormány országos veszélyhelyzetet
hirdetett ki, amellyel különleges jogrend lépett
életbe Magyarországon.
Március 9-én nyílt meg Bicskei Kultúrkúriában
Ferenczi Zsuzsanna festőművész, Egy másik világ című kiállítása, amely a nőnaphoz kapcsolódott.
Március 15-én a városi ünnepség elmaradt, a
városvezető a képviselő-testület tagjaival és az
intézményvezetőkkel közösen megkoszorúzta
a Kossuth téren álló 48-as emlékművet.
Március 16-tól bezártak az általános-és középiskolák és tantermen kívüli, digitális oktatást vezettek be.
Március 27-én kihirdették, hogy másnaptól, április 11-ig kijárási korlátozások lépnek életbe az
egész ország területén.

www.bicske.hu

Május
Május 1-jén a Pannoniada Gyermekkórus énekére ébredt a város, a zenés ébresztőt a polgárőrség és a tűzoltóság hangszórókkal felszerelt
gépkocsikkal biztosította.
Május 3-án a BTC és a Bicske Tigers szurkolói
csoport láthatatlan mérkőzést rendezett az eredetileg ekkorra kiírt BTC-Pápa NB III-as bajnoki
mérkőzés idejére. A jótékonysági akció bevételét a koronavírus-járvány által leginkább sújtott
rászorulók támogatására ajánlották fel.
Május 4-től kezdődően lezajlottak az érettségi vizsgák, jószerivel csak írásban, néhány tantárgyat leszámítva nem volt szóbeli
vizsga.
Májusban elmaradt a 39. Bicskei Napok, a több évtizede minden évben megrendezett, a város és környéke számára kulturális-,
sport-, gasztronómiai- és egyéb programokat kínáló rendezvénysorozat.
A hónap végére elkészültek az utómunkálatokkal is a márciusban és áprilisban elbontott, a városképbe nem illő „Áruház” épületének területén.

Július

Június
Június 4-én, a Nemzeti Összetartozás Napján emlékezett a város a száz évvel ezelőtti trianoni döntésre. Az önkormányzat és a református egyházközség közös rendezvényét a templomkertben
álló Országzászló emlékművénél tartották.
Június 16-án elfogadta az Országgyűlés a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló törvényt, valamint jóváhagyta a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti
szabályokról és a járványügyi készültségről szóló
jogszabályt.
Június 19-én, hagyományos ünnepség keretében, személyesen vehettek búcsút iskolájuktól a
nyolcadikos diákok Bicskén. Mind a Szent László
Általános Iskolában, mind a Csokonai Vitéz Mihály
Általános Iskolában ezen a napon tartották a ballagást.

Július 18-án megemlékeztek arról a hőstettről, amit 89
évvel ezelőtt Endresz György és Magyar Sándor véghezvitt az Atlanti-óceán átrepülésével. Erre a hőstettre és
Trianonra Nagy-Magyarország határvonalát körbeállva
fénylánccal emlékeztek a résztvevők.
Július 22-ére elkészült az 1-es főúton a város határában
található körforgalom felújítása, amelyet két cég ingyenes felajánlásként végzett el.
Júliusban zajlottak a nyári táborok a Petőfi Művelődési
Központ, a Nagy Károly Városi Könyvtár, a Bicskei Torna
Club szervezésében, valamint az úszóedzők vezetésével
a Bicskei Tanuszodában, és augusztusban is az Erzsébet
napközis táborok nyolc turnusban a Bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskolában.
Július 30-án rendkívüli, nyilvános képviselő-testületi ülésen elfogadták a képviselők a Zöld Bicske Nonprofit Kft.
és a Vertikál Nonprofit Zrt. együttműködési megállapodását, ezen felül döntöttek a Zöld Bicske tőkeemeléséről és az egységes társasági szerződés módosításáról is,
így a Vertikál és a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft. 43,9-43,9, míg Bicske Város Önkormányzata 12,2 százalékos tulajdonrésszel és szavazati joggal bír
a cégben.
Bicskei Újság
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Augusztus
Augusztus 2-án a Szent László Katolikus Általános
Iskola tornatermében beiktatták Burbela Grzegorz
Ludwikot (Gergely atyát), a beiktató szentmisét Spányi Antal megyés püspök és Ugrits Tamás püspöki
biztos celebrálta.
Augusztus 19-én hosszú idő után először ismét kulturális program várta az érdeklődőket Bicskén, a
Kossuth téren az ExperiDance Produkció Ezeregyév
című előadását élvezhette a közönség.
Augusztus 20-án, a hagyományok szerint – de a szokottnál jóval szerényebb keretek között – ünnepelte
Szent Istvánt és az államalapítás ünnepét Bicske közössége. Díszpolgári címet kapott Béres Klára és dr.
Szabó László, valamint közösségi díjat a Bicske Városi Konyha kollektívája.

Szeptember
Szeptember 1-től új fejezet kezdődött az 1952ben alapított, 1957 óta Vajda János nevét viselő bicskei középiskola életében. A szakképzés változásával Székesfehérvári Szakképzési
Centrum Vajda János Technikum néven folytatja munkáját az intézmény.
Szeptember 13-án tizenötödik születésnapját
ünnepelte a bicskei önkéntesekből álló Katolikus Karitász a Fiatalok Házában, amely Szent
Kalkuttai Teréz anya nevét vette fel e napon.
Szeptember 14-től teljesen megújult műsorstruktúrával, színes magazinokkal, modern
műszaki háttérrel jelentkezett a Bicske Városi
Televízió.
Szeptember 17.-én nyílt meg a Bicskei Kultúrkúriában a Tiltott magyar kastélyok - Erdélyi
történelmi családok a jóvátétel útvesztőjében
című multimédiás vándorkiállítás.
Szeptember 18-án Bicskén jelentette be Fülöp
Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériumának
szociális ügyekért felelős államtitkára, hogy a
Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény
bicskei telephelyét fejlesztik a Fejér megyének
szánt bruttó 123 millió forintból.
Szeptember 26-án emléknapot tartottak Tabódy István atya halálának 20. évfordulóján a
Petőfi Művelődési Központban és a néhai bicskei plébános szobránál.
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Október

November

Október 6-án az aradi vértanúkra
emlékezett Bicske a Kossuth téren, az
1848/49-es forradalom és szabadságharc emlékoszlopánál.

November 3-ától ismét rendkívüli jogrend lépett
életbe Magyarországon, a koronavírus járvány második hullámának megfékezése érdekében kijárási
korlátozás lépett életbe éjfél és reggel 5 óra között.

Október 8-án, sajtótájékoztatón számolt be Tessely Zoltán parlamenti képviselő és Bálint Istvánné polgármester
a Szent László-patak rehabilitációját
célzó, 1,5 milliárd forintos fejlesztés
készültségi fokáról, annak kedvező hatásáról a nagy esőzések idején.

November 4-én, a nemzeti gyásznapon, az 1956-os
forradalom és szabadságharc elfojtásának, a szovjet
csapatok bevonulásának 64. évfordulóján csendes
gyertyagyújtás volt az Emlékezés Virágánál.

Október 22-én nyílt meg a Bicskei Kultúrkúriában Facsar Mihály gyűjteményéből a százéves magyar vitézi rend
előtt tisztelgő kiállítás.
Október 23-án, az Emlékezés Virágánál főhajtással tisztelgett Bicske Város
Önkormányzata az 1956-os forradalom és szabadságharc 64. évfordulóján.

November 11-én jelent meg a Magyar Közlönyben az
a kormányhatározat, amely a Pannónia Szíve Sport
és Kulturális Központ létrehozására 6.903.450.000
forintot biztosít.
November 11-től kijárási tilalom lépett életbe, ami
este 20 óra és reggel 5 óra között érvényes, a középfokú oktatásban 9. osztálytól digitális munkarend
lépett életbe. Bicskén, valamennyi közterületen kötelezővé vált a maszkviselés.
November 14-én a MOL Magyar Kupa 32 közé jutásért rendezett fordulójában a Ferencvárost fogadta
a Bicskei TC, az összecsapást a fővárosi zöld-fehérek
nyerték 5-0 arányban.
November 23-án elkezdődött a célzott Covid-tesztelés országszerte.

