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Bicskei Újság
Engedjük, hogy Jézus tegye 
ünneppé a karácsonyt!

v. évfolyam, 10. szám  2017. december

Kedves 
Bicskeiek!
Advent jegyében telt az idő 
az elmúlt hetekben Bicskén. 
Óvodásaink, iskolásaink, egy-
házi vezetőink bevonásával 
hétről hétre, közös énekléssel, 
ünnepléssel gyújtottuk meg a 
gyertyákat a város koszorúján, 
és nagyon hangulatos és varázs-
latos volt adventi forgatagunk 
is. A város karácsonyfájának 
fénye mellett sok szép ajándék 
kínálta magát az egységes, 
mégis egyedileg feldíszített 
vásári standoknál. A portékák 
közül a legértékesebbek szá-
momra azok voltak, amelyeket 
maguk az árusító gyermekek és 
szüleik készítettek. Melengető 
érzés volt látni azt is, hogy az 
első alkalommal városunkba lá-
togatott Mikulás vonat milyen 
nagy sikert aratott kicsik és na-
gyok körében egyaránt. 

A várakozás időszakában, 
karácsony eljövetelére készül-
vén figyelmünket azonban 
nem csak gyermekeink és 
szeretteink felé fordítjuk, ha-
nem a támogatásra szorulók-
ra is. Mert felelősek vagyunk 
embertársainkért. Ennek 
jegyében indítottuk idén is 
útjára karácsonyi adomány-
gyűjtésünket, melyre rengeteg 
felajánlás érkezett cégektől és 
magánszemélyektől egyaránt. 
Felemelő érzés, hogy milyen 
sok jóérzésű ember él kicsiny 
közösségünkben. Nekik kö-
szönhetően sok család kará-
csonyát tehetjük könnyebbé, 
meghittebbé, és talán sok apró 
arcocskára tudunk önfeledt 
mosolyt csalni. Mert nem csak 
kapni jó, hanem adni is. 

Istentől áldott, békés kará-
csonyt és sikerekben gazdag, 
boldog új esztendőt kívánok 
Bicske minden lakosának! 

Pálffy  
Károly 
polgármester

folytatás a 4. oldalon

December 3-án, advent 
első vasárnapján Bicske 

város adventi koszorúján 
is meggyúlt az első gyertya 
lángja. Az első gyertyagyújtás 
alkalmából, a Hősök terén 
rendezett ünnepségen Szebik 
Károly evangélikus lelkész 
szólt az egybegyűltekhez.

– Ünnepi fogások, ajándékok, 
bevásárlás, takarítás, sütés-fő-
zés, rokonlátogatás… Csak né-
hány dolog, amik várnak ránk 
karácsony előtt és alatt. Sajnos, 
manapság a „wellness keresz-
ténység” is kialakulóban van, 
sokan a keresztények közül is 
elmennek, elmenekülnek advent 
és karácsony elől, a megpróbál-
tatások, a zsúfoltság elől. Kipi-
henik az évet és előre az ünnepek 
fáradtságát is. 



Soros, nyílt testületi ülés  
(2017. november 30.)

• A testület felülvizsgálta a helyi adók-
ról szóló 17/2015. (X.28.) önkor-
mányzati rendeletet. A rendeletben 
foglalt adómértékeken nem változta-
tott, a reklámhordozó, mint adótárgy 
után fizetendő építményadót pedig 0 
Ft/m2 mértékben állapította meg. 
• A képviselők módosították az ön-
kormányzatnak a Bicskei Üdülőtábor 
és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft-
vel kötött üzemeltetési szerződését, 
mivel az üzemeltetés során jelentős 
költségmegtakarítás keletkezett, így a 
Kft. 2017. október, november, decem-
ber hónapban nem állít ki számlát az 
üzemeltetési költségekről. Az erre az 
időszakra eső üzemeltetési díj teljesí-
téseként a korábban teljesített üzemel-
tetési díjakat fogadták el.
• A testület támogatta a bicskei 1282 
hrsz-ú lakóingatlan (Arany János utca 
2.) tulajdonosainak kérelmét, és hoz-
zájárul a 1128 hrsz-ú ingatlannal kö-
zös telekhatár rendezéséhez, melynek 
folyamán a kérdéses ingatlan kb. 80 m2 
területe – adásvétel jogcímén – a lakó-
ingatlan területébe olvad. 
• A képviselők döntése értelmében a 
2018. évi Bicske városi disznóvágást 