December
December 1-től elkezdődtek az adventi programok: gyertyagyújtás, ablakvadászat, Mikulásjáratok, Jézuska irodája, adománygyűjtés.
December 8-án Covid szűrőpont kezdte meg működését a Fiatalok Házában.
December 13-án megtörtént a Bicske Szíve Park, a Bicske Városi Piac és a Nagy Károly tér műszaki átadása, ami azt jelenti, hogy
mindhárom projekt kivitelezése befejeződött.
December 15-én sajtótájékoztatón jelentették be, hogy a Vertikál Nonprofit Kft. tavasztól minden háztartásba ingyenesen kihelyez egy-egy szelektív hulladékgyűjtő edényt.
December 16. óta az „Áruház” egykori területén örökmécses emlékeztet a világjárvány bicskei áldozataira.
December 21-én a kormány úgy döntött, hogy december 24-ére, tehát szentestére felfüggeszti a kijárási korlátozást, ám a magán-és családi összejövetelek létszáma továbbra is csak tíz fő lehetett a 14 évesnél kisebb gyermekeket nem számolva.
December 27-én a Dél-pesti Centrumkórházban elkezdődött a koronavírus elleni oltás, a Pfizer vakcinákkal elsőként a Covid-osztályokon szolgálatot teljesítő egészségügyi dolgozókat oltották be.
Bicskei Újság
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MÁS VOLT AZ ÜNNEP IS!

H

ogy telt a karácsony? – tettük fel a kérdést néhány bicskeinek. Röviden, tömören: nem úgy,
mint az megszokott volt, de az együttlét öröme és
a szeretet átjárta a szentestét és karácsony mindkét
napját.
A Barátság Nyugdíjas Klub
vezetője, Medvei Ida szerint a karácsony más volt,
mint eddig. Főként azért,
mert népes a családjuk,
húszan lennének, ha a gyerekek, az unokák és a dédunokák összegyűlnének egy
asztalhoz.
- Ezúttal nem jöhettek
egyszerre, de így is sikerült
mindenkivel találkozni, s
most ez volt a legfontosabb. Abból a szempontból
is eltérő volt a megszokottól, hogy a készülődés nem
boltokba
rohangálásról
szólt, hanem a nyugalomról. Azt vettem észre, hogy a gyerekek sem voltak olyan nagy lázban, elfogadták a helyzetet, s
minden úgy volt jól, ahogy a Jézuska elrendezte – összegezte
tapasztalatait Medvei Ida, aki abban reménykedik, hogy idén
végre megszűnik az a nagyfokú bizonytalanság és félelem,
amit a koronavírus-járvány tavaly hozott az életünkbe.
Mint mondta, hiányoznak neki a nyugdíjas klub összejövetelei, a klubtársak, az együttlétek és a viták. Megemlítette, hogy
az ünnepek előtt kis meglepetéssel készültek néhány olyan
társuknak, akik egyedül élnek: elmentek hozzájuk, hogy ők is
érezzék, nincsenek egyedül.
Endrédiné Szabó Erika a
Nagy Károly Városi Könyvtár vezetője kicsit más
helyzetben volt, mivel a
rendeletben megjelölt tízfős határt nem éri el a szűken vett család létszáma.
Lánya Szombathelyen él,
nővére és családja azonban Bicskén. Emberemlékezet óta nem volt olyan
karácsonyuk, amikor ne
ültek volna egy asztalnál.
- Hála a Teremtőnek, ezúttal is együtt tudtunk
karácsonyozni. Húsvétkor
nem találkoztunk, ami
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mentálisan nagyon megviselt. Most nagyobb asztalnál, kevesebb időt töltöttünk együtt, mint korábban. Végül azonban
a karácsonyi szokásainkból semmit sem adtunk fel, viszont
a református templombeli istentiszteletre csak a lányommal
kettesben mentünk – idézte fel az ünnepet a könyvtárvezető,
aki szintén úgy érezte, hogy a karácsony most nem feltétlenül
a kívánságok teljesítéséről, milliónyi ajándék beszerzéséről
szólt, hanem, hogy egészségben együtt lehessenek, s örömmel tudjanak egymás felé fordulni, jókat beszélgetni, társasjátékozni, amiket korábban kicsit elfelejtettek.
Endrédiné Szabó Erika úgy vélte, a tavalyi év a bizonytalanságról ,a társas kapcsolatok hiányáról, az apró örömökről
szólt, s reményei szerint, bár nem fogjuk kitörölni emlékezetünkből ezt az időszakot, túl leszünk rajta mielőbb és ismét
olyan életet tudunk élni, amilyet megszoktunk.
Raffaelné Németh Gabriella és családja szűk körű összejövetelt tartott karácsonykor, nagymamája, húga voltak velük,
holott nagyjából húszan szoktak lenni, amikor a nagyobb
család összegyűlik.
- Mint idén minden, teljesen más volt a karácsony is. Azt hiszem, volt rá időnk, hogy beleszokjunk ebbe a helyzetbe, annak minden furcsaságával együtt. Ezért sem volt különösebben meglepő, hogy a szabályokat és korlátozásokat követve
kellett mindent megszervezni. Azért igyekeztünk mindentől
nem megfosztani magunkat, így apró ajándék mindenkinek
jutott, a vacsora is remekül sikerült, ezeket a vírus sem tudta elvenni tőlünk. Egyedül öcsémet, aki sajnos nem tudott
hazajönni külföldről. Küldtünk neki ajándékcsomagot, amit
ő viszonzott, illetve
videotelefonon beszélgettünk, fotókat
küldtünk egymásnak, ami nyilván
nem az igazi, de
kicsit könnyített a
helyzeten – mondta
el Raffaelné Németh
Gabriella, aki szintén abban reménykedik, hogy mihamarabb vége lesz a
járványidőszaknak.
Amihez annyira hozzászokott, hogy a
karácsonyi filmeket
nézve el-elcsodálkozott azon, régebben
hogyan voltak képesek az emberek százával, maszk nélkül,
zárt térben bulizni.

www.bicske.hu

A KÖZÖSSÉG EREJE

A

bicskei szív és az egyre erősödő összefogás eredményeként varázsolták szebbé sok-sok család karácsonyát az
önkormányzat által immár hagyományosan meghirdetett adventi adománygyűjtésnek köszönhetően.
Bálint Istvánné polgármester arról számolt be lapunknak,
hogy ötszáz csomagot állítottak össze december első felében,
amit aztán az önkormányzati képviselők vitték el a rászoruló
családoknak. A kézbesítés „vírus biztos” volt, mert nem kézből
kézbe adták az ajándékokat, mint ahogy az az elmúlt években
megszokott volt, hanem a kapuk és ajtók előtt tették le –tette
hozzá.
- Több mint kétmillió forint gyűlt össze, soha ekkora összeget
nem adományoztak karácsony előtt a bicskeiek, magánszemélyek és cégek egyaránt. Megint kitűnőre vizsgázott a bicskei közösség, s szeretném külön is megköszönni azoknak a
támogatást, akik pár ezer forinttal járultak hozzá a karácsonyi
akció sikeréhez. Még egy olyan része is volt az adventi időszaknak, ami szívet melengető, lélekemelő: több Bicskén élő
vagy bicskei származású család keresett meg azzal, hogy segítsek nekik olyan rászoruló családokat javasolni a városban,
akik önszántukból soha nem kérnének segítséget. Akadt, aki
egy egész családot, volt, aki bizonyos életkorú gyermeket
keresett, hogy megajándékozhassa. Igyekeztünk mindenkinek, aki támogatni akart legjobb tudásunk szerint javaslatokat tenni és így még több család karácsonya lett boldogabb,
teljesebb. Szerintem a társadalmi felelősségvállalás, empátia
és együttérzés ilyen komoly megnyilvánulására még nem volt
példa a városban – hangsúlyozta a városvezető.
Az önkormányzat és a támogatók jóvoltából 500 csomagnyi
élelmiszert vásároltak. Ezúttal a járványhelyzet miatt, az eddigi szokásokkal szakítva, a helyi kerekedőket kívánták segíteni,
ezért a Spar Magyarországtól kapott támogatást a Sparban
költötték el, a többit pedig helyi kereskedőknél, kis élelmiszerboltokban. Ezt a gyakorlatot a jövőben is követni fogják.
A Kapcsolat Központ munkatársai által pár óra leforgása alatt
összeállított csomagokba zsír, kolbász, kristálycukor, rizs, tészta, nápolyi, kakaópor, konzervek, tea, kávé- és kapucsínópor
került. A fennmaradó összegből játékokat vásároltak a gyerekeknek, valamint az önkormányzat dolgozói további 17 cipősdobozt állítottak össze.
Végezetül álljon itt az adományozók névsora: BK-Agro Kft.,
Komon Lászlóné, Arany Sas Gyógyszertár Bt., Szabó Tüzelő-és Építőanyag Kft., Pártl-Konrád Brigitta, Konrád Viktória, Czigány Norbert, Kégl Ferenc, Vertikál Közhasznú Nonprofit Zrt., Whiteskiff Classics Kft., Útéppark Kft., Ölvedi
Imréné, Bartók Kft., Barera-Szig. Kft., Vincotech Kft., Farmer
Center Kft., Báder és Társa Kft., Eurovéd Security Zrt., Bicske Város Önkormányzata, Ditrói József, Technocar-MC-2003
Gépipari Kft., Lőrincze Katalin, Spar Magyarország Kereskedelmi Kft., Szerencsejáték Service Nonprofit Kft.
Advent időszakához az adományozás mellett szorosan hozzátartozik az adventi koszorú, a szentestét megelőző négy
vasárnapon az adventi gyertyák meggyújtása. Bicskén is régi

hagyomány, hogy a város adventi koszorújánál - gyermekműsort követően - a négy történelmi egyház képviselője mond
beszédet, majd gyújtja meg a gyertyát. Ezúttal jelképes gyertyák fénye gyúlt fel, a műsorok elmaradtak, s csak néhányan
voltak jelen az eseményeken, a városvezetés mellett főként a
képviselő-testület tagjai.
Az első gyertya jelképes meggyújtása előtt Máté János református lelkész osztotta meg gondolatait, s hangsúlyozta: az
első gyertyagyújtás arra emlékeztet minket, hogy Jézus eljött
erre a világra. Beszédében megemlékezett a nemrég elhunyt
Goda Lajos háziorvosról, katolikus lelkipásztori kisegítőről,
akivel sokszor együtt vettek részt ökumenikus alkalmakon és
Tolnai Jánosról, aki köztiszteletnek örvendő bicskei lakos volt.
A második alkalmon
Szebik Károly evangélikus lelkész arra hívta
fel a figyelmet, hogy
az adventi időszaknak az önmagunkba
fordulás helyett a fejünk, a tekintetünk és
a szívünk felfelé emeléséről kell szólnia,
valamint a Megváltó
Úrjézus visszajövetelének örömteli várakozásáról, ígéretek beteljesítéséről.
A harmadik gyertya, az öröm gyertyája, amelynek jelképes
meggyújtásakor Rácz Lajos baptista lelkész arról beszélt, hogy
Isten nem fog elhagyni bennünket, velünk akar lenni. Ott akar
lenni, ahol küzdünk, ahol harcolunk, és azt mondja nekünk:
„Úgy készülj, hogy Veled vagyok, Veled leszek, szeretlek Téged, tervem van a Te életeddel”.
Az utolsó gyertyaláng jelképes fellobbanásakor Burbela Gergely katolikus plébános
azt emelte ki, hogy sok
dologgal szemben tehetetlenek vagyunk, mint
például a járvánnyal, de
a szeretettel szemben
nem. Ezt a szeretetet tudjuk egymás felé mutatni,
amelynek forrása Isten.
Azt kívánta mindenkinek, hogy fogadja be a
szeretetet és mutassa ki tetteivel. Kérte, hogy az emberek bocsássanak meg egymásnak családban, baráti közösségekben
és a munkahelyeken.
Bicskei Újság
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Postaládánkba érkezett

A POLGÁRMESTER CSIZMÁJA
Elkezdődött az év utolsó hónapja. Vártuk ezt, hisz idén
is jött a Mikulás.
A gyerekek izgatottan gondolnak rá. Panna hazajött
az iskolából, s fel volt ajzva.
- Apa, képzeld! Ma hittanórán az atya Szent Miklósról
mesélt. Tudod, hogy mi az ő története?- kérdezte, s
rám villantotta csillogó szemecskéit.
- Azt hiszem, nem pontosan - válaszoltam.
- De apa! - kiáltott, toppantott lábával az én kis királylányom. Légy szíves, ülj le ide mellém, s akkor neked,
csak neked elmondom, amit ma
hallottam!
Félresöpört egy huncut tincset a
szeméből, s belekezdett. A mondandója végén közösen megkerestük a csizmáinkat. Hozzáláttunk, próbatisztítást végeztünk
rajtuk, hogy amikor élesben kell,
akkor már rendben menjen.
- Köpj rá! – mondtam neki.
- Na, de apa! – mordult rám a lányom.
- Tudod kincsem, amikor apukád
a nagypapádnál benn ült a suszterműhelyben, bizony sokszor
tisztított mindenfajta lábbelit.
Abban az időben drága dolog
volt a cipőkrém. Bizony a Bagarol-t nem adták olcsón. S hogy mégis fénye legyen a
cipőknek, csizmáknak, azt ezzel a módszerrel tettük
lehetővé – meséltem neki.
Ahogy munkálkodtunk, az ablak előtt elhúzott egy ismerős autó. Már későre járt, alig voltak az utcán.
- Ez a polgármester néni autója volt, ugye? – kérdezte
Panna.
- Igen - feleltem.
- Apa, neki mikor van ideje csizmát pucolni, hisz még
mindig úton van? Szerinted meglátogatja őt is a Nagyszakállú?
- Tudod, nem mindig van rá lehetőség, hogy ezt is
megtegye, hisz a lábán van, s mindenki más fontosabb, mint az, hogy tiszta legyen a csizmája.
- Ez nincs jól. Tudod, mit? Odaadom az én tavalyi kiscsizmám, kipucolom neki, hogy ha arra jár szarvas szánon a Mikulás, neki is teletölthesse.
Mielőtt bármit is válaszolhattam volna, már el is ro-
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hant. Hozta a kissé megkopott csizmákat, s nagy odafigyeléssel elkezdte tisztítani. A nagy igyekezetben kibomlott a copfja, s a lámpa fényében, mint egy glória
fogta körül a fejecskéjét. Észre sem vette, de még a
nyelve hegye is kilógott a szájából.
- Kész! – kiáltott fel. - Apa, te tudod, hol lakik a polgármester?
- Igen, de, sokszor megesik, hogy nincs otthon, mert
későig a hivatalban van.
- Akkor oda kell vinnünk! – lelkendezett. - Ez most nem
tűr halasztást, hisz holnap este
lesz a nagy esemény!
Addig kérlelt, míg autóba ültem,
s meg sem álltunk a városházáig. Bekopogtam. Már azt hittem
nincs benn senki, de a titkárnője
ajtót nyitott.
- Szép estét! - köszöntem.
- Önnek is - jött a válasz.
Mondtam, mi járatban vagyunk.
Elkerekedett a szeme a hallottakon, majd azt mondta: - Tudja
mit, jöjjenek fel, s tegyék maguk
ki az ablakába.
A kislányom boldogan vitte,
s tette fel a csizmákat az őket
megillető helyre. Elköszöntünk,
s hazafelé megszólalt Panna:
- Apuci. Tudod, már boldogabb vagyok, mert a néni
biztos fog ajándékot kapni. És nem kell aggódnia, mert
lesz hová tennie a Mikulásnak.
Megsimogattam a fejét. Büszke voltam, hogy én vagyok az apukája.
Bizony éjfél közelgett, mikor a polgármesteri hivatal
udvarába befordult egy autó. Fáradtan ment fel az
irodájába a város első embere. Mikor felkapcsolta a
villanyt, meglátta a kis csizmákat az ablakban. Mellette egy papír, amire ez volt csupa gyöngybetűvel írva:
„Hogy hozzád is eljöhessen a Mikulás!”
Leült az íróasztalához. Csak fogta és nézte a levelet és
a csizmácskát. Egy könnycsepp jelent meg a szeme
sarkában. Megértette. Hozzá is megérkezett a Mikulás.