január 27-én reggel 7 órától rendezik 
meg a Város Kemencéjénél. A rendez-
vényre keret jelleggel 500.000 Ft áll 
rendelkezésre. 
• Az önkormányzat az információs 
önrendelkezési jogról és az informá-
ciószabadságról szóló törvény alapján 
a honlapon és a hirdetőtáblán közzé 
tette a szervezeti, személyzeti, a tevé-
kenységre, működésre és gazdálko-
dásra vonatkozó adatokat. 
• A testület megtárgyalta az „ön-
kormányzati képviselő választópol-
gárokkal való kapcsolattartási kö-
telezettségéről, valamint képviselői 
tevékenységről szóló tájékoztatási kö-
telezettségéről” tárgyú előterjesztést 
és megállapította, hogy valamennyi 
képviselő beszámolói kötelezettségé-
nek eleget tett.
• Az önkormányzat közszolgáltatási 
szerződés keretében ingyen helyszínt 
biztosít a Budapest Gipsy Bandnek, 
amely felajánlotta, hogy félévente egy 
alkalommal 2 éven keresztül ingyene-
sen koncertfellépést vállal Bicskén. 
• Az önkormányzat 100000 Ft-tal tá-
mogatja az Országos Mentőszolgálat 
Alapítványt, hogy a Bicske Mentőál-
lomás mentőautóinak felszereltségét 
egy LUCAS 2 mellkasi kompressziós 
rendszerrel bővíthesse.  Amennyiben 
nem gyűlik össze a szükséges összeg 
(4.051.300 Ft) a berendezés megvásár-
lásához, úgy az önkormányzat nem zár-
kózik el további támogatás nyújtásától, 
melyet ismételten a testület elé terjeszt.

Bennünket 
képviselnek
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Egy automata defibrillátort 
adományozott a Bicskei 
Önkormányzati Tűzoltóságnak 
az MMM Trans Kft.  
A készüléket Erdős Norbert 
és Erdős Zoltán adták át a 
tűzoltóságnak december 3-án,  
melyet követően a lánglovagok 
gyorsan elsősegélynyújtási 
ismereteiket is felfrissítették 
egy egynapos alapszintű 
újraélesztési (BLS) és külső 
automata defibrillátor (AED) 
segélynyújtói tanfolyamon. 
Ez utóbbit az Országos 
Mentőszolgálat munkatársa, 
Pápai Imre tartott.

Rendbe rakták 
a Málé-hegyi 
út kritikus 
szakaszát. A 
gréderezést 
követően zúzott 
kő terítést kapott 
a felület, melyet 
hengerléssel 
stabilizáltak.

Az önkormányzati képviselőknek 
minden év végén egy beszámoló 
keretében számot kell adniuk a tes-
tület előtt a választópolgárokkal való 
kapcsolattartásukról, illetve az egész 
évben elvégzett képviselői tevékeny-
ségükről. 
Ez adta az ötletet, hogy a Bicskei 
Újság is utánajárjon, hogy összesen 
hány ülésen van túl a testület, és 
ezen munkában miképpen vettek 
részt a város megválasztott képvise-
lői, illetve külsős bizottsági tagjai.
Ennek hátteréhez segítségül szolgál-
hat a Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény néhány paragrafusa is: 
44. § A képviselő-testület szükség 
szerint, a szervezeti és működési 
szabályzatban meghatározott számú, 
de évente legalább hat ülést tart.
32. § (1) Az önkormányzati képviselő 
a település (fővárosi kerület, megye) 
egészéért vállalt felelősséggel képvi-
seli a választóinak az érdekeit.
(2) Az önkormányzati képviselő:
g) a testületi munkában való rész-
vételhez szükséges időtartam alatt 
a munkahelyén felmentést élvez a 
munkavégzés alól. Az emiatt kiesett 
jövedelmét a képviselő-testület téríti 
meg, melynek alapján az önkormány-
zati képviselő társadalombiztosítási 
ellátásra is jogosult. A képviselő-tes-
tület átalányt is megállapíthat;
i) köteles a testületi üléseken megje-
lenni, a képviselő-testület munká-
jában és döntéshozatali eljárásában 
részt venni;
k) köteles kapcsolatot tartani a 
választópolgárokkal, akiknek évente 
legalább egy alkalommal tájékozta-
tást nyújt képviselői tevékenységéről.