				Szerző: Kismukk
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LÉLEKEMELŐ ÉVKEZDET

A

z idei évet is koncerttel köszöntötte Bicske városa, csak ezúttal a járvány miatt rendhagyó
módon, online közvetítéssel tette. A Pannoniada
Gyermekkórus szólistái a csodálatosan feldíszített
Városháza bejárati lépcsőjén énekeltek, amit élő videós közvetítésben lehetett követni.

A kórus vezetője, Illés Richárd előzetesen biztosra vette, hogy
a rendkívüli körülmények ellenére a gyerekek profi módon
megoldják a feladatot. Ami
nehézséget okozott, hogy
a kórus többsége és a mostanra komoly létszámúra
duzzadt hangszeres kíséretük nem lehetett jelen, a
zongora, fuvolák, furulyák és
hegedűk hangját, valamint a
kórustagok énekét előre felvették, így a háttérben ők is
hallhatók voltak.
Az esemény Bálint Istvánné
polgármester újévi köszöntőjével kezdődött. A városvezető megemlékezett 2020
viszontagságairól, a járvány
okozta kihívásokról, a bicskei közösség egész éves példamutató helytállásáról, illetve azokról a fejlesztésekről, amelyek a
pandémia ellenére megvalósultak.
Jelezte, hogy idén sem leszünk híján a fejlesztéseknek, hi-

szen a BTC jóvoltából elkezdődhet a Lajtha-ház építése és a
sportcsarnok látványtervei is készek, bízhatunk abban, hogy
rövidesen felépül. A további járda- és útfelújítások mellett
hamarosan új kültéri szaunával bővül a tanuszoda, elindul a
művelődési ház felújítása és a tűzoltóság energetikai korszerűsítése, valamint februárra elkészülnek a csapadékvíz-elvezetés tanulmánytervei, melyek elengedhetetlenek a kivitelezés megkezdéséhez.
A köszöntőt követően jöhetett a dalcsokor, amely karácsonyi
énekeket tartalmazott. Bár a kórusvezető előzetesen aggódott kicsit, a gyerekek profi módon hozták a tőlük ma már
megszokott színvonalat. Vincze Zita csodás gyertyáinak fényénél igazán lélekemelő pillanatoknak lehetett szemtanúja
a közönség a monitorok előtt.
- Óriási megtiszteltetés volt
ez mindegyikőnknek. Újabb
komoly lépcsőfok a 2017-ben
alakult kórus fejlődésében.
Nagyszerű élmény volt a nagy
csendet szép énekkel és zenével
megtörni – lelkendezett Illés Richárd.
Az újévi online koncert tehát lezajlott, jönnének azonban sorra
a hagyományos rendezvények,
amelyek sorsát a koronavírus
bizonytalanná tette. Lapunknak
Nagyné Szita Erzsébet a Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár vezetője már
jelezte, hogy a járványügyi helyzet miatt várhatóan a Városi
Disznóvágás is elmarad, amelyet hagyományosan február elején szoktak megtartani a Város Kemencéjénél.
Bicskei Újság
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A kisvakondok karácsonyi üdvözlete

A

hogy évek óta szokás, ismét minden bicskei háztartásba eljutott a polgármester aláírásával, jókívánságaival, gyermekrajzzal díszített karácsonyi üdvözlőlap. Utóbbit ezúttal
is rajzpályázatot követően választotta ki a szakmai zsűri.

- Nagy örömmel tapasztaltuk, hogy ismét sok gyermek vett részt hagyományos, Az én karácsonyom című karácsonyi képeslapkészítő pályázatunkon. Rengeteg szép képeslapot kaptunk,
nagy feladat volt kiválasztani azokat, amelyek a legközelebb álltak a karácsony üzenetéhez. A
pályázaton részt vettek a Bicske Városi Óvoda tagóvodái, a Szent László Általános Iskola alsó tagozatosai, a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola tanulói, valamint három vidéki pályamunka is érkezett – ismertette Nagyné Szita Erzsébet, a Bicskei Egységes Művelődési Központ és
Könyvtár igazgatója.
Mint elmondta, a beérkezett 139 képeslapból került ki Bicske hivatalos karácsonyi üdvözlőlapja. A büszke nyertes a Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvoda, Kisvakond csoportjába
járó nyolc kisgyermek (Bak Csanád, Lukács Kende, Mohácsi Vivien, Izidor Bence, Hegyi Bianka, Kerekes Dalma, Sárvári Ábel, Zab Írisz) lett, akik közösen készítettek egy
óriási alkotást, amely szó szerint a kezük nyomát viselte. Természetesen a többi alkotónak
is járt az elismerés, mindenki csokoládét kapott a kiváló, kreatív rajzokért.
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BICSKE IS EMLÉKEZIK A HIMNUSZ SZÜLETÉSÉRE

A Magyar Kultúra Napja január 22-én van, ugyanis Kölcsey
Ferenc 1823-ban, ezen a napon tisztázta le egy nagyobb
kéziratcsomag részeként és jelölte meg dátummal Csekén
a Himnusz kéziratát. Bicske egy sokak által ismert helyi fotós és festőművész alkotásaival tiszteleg a sok évszázados
múltra visszatekintő magyar kultúra nagysága előtt. Ivanics Imre festményei azonban nem a Bicskei Kultúrkúria
falain láthatók, hanem a Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár weboldalán virtuális tárlatként tekinthetők meg.

- Utolsó kiállításom 2015-ben volt a Petőfi Művelődési Központban. Azóta is rendszeresen festek. Kedvenc festőm Szinyei Merse Pál, ebből is kiderülhet, hogy nem kedvelem a nagyon realista, már-már fényképszerű festészetet, mint ahogy a nagyon
elvont alkotásokat sem, amiről senki sem tudja eldönteni, miről szólnak. Igyekszem lazább, dinamikusabb ecsethasználattal olyan hatást
elérni, amely
egyszerre természetes
és
hangulatos. Tudom, hogy hová
szeretnék eljutni,
akad néhány kép,
amivel elégedett
vagyok, viszont látom a hibáimat is.
Valamelyest a témaválasztásom is színesedett, mostanában
csendéletet nem igazán festek, ellenben
tájképeket igen és
próbálkozom az emberábrázolással, ami a legnehezebb a festészetben. Egy-egy arcot 1-2
ecsetvonással
ábrázolni rendkívül ne- héz, mert ha egy árnyék máshová
kerül a vásznon, mint ahová kellene, már egészen más lesz az
arckifejezés, a grimasz – magyarázta Ivanics Imre, akinek a fes-

tés egyfajta rekreációs tevékenység, szellemi és lelki kikapcsolódást jelent, amihez pozitív hangulatú képek kellenek,
a borongósak nem ezt a hatást váltják ki belőle. Törekszik
tehát a témaválasztással és a színekkel a pozitív kisugárzást
tovább erősíteni.
- Amikor egy olyan tájról festek, ahol már jártam és
ráadásul jó emlékek kötnek hozzá, lélekben vis�szakerülök oda, ami teljesen feltölt. Szeretem a
magyar tájat, de Málta, Lengyelország, Izland
vagy Horvátország
is megelevenedik
a festményeimen –
mesélte az
alkotó.
Ivanics Imre
azt is elárulta, hogy az
online tárlaton mintegy
harminc képe
lesz
látható.
Most még csak
az övé, de ki
tudja,
mit hoz a jövő.
Lehet, hogy legközelebb már nagyobbik lányával közös
kiállítása lesz, elvégre Emma is serényen alkot. Egymás festményeit elemzik, tanácsokkal segítik egymást. A közönség,
az érdeklődők, műkedvelők örömére.
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BORÁSZNŐ A
LEGJOBBAK KÖZÖTT
„A szakmai sikereket nem díjakban és érmekben mérem, persze az sem baj, ha a szakma elismeri a munkámat. Voltam már a Nők a borászokért-díj nyertese, azonban év borásza még nem,
de vágyom rá.” – ezt nyilatkozta a Bicskei Újságnak
2017-ben a Bicskén élő Nyúlné Dr. Pühra Beáta,
aki a Tökön működő Nyakas Pincészet főborásza
két évtizede. 2020-ban jelölték az év borásza díjra,
a legjobb öt közé is bekerült, de nem őt választotta a szakmai zsűri…
Mit szólt a legrangosabb hazai elismeréshez,
az Év bortermelője díjra jelöléshez, hiszen ezzel idén az öt legjobb magyar borász közé került?
- 2019-ben kerültem be legelőször, akkor hatan
(két egyforma szavazat miatt) voltunk esélyesek a
díjra. Amikor értesültem róla, pont a kollégáimnak
mutattam be az újborainkat, illetve az általam ös�szeállított Cuvée variációkat és szó szerint ugráltam örömömben. Ezúttal sem volt másként, csak
most éppen laboráltam, de az öröm és az ujjongás
nem változott. Ráadásul most hatos helyett ötös

fogatba kerültem! Arról nem beszélve, hogy olyan borász kollégák között találtam magam, akiket rendkívül tisztelek és elismerek. Annál nagyobb boldogság,
mint amikor az ember munkáját a szakma is elismeri,
szerintem nemigen van. Olyan ez, mint a színészeknek az Oscar-díjra jelölés.
Nevezhetjük-e ezt a jelölést karrierje csúcsának,
vagy vannak ennél értékesebb díjai, elismerései,
versenyeredményei?
- Mindenképpen, ahogy mondtam, a jelöltség is hatalmas megtiszteltetés. Ugyanakkor számomra legalább ennyire fontos, ha egy borbemutatón azt látom,
hogy az általam készített bor ízlik a vendégeknek.
Különösen igaz ez akkor, amikor egy újdonság debütál, hiszen ebben az esetben még nincs visszajelzésem, mert rajtam kívül senki sem kóstolta még. Vagy
bármely borversenyen bekerülni a díjazottak közé,
ugyancsak nagy öröm. Természetesen az év bortermelője cím elnyerése a legmerészebb álmaim között
szerepelt és szerepel ma is. Jó lenne egyszer megnyerni!
Az ember holtig tanul. Igaz ez Önre is, aki 20 éve a
Nyakas Pincészet főborásza?
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Nyúlné Dr. Pühra Beáta

- Azt gondolom ez minden szakmára, hivatásra igaz. Aki megáll, az lemarad. Annyi
minden változik körülöttünk, ami 20 éve igaz
volt, az ma már teljesen átalakult, más lett,
ám a minőség és a környezettudatos borkészítés kéz a kézben kell, hogy járjon. Minél régebben készítek bort, annál több kihívás vár
rám. Ez jó, inspirál, mert imádok kísérletezni!
Az egylábon állás sem szerencsés, emiatt ültem pár éve újra az „iskolapadba” és lettem
pálinkamester szakmérnök.

- Tegyük fel, hogy öt év múlva beszélgetünk ismét.
Hol lesz akkor, milyen újdonságokról tud majd beszámolni és úgy általában, hogyan alakul az élete?
- Remélem a Nyakas Pincénél, az én általam készített
pezsgővel koccinthatunk és az eddigi szortimentjeinken
kívül a látvány pálinkafőzőnkben készült pálinkával kínálhatom meg a vegán- és BIO-boraink kíséretében.
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SZELEKTÍVEN GYERMEKEINK JÖVŐJÉÉRT

Ú

jabb nagy lépést tesz a hulladékgazdálkodási közszolgáltató annak érdekében, hogy Bicske és környéke
még kevesebb kommunális hulladékot és még több szelektíven gyűjtött, száz százalékban újrahasznosítható hulladékot termeljen. Tavasztól minden háztartás ingyen kihelyezett szelektív hulladékgyűjtő
edényt kap, amit térítésmentesen ürítenek majd a megadott időpontokban – erről tartottak sajtótájékoztatót az illetékesek december 15-én, a Zöld Bicske Nonprofit Kft. Csákvári úti volt lerakójánál.
Bálint Istvánné Bicske város polgármestere elsőként arról
beszélt, hogy régóta komoly küzdelem zajlik az illegális hulladéklerakókkal szemben, minden évben szerveznek szemétszedési akciókat, csatlakoznak az országos Te szedd mozgalomhoz, s az önkormányzat saját forrás felhasználásával is
igyekszik az illegális lerakókat megszüntetni. Mint elmondta,
ez a küzdelem jelent ugyan kisebb-nagyobb sikereket, ám
most egy olyan komoly segítséget kapnak, ami a győzelem
irányába mutat.
- A Vertikál egy olyan vállalkozás, amely konzorciumi partnerként felajánlotta, hogy szelektív hulladékgyűjtő edényeket
szállít a Zöld Bicskéhez, ami meg is történt. Az önkormányzat
segíteni fog abban, hogy ezek az edények eljussanak a bicskei
lakosokhoz. Mindenkit arra kérek, hogy vegye komolyan ezek
használatát, hiszen segítségükkel egészen más képet fog mutatni a város. Elég csak arra gondolni, hogy a hulladékgyűjtés
napján az időjárási viszontagságok miatt sokszor „szeméttelepre” emlékeztet Bicske, mert a szél szétszórja a műanyag
zsákokat és a papírhulladékot. De ez mostantól megszűnhet.
Arról nem beszélve, hogy reményeim szerint az új edények
sokkal inkább arra sarkallják az embereket, hogy ne az út
szélére vigyék a szemetet, hanem szelektíven az edényekbe
gyűjtsék – ismertette várakozásait a polgármester.
Bálint Istvánné hangsúlyozta, hogy a környezettudatos neve-

Beváltották a hozzájuk fűzött
reményeket
Előszeretettel használják a 2019 októberében üzembe
helyezett két okospadot a bicskei lakosok és a Bicskén
megforduló emberek, erről a padok által küldött jelentések és statisztikák árulkodnak. A Bicskei Újság arra volt
kíváncsi, vajon mennyire váltak be ezek az eszközök,
mennyire szeretik használni őket a Kossuth téren és a
Bicske Szíve Parkban.
- Több száz padunk van kihelyezve országszerte és a
két bicskei okospad abszolút hozza azokat a számokat,
amiket várni lehetett tőlük. Egy hasonló lélekszámú te-
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lés kulcsa a felnőtteknél van, akiknek meg kell tanítani gyerekeiket arra, miként vigyázzanak a Földre. Ennek egyik fontos
része a szelektív hulladékgyűjtés, amit bármely életkorban érdemes elkezdeni és ezzel biztosítani gyermekeink, unokáink
jövőjét.
Ferencz Kornél, a Vertikál Nonprofit Zrt. elnöke kiemelte,
hogy mind az európai, mind az országos politikában felértékelődött a hulladékgazdálkodás szerepe a környezetvédelemben. Éppen ezért
nevezte jó döntésnek
azt, hogy az önkormányzat a cégük segítségével valósította
meg a Zöld Bicske jövőjének megnyugtató rendezését, amely
a pénzügyi stabilitás
megteremtését követően közép- és hos�szútávon, egy minden
igényt kielégítő, európai szolgáltatást tud
majd nyújtani Bicske
városának és a bicskei
térségben élőknek.
- Szakmai befektetőként fontos számunkra, hogy a térségben
egy olyan szolgáltatót támogathassunk immár – a tőkerendezést követően – tulajdonosként, amely komplex szolgáltatást
tud nyújtani. Emlékeztetnék arra, hogy a Zöld Bicskének a komoly pénzbeli adósságokon túl volt egy környezetterhelési és
volt egy morális adóssága is a környékbeli önkormányzatok
és a lakosság felé, amiket a mai nappal kiegyenlít. Egyrészt
megmutathatjuk, hogy a lerakóban korábban tapasztalt áldatlan állapotokon és szeméthalmokon úrrá lettünk, azokat
felszámoltuk, másrészt új utakra lépünk az elkülönített hulladékgyűjtéssel, s jövőre az új edényzetekkel pluszszolgáltatást nyújtva minden igényt kielégítő közszolgáltatással állunk