Képviselő-testületi  
ülések november 30-ig: 
Összesen 34 db ülés. 
Ebből:

nyílt soros:  9 db
nyílt zárt:  9 db
rendkívüli nyílt:  11 db
rendkívüli zárt:  5 db
Képviselői hiányzások 
nyílt és zárt ülésekről 
összesen:
Bálint Istvánné:  0
Bárányos József:  11 
 – igazolatlan 0
Dr. Bourgla Ossamah : 17 
 – igazolatlan 13
Heltai Zsolt:  28 
 – igazolatlan 22
Igari Léna: 22 
 – igazolatlan 18
Ivanics Imréné:  0
Iványi Ferencné: 1 
 – igazolatlan 0
Máté János: 5 
 – igazolatlan 1
Németh Tibor: 2 
 – igazolatlan 0
Pálffy Károly: 0
Sulyokné Guba Judit: 2 
 – igazolatlan 0
Szabó Attila: 2 
 – igazolatlan 0

Gazdálkodási Bizottság 
ülései november 30-ig:  
Összesen 21 db ülés. 
Ebből:

soros nyílt ülés:  9 db
soros zárt ülés:  9 db
rendkívüli nyílt ülés:  2 db
rendkívüli zárt ülés:  1 db

Bizottsági tagok  
hiányzásai összesen:
Bárányos József:  0
Ivanics Imréné:  2
Heltai Zsolt:  19 
Döme Lászlóné:  3
Varga Györgyné:  6

Humánerőforrások  
Bizottság ülései  
november 30-ig:  
Összesen 19 db ülés. 
Ebből:

soros nyílt ülés:  9 db
soros zárt ülés:  8 db
rendkívüli nyílt ülés:  2 db
rendkívüli zárt ülés:  0 db
Bizottsági tagok  
hiányzásai összesen:
Sulyokné Guba Judit: 0
Igari Léna:  10
Máté János:  4
Dr. Lovasné Báder Katalin: 
 5
Némethné Horváth  
Nikoletta:  2

Város és Vállalkozás-
fejlesztési Bizottság  
ülései november 30-ig: 
Összesen 17 db ülés. 
Ebből: 

soros nyílt ülés:  9 db
soros zárt ülés:  4 db
rendkívüli nyílt ülés:  3 db
rendkívüli zárt ülés:  1 db
Bizottsági tagok  
hiányzásai összesen:
Iványi Ferencné:  0
Dr. Bourgla Ossamah:  11
Szabó Attila:  3
Csonka István:  3
Komlós Kolos:  3

Fejér megyei 
TOP500
A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara no-
vember végén rendezte meg Székesfehérváron azt 
a gazdasági fórumot, ahol az elmúlt gazdasági év 
elemzése mellett bemutatták a „Gazdasági Körkép 
2017. – Fejér megye Gazdasági Értéktára” című ki-
adványt is.

A rendezvényen Menyhárt Róbert, a NAV Fejér 
Megyei Adó és Vámigazgatóságának igazgatója el-
mondta, hogy 2017 első 10 hónapjában Fejér me-
gye a kiemelt adó-, járulék- és vámbevétel tekinteté-
ben 260 milliárdot produkált, ami 2,6 százaléka az 
országosnak. A megyék adóteljesítményét tekintve 
Fejér a harmadik helyen áll, de a tavalyi társasági 
adóbevétel alapján a vidéki megyék között első.

A foglalkoztatási arány az idei évben országosan 
59,2 százalék, miközben ez a mutató Fejérben 61,7 
százalékos. A munkanélküliség országos átlaga 4, 
Fejéré 2,5 százalék.