ügyfeleink rendelkezésére
– összegzett az elnök.
Tölgyesi Balázs Ferenc, a
Zöld Bicske Nonprofit Kft.
ügyvezetője felidézte, hogy
Bicskén a szelektív hulladékgyűjtést már évekkel
ezelőtt elkezdték, ám mindeddig zsákos formában
történt a háztartásoktól a
válogatóba történő szállítás, míg tavasztól jóval kulturáltabb formában fogják
ezt megvalósítani.
- A szelektív hulladékgyűjtés napjainkban megkerülhetetlen része a hulladékgazdálkodásnak és a környezetünk
védelmének, ezért is nagy öröm, hogy ezt fejleszteni tudjuk.
Az edényzetek használatával sokkal rendezettebb városképhez tudunk hozzájárulni és ami talán ennél is fontosabb, hogy
az edényekbe gyűjthető szelektív hulladék a remények szerint egyre nagyobb hányadát fogja kitenni az összes hulladéknak. Ehhez elengedhetetlenül szükséges lesz a lakosság aktív
közreműködése és részvétele. Az edények megkülönböztető
jelzést fognak kapni, hogy ne legyenek összekeverhetők a
kommunális hulladék gyűjtésére használt, színben egyébként
megegyező színű edényzettel. Abban bízunk, hogy azok, akik
eddig esetleg a szelektív hulladékgyűjtést nem vették annyira
komolyan, esetleg azt gondolták, hogy ez valami úri huncutság, talán ők is elkezdik elkülönítve gyűjteni a háztartásukban
keletkező, újrahasznosítható hulladékokat, s visszavonhatatlanul részesei lesznek a körkörös hulladékgazdálkodásnak –
mondta az ügyvezető.
A Bicskei Újság kérdésére Tölgyesi Balázs Ferenc közölte: minden bicskei háztartás egy szelektív edényt kap, azok kiszállításáról az önkormányzattal egyeztetnek és időben tájékoztatni
fognak minden érintettet.

lepüléssel összevetve is jók a statisztikai mutatók – mondta el érdeklődésünkre Molnár Tamás, a telepítő cég, az NB Corp
Informatika Bt. tulajdonosa.
A cégvezető közölte, hogy a bicskei köztéri bútorok tiszták, karcmentesek, fizikai rongálás nincs rajtuk, a használók megbecsülik és használják azokat. Az elmúlt esztendőben a Kossuth téren mintegy 2400 egyedi felhasználó közel 1100 alkalommal töltötte telefonját USB-n keresztül vagy vezeték nélkül, továbbá 150 gigabájtnyi adatot töltöttek le az ingyenes
wifi segítségével. A Bicske Szíve Parkban kicsivel több mint 2300 felhasználó ezerszer töltötte telefonját a padon vezetékkel vagy anélkül, miközben 70 gigabájt adatot töltöttek le az internetről.
- Utóbbi adatokhoz mindenképpen hozzá kell tenni, hogy a parkot az év során a fejlesztés miatt kevésbé lehetett használni, mint a korábbiakban. Ezeket figyelembe véve azt lehet megállapítani, hogy mindkét pad népszerű, sokan használják,
amit örömmel tapasztalunk – összegzett Molnár Tamás.
Az okospadokon két USB-csatlakozón keresztüli vagy vezeték nélküli töltési lehetőség is van. A pad ülőfelületéül szolgáló
napelemek akkumulátorokat töltenek, amelyek akár négy napig is biztosítják a telefontöltéshez szükséges energiát. A
padokba tucatnyi szenzort építettek, így képesek a levegő összetételét, páratartalmat, hőmérsékletet is mérni, s minden
adatot online felületen közzé tenni.
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TISZTELT BICSKEIEK!
Városunkban hosszú évek óta okoz gondot a levegő
nem megfelelő minősége, ami részben fakad az emberi
tevékenységből származó kibocsátásból és részben az
egyébként más szempontok szerint igen előnyös földrajzi adottságainkból. A szennyezett levegő szélcsend
idején napokra meg tud rekedni a városban és azon túl,
hogy a füst és a szag zavaró, az itt élők egészségét veszélyeztető tényezőről van szó. Az önkormányzat az utóbbi
években a lakossági zöldhulladék begyűjtésével igyekezett csökkenteni a légszennyezettséget, hogy a tavaszi
és nyári időszakban ne csak égetéssel lehessen megszabadulni a kerti hulladékoktól.
A fűtési szezonban viszont továbbra is drámaian rossz a
bicskei levegő minősége. Ennek oka elsősorban a helytelen lakossági tüzelésben keresendő. A bicskei levegő
minőségének javítása mindannyiunk közös érdeke, éppen ezért kérem az Önök segítségét abban, hogy együtt
oldjuk meg ezt a problémát! Kérem Önöket, hogy mellőzzék az egészségünkre és a környezetünkre is ártalmas
fűtőanyagok használatát, fűtsenek okosan! Fűtsenek
gázzal, földhővel, száraz tűzifával, fapellettel vagy fabrikettel!
A Levegő Munkacsoport reprezentatív kutatási adatai
szerint a magyar lakosság 1/3-a használ rossz lakossági
fűtési módokat. Tehát olyan anyagokat égetnek el fűtési
céllal, amelyek egyébként környezet- és egészségkárosító hatásúak, továbbá a fűtőértékük szinte elenyésző.
Magyarországon naponta 35, évente kb. 10 000 ember
(Bicske lakossága 12 000 fő) hal meg a levegő szennyezettsége miatt, hiszen az egészségre ártalmas levegő
bekerül a tüdőnkbe, onnan a véráramba, mely nagyban
elősegíti a szív- és érrendszeri betegségek kialakulását,
és korai elhalálozáshoz vezet. Ráadásul a szennyezett levegő nem válogat, egyaránt károsíthatja időseink, gyermekeink és a felnőtt lakosság egészségét is.
Arra kérem Önöket, hogy ne égessenek műanyaghulladékot, festett vagy nedves fát, színes papírt, rongyot!
Ezt betartva nem csak Bicske levegőjének tisztaságáért
és a környezetért tehetnek, de a bicskeiek életminősége is sokat javulhat sőt, komoly betegségek kialakulását
előzhetjük meg! Egészségünk mellett a környezetünkre
is veszélyes a rossz levegőminőség, hiszen az éghajlatváltozás összefügg a levegőminőség romlásával. Óvjuk a
környezetünket és az egészségünket! Előre is köszönöm
együttműködésüket!
Molnár Dániel
Önkormányzati képviselő
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Fejlődött a járműés eszközpark

Ez még nem a hőn áhított, komoly társadalmi összefogással megvásárolni kívánt
tűzoltóautó, hanem egy másik, szintén fontos feladatok ellátására képes jármű, ami a
jövőben komolyan segíteni tudja a Bicskei
Önkormányzati Tűzoltóság munkáját.
- A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóságtól árverésen vásároltuk a gépjárművet, így egy, a korábbinál korszerűbb
vízszállító gépjárművel gazdagodott tűzoltóságunk. Az 1,8 millió forintért vásárolt
közel negyven éves Mercedes-Benz 1626 AK
típusú jármű összkerékhajtású, háromszemélyes, 5000 liter oltóvizet és 500 liter habképző anyagot képes szállítani. Rendelkezik
két gyorsbeavatkozó előre szerelt sugárral,
valamint vízágyúval – ismertette az autóval
kapcsolatos tudnivalókat Polgár Viktor elnök.
Jelezte, hogy hiába új jármű ez a bázisukon,
nem lóghat ki a sorból, így a Bicske felirat
mellett ennek a redőnyeire is gyerekrajzok
kerültek, csakúgy, mint a többi autójukra.
A Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság járműparkja mellett az eszközpark is bővült. Az év
végéhez közeledve megérkezett az önkéntes
mentőszervezetek részére kiírt pályázat keretén belül beszerzett drótköteles vonszoló
berendezés és a hozzá tartozó kiegészítők. A
beszerzett eszközzel több tonnás tárgyakat
(gépkocsi, farönk) tudnak majd mozgatni,
vontatni és szükség esetén emelni.
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ÚJABB KERÉKPÁRÚT ÉPÜL
Alighogy befejeződött Bicske két fontos fejlesztése (Bicske Szíve Park, piac) a tavalyi év végén, máris indul
egy újabb jelentős beruházás a Galagonyás-dűlőben, ahol elkezdődik a kerékpárút építése. A munkaterület átadása megtörtént, az időjárás függvényében, legkésőbb februárban már munkagépek zajától lesz
hangos a nyomvonal és környéke, vagyis indul a kivitelezés.
Druzsin László műszaki irodavezető lapunknak elmondta,
hogy a fejlesztés eredményeként létrejövő kerékpáros-barát
útvonal a külterületi lakott településrészt és a lakott területen
kívül elhelyezkedő munkahelyeket köti majd össze a belterülettel, valamint közvetve csatlakozik ahhoz a tervezett kerékpárúthoz, amely a településközpontot is elérhetővé teszi.
A beruházás keretén belül közel két kilométer hosszúságú
kerékpárút épül elsősorban a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Programban (TOP) elnyert 180 millió forint vissza
nem térítendő európai uniós támogatásból, valamint az önkormányzat által biztosított nettó 12,8 millió forint önrészből.
A kerékpárút csatlakozik majd a tervezett városi hálózathoz,
a Bogya Károly utca - Prohászka utca kereszteződésében,
ezért előbbi utcában irányhelyes, nyitott kerékpársáv létesül
kétoldalt, nyomburkolati jelek felfestésével. A Kanizsai úton,
amely országos közút is, szintén irányhelyes nyitott kerékpáros nyomburkolati jeleket festenek fel mindkét oldalon. Az
érintett utcák keskenyek, ezért önálló kerékpárutak kiépítésére nem alkalmasak.

A Kanizsai út és az 1-es számú főút között, 226 méter hosszan
összekötő szakasz készül négy méter széles aszfaltburkolattal,
mellette egyik oldalon másfél méter széles járdával. Erről az útszakaszról a gépkocsis átmenő forgalom ki lesz tiltva, csak a helyi ingatlantulajdonosok használhatják majd. Az összekötő út és
az 1-es főút találkozásánál jelzőlámpával védett gyalogátkelő
létesül, kiemelt közvilágítással és járdakapcsolatokkal. A zebra
után lesz egy 42 méteres, aszfaltozott útszakasz, ami csatlakozik a korábban megépült Etyek-Tarján kerékpárúthoz, amelyen
290 métert haladva elérhető a Galagonyás II. dűlő. Itt kezdődik
az egybefüggő kerékpárút kiépítése 1325 méter hosszan és három méter szélességben, az aszfaltozott rész a II. dűlőtől a VI.
dűlőig tart majd.
A kivitelezést a közbeszerzési eljáráson nyertes, székesfehérvári
Útéppark Kft. végzi, amellyel az önkormányzat november 23án kötött vállalkozási szerződést. A kivitelezőnek a szerződéskötéstől számítva 180 nap áll rendelkezésére. A tervek szerint
a huszonöt százalékos készültséget március végére érik el, a
munkálatok május végére fejeződhetnek be.
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EMLÉKÜK ÖRÖKKÉ ÉL, BICSKÉN!
Két köztiszteletben álló bicskei pedagógustól búcsúztunk el decemberben. Horváth Péterné Klári nénit
és Lanczendorfer Istvánt is saját halottjának tekintette Bicske Város Önkormányzata.

20

Horváth Péterné

Lanczendorfer István

Horváth Péterné (született Horváth Klára) december 11-én,
94 éves korában hunyt el. Klárika néni a gyerekkorát apja
vezénylési helyein töltötte, édesapja ugyanis hivatásos katonatiszt volt, harcolt mindkét világháborúban, 1958-ban,
mint volt Horthy-tisztet rangjától megfosztották. Iskoláit
is több településen végezte, Budapesten a II. kerületi Csalogány utcai tanítóképzőben 1948-ban népiskolai tanítói
oklevelet szerzett, majd ugyanezen év szeptemberében a
Bicskei Általános Iskolában kezdte meg a tanítói munkát.
Szakmai előre menetelét nagyban meghatározta apja katonatiszti múltja, amely miatt „X” besorolást kapott. 1959
és 69 között a járási- és helyi munkaközösség vezetője volt,
1960-61-ben a József Attila Szabadegyetemen alkalmazott
lélektant hallgatott, majd 1961-63-ban a győri Apáczai Csere Tanítóképző Intézettől gyakorlatvezető tanítói megbízást
kapott, így sok hallgató szakmai felkészítését irányította.
1974-től kétéves, speciális iskolapszichológiai továbbképzésen vett részt.1970-ben Makarenko emlékérem kitüntetést,
1979-ben Kiváló Munkáért miniszteri kitüntetést kapott.
1983-ban ment nyugdíjba, ekkor a Szolgálat Emlékérmet
vehette át. Helyi- és járási munkaközösség vezetői munkájáért 1976-ban SZOT Arany Oklevelet, 1982-ben pedig
Szakszervezeti Ezüstjelvényt kapott. 1998-ban aranydiplomát, 2009-ben gyémántdiplomát, 2013-ban vasdiplomát
kapott. 2017-ben Bicskéért Elismerő Oklevél kitüntetésben
részesült.Horváth Péternének három fia, hat unokája és kilenc dédunokája született. Az utóbbi években súlyos csapások érték: férje, Horváth Péter 2015-ben, nagyobbik fia
2014-ben, míg középső fia 2019-ben halt meg.

Lanczendorfer István december 16-án, 75 éves korában hunyt
el. 1946. augusztus 20-án született a Kisbérhez közeli Romándon. Általános iskolai tanulmányait szülőfalujában végezte,
majd 1960-1964 között a pápai Türr István Állami Általános Fiúgimnázium tanulója volt. A sorkatonai szolgálatot követően a
Nyíregyházi Tanárképző Főiskola biológia-kémia szakán folytatta tanulmányait, de már két év után részállamvizsgát tett, s 1967
augusztusától Bicskén, az általános iskolában helyezkedett el.
1968 szeptembere és 1970 nyara között az általános iskola diákotthonának részmunkaidős nevelőtanára is volt. 1972-ben
egyetemi diplomát szerzett biológia szakon Debrecenben, a
Kossuth Lajos Tudományegyetemen. 2006-ban vonult nyugdíjba, de óraadó tanárként évekig tanított még a Szent László Általános Iskolában. Lanczendorfer Istvánnak 1980-ban a Magyar
Népköztársaság Minisztertanácsa Kiváló Munkáért kitüntető
jelvényt adományozott, 1984-ben a szakszervezeti munkáért kitüntető jelvény ezüst fokozatát vehette át, egy évre rá (önkéntes
rendőrként) a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa kiváló
társadalmi munkáért érmet ítélt meg neki. 1989-ben a művelődési miniszter Kiváló munkáért kitüntető jelvénnyel, 2007-ben a
Pedagógus Szakszervezet Eötvös József Emlékéremmel ismerte
el munkáját. A tanári hivatás mellett 1973-ban tartalékos tiszti
iskolát végzett, a nyolcvanas években honvéd alhadnagy, majd
hadnagy lett. Sokan ismerték gyermekvédelmi felelősként, önkéntes rendőrként, az esti iskola vezetőjeként, de a legtöbben
a zánkai Bicskei Úttörőtábor táborozási bizottságának aktív
tagjaként, aki a tábor felépítésében elévülhetetlen érdemeket
szerzett.
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zilveszter napján váltott trénert a Bicskei TC NB
III-as csapata. Erre nem a gyenge bajnoki szereplés miatt volt szükség, éppen ellenkezőleg, a kiváló
szakmai munka az oka! A sikeredző, Vukmir Dragan
az NB II-es Szeged-Csanád Grosics Akadémiánál folytatja pályafutását, míg a bicskei kispadot Csordás
Csaba és Móri Tamás foglalja el.
Tessely Zoltán, a BTC elnöke a témában tartott sajtótájékoztatón
jelezte, hogy Vukmir Dragan karrierje szempontjából visszautasíthatatlan ajánlatot kapott, ezért fájó szívvel, de elengedték. Az
elnök megköszönte Vukmir majd három éves munkáját, amit a
klub történetének egyik legsikeresebb időszakaként jellemzett.
Elárulta azt is, hogy nem szakadnak el teljesen egymástól , továbbra is kapcsolatban maradnak, erről a szegedi klubbal háromoldalú megállapodást írtak alá.
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Új év, új edző
- A sikeres átállás érdekében Dragan havi öt órás tanácsadást nyújt az új sportszakmai vezetés számára. Az
egyezség továbbá tartalmazza, hogy akár kölcsönjátékosok is érkezhetnek az NB II-es szegedi együttestől. Ezúton
is szeretném megköszönni eddigi edzőnk munkáját, nagyon sokat tanultak tőle a játékosok és a menedzsment
is. Mentalitásával, hozzáállásával megtanította győzni a
labdarúgókat és egy megyei első osztályú csapatból stabil NB III-as gárdát épített, amely a tavalyi, csonka bajnokságban és a most futó pontvadászatban, alaposan megfiatalított kerettel is stabil középcsapatként a 10. helyen
áll – méltatta Tessely Zoltán a szerb származású trénert,
akinek irányításával a gárda 84 tétmérkőzésen 47 győzelmet, 17 döntetlent és 20 vereséget könyvelhetett el.
Ebben az időszakban a mérkőzések 56 %-át győztesen,
75 %-át veretlenül vívta meg csapatával, emlékezetes
győzelmi sorozatokat és 16 hónapos hazai veretlenséget
produkálva.
- Az egyik szemem sír, a másik nevet, de a sport már csak
ilyen. Szép és eredményes éveket töltöttem Bicskén. Köszönöm a szurkolók és a klub támogatását, mindig is jó
szívvel gondolok majd vissza erre az időszakra, ahol új
családra leltem - mondta Vukmir Dragan.
A klubelnök közölte, hogy másfél éves szerződést kötöttek az új szakmai igazgatóval, Csordás Csabával és segítőjével, Móri Tamással. Szerinte jól átgondolt döntést
hoztak, amikor velük állapodtak meg. Csordás Csaba
287 alkalommal szerepelt a magyar élvonalban, 46 gólt
szerzett, magyar bajnok és többszörös kupagyőztes volt,
illetve edzőként sem tapasztalatlan, hiszen öt és fél évig
a szombathelyi Illés Akadémián dolgozott utánpótlásedzőként, legutóbb pedig az NB II-es Siófok pályaedzője
volt.
Segítője Móri Tamás lesz, aki a Puskás Akadémiánál végzett utánpótlás edzői feladata mellett dolgozik a BTC pályaedzőjeként. A bicskei klub emblematikus játékosaként
immáron öt éve szolgálja folyamatosan a kék-sárgákat,
számos emlékezetes siker részese és többszörös gólkirály.
Csordás Csaba hatalmas megtiszteltetésnek nevezte,
hogy egy olyan sikeres tréner után ülhet a bicskei kispadra, mint Vukmir. Kiemelte, hogy hasonló sikereket szeretne elérni ő is a Bicskei TC-vel, ahol a célok változatlanok,
vagyis a szezon végén az 1-8. hely valamelyikén szeretne
végezni.

www.bicske.hu
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HALAS KUSZKUSSZAL
TÖLTÖTT PADLIZSÁN
Hozzávalók:
- 15 dkg kuszkusz
- 40 dkg tengeri halfilé (finom csirkemellel is)
- 20 dkg cukkini
- 50-60 dkg padlizsán
- 20 dkg paradicsom
- 1 csapott evőkanál kurkuma (elhagyható)
- 4 gerezd fokhagyma, 1 csokor petrezselyem, 1 citrom
- Olívaolaj, só, frissen őrölt bors
Elkészítés:
- Forraljunk fel kb. 4 dl vizet, sózzuk, ízesítsük kurkumával. Szórjuk bele a kuszkuszt,
vegyük le a tűzről, fedjük le, hogy a kuszkusz
megpuhuljon.
- A halat vágjuk nagyobb darabokra, kevés
sót szórjunk rá. A paradicsomot és a cukkinit
kockázzuk fel.
- Serpenyőben, kevés olívaolajon hirtelen
süssük át a haldarabokat 2 gerezd zúzott
fokhagymával. Adjuk hozzá a kockázott paradicsomot és cukkinit. Pirítsuk még 5-8 percig.
- Keverjük a kuszkuszhoz az aprított petrezselymet, és facsarjuk hozzá a citrom levét.
A halas raguval forgassuk össze.
- A padlizsánokat vágjuk félbe, irdaljuk be
sűrűn a vágott felületüket, majd forró serpenyőben, kevés olívolajon süssük mindkét
oldalát kb. 8-8 percig. Kenjük be zúzott fokhagymával, sózzuk, borsozzuk. A halas-kuszkuszos raguval töltsük meg a padlizsánokat.
Tálalhatjuk azonnal, vagy később a sütőben
melegítve összesüthetjük.

KÖZÉRDEKŰ
Hivatalok

INFORMÁCIÓK

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

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

Bicskei Egységes Művelődési
Központ és Könyvtár
Petőfi Sándor Művelődési
Központ
Bicske, Kossuth tér 20.
T.: 22/951-299; 06-20/4307770

Egészségügy

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

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

Gazdasági és szociális
intézmények
Egyesített Családsegítő és
Gondozási Központ – Kapcsolat Központ
Védőnői Szakmai Egység
2060 Bicske, Kossuth tér 17.
T.: +36 22/952-232
E-mail: bicskevedonok@
gmail.com
Pedagógiai Szakszolgálat
2060 Bicske, Kisfaludy u. 50.

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

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

Orvosi ügyelet
Bicske, Kossuth tér 17.
Hétfőtől-péntekig: 16 órától
másnap reggel 8 óráig.
Szombat-vasárnap
és ünnepnapokon: 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 csütörtökig: 8–18
Pénteken: 8–16.30
Szombaton: 8–12
Duna Gyógyszertár
Bicske, Csabdi út 4. 
T.: 22/565-136
Hétfőtől szombatig: 9–20
Vasárnap: 9–19
Oroszlán Patika
Bicske, Kossuth tér 10. 
T.: 22/350-775
Hétfőtől péntekig: 8–18
Szombaton: 8–12
Posta
Bicske, Kossuth tér 4. 
T.: 22/350-872
Hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 8–17
Szerda: 8–18, Szombat: 8–11
Gyepmesteri feladatok
Tuncsik József: 20/972-8231
Kincses Imre: 70/626-7378

ANYAKÖNYVI HÍREK
Az alábbi párok járultak hozzá, hogy értesüljön Bicske lakossága a bicskei anyakönyvvezető
előtt 2020. december hónapban megkötött házasságukról: Szabó András és Szabó Nikolett Anikó (12.17.); Kis Péter és Vincze Erzsébet (12.19.).
Sok boldogságot kívánunk!
Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ védőnői
szakmai egysége szerint 2020. november és december hónapban született gyermekek: Bauer Bori (11. 12.); Barna Leona Hella (11. 20.); Nagy Izabella (11.
30.); Dobronyi Dana (12. 01.); Sánta Alex Antal (12. 01.); Schnobl Benett (12.
01.); Jakab Zille Zselyke (12. 04.); Németh Delani Valentina (12. 07.); Antoci
Izabella Maja (12. 20.).
Jó egészséget kívánunk!

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

IMPRESSZUM
Bicskei Újság, a Bicskei Önkormányzat hivatalos, ingyenes lapja, megjelenik havonta 4500 példányban. Nyilvántartásba véve a Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság által a CE/4347-3/2013. számon. Kiadja: Bicske Város Önkormányzata. Olvasószerkesztő: Almási Zita. Fotó: Adravecz Tamás, Ivanics Imre. Nyomdai
előkészítés és nyomda: GOLDBOX Nyomdaipari Kft. Hirdetésfelvétel, kéziratleadás: 22-565-464. mediareferens@bicske.hu
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A gyűjtési napokon a hulladékot reggel 6 órára kérjük kihelyezni!
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