A TOP100+400-as listán a bicskei székhelyű 
Spar Magyarország Kft. áll az első helyen 2016-ban 
elért 437,6 milliárd forintos nettó árbevételével, 
megelőzve a Hankook Tire-t (221,9 milliárd) és a 
Denso Magyarországot (218,3 milliárd). A lista 16. 
helyén a Vincotech Kft. (34 milliárd), 31. helyén a 
Schmitz Cargobull Kft. (12,2 milliárd), 87. helyén 
a Magyarmet Kft. (3,54 milliárd) áll.
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Portré

Varga lászlóné tanár 
szeretett volna lenni, de 

a történelem viharai másfelé 
sodorták. Dolgozott a község-
házán, könyvelt a téesznek, 
és azon kevesek egyike volt 
Bicskén, aki kiváltva az ipart, 
magánvállalkozást indított a 
70-es években. A mai napig 
nagy szerelme a Balaton, 
ezért egyik unokájának Bala-
tonfüreden segített lakáshoz 
jutni, így minden nyáron ott 
tölthet egy kis időt. November 
végén ünnepelte 90. születés-
napját, de most is egyszerre 
5-6 könyvet olvas, emlékira-
tait írja és figyelme kiterjed 
az egész családjára. Vele 
beszélgettünk.

Mi a hosszú élet titka?
– Nem hiszem, hogy lenne 

különösebb titok. Talán Isten 
ajándéka, vagy a géneknek kö-
szönhető: a szüleim hetvenéves 
koruk körül haltak meg, de apai 
nagyszüleim közel voltak a 90-
hez. Igyekszem aktívan tölteni a 
mindennapokat, egyszerre 5-6 
könyvet olvasok és még mindig 
emlékszem arra, melyik tör-
ténetben hol tartok. A bicskei 
könyvtártól kaptam is születés-
napomra egy szép könyvet és egy 
emléklapot. Nagyon meghatott a 
kedvességük.

Milyen volt a gyerekkora?
– Nem különbözött a többi 

gyerekétől, vidámak voltunk, 
boldogok, a bennünket körül-
vevő környezet is megfelelő 
volt. Mire az első világháború 
utáni Magyarországon az igazi 
gazdasági fellendülés jött volna, 
addigra kitört a második világ-
háború. A polgári iskolát Bics-
kén végeztem, 1942-től Pestre 
jártam középiskolába. A front 
érkezése miatt a 3. osztályt már 
csak félévig jártuk, sokan közü-
lünk sohasem érettségiztek le. 
Bicskén nevelődtem, de a szü-
leim Pesten éltek. 1944 decem-
berében elmentem a fővárosba, 
mert anyám az egyik kórházban 
dolgozott, és ott biztonságo-
sabbnak tűnt a helyzet. Haza-
jönni már nem tudtam a harcok 
miatt, anyámat sem találtam, így 

egyik unokabátyáméknál húz-
tam meg magamat. Fogalmam 
sincs mit ettünk, ittunk, miként 
vészeltük át ezt a néhány hóna-
pot a bombázások közepette. 
1945 februárjában Csepelre 
kerültem nagybátyámékhoz, 
mivel ott sem volt sok ennivaló, 

Tökölre mentem, rokonokhoz, 
ahol találkoztam anyámmal. 
Végül májusban értem haza, 
akkor szembesültem vele, hogy 
Bicskét előtte hónapokra kite-
lepítették. Itthon tető nélküli 
összedőlt ház, illetve két nagy-
szülőm várt nagyon összetörve. 
Jelentkeztem a községházán, 
leigazoltak, majd felkértek arra, 
hogy a földosztó bizottságnak 
segédkezzek. Később a jegyző 
titkára lettem, és majd tíz évet 
lehúztam a közigazgatásban. 
Közben férjhez is mentem.

Hol ismerkedtek meg?
– 1946-ban kezdődött a kü-

lönböző ifjúsági szervezetek 
újjáéledése, amelyek Bicskén 
is rengeteg színdarabot hoztak 
össze fiatalok bevonásával. Sok 
darabban játszottam, az egyik-
ben együtt szerepeltünk: én fő-

szereplő voltam, ő volt a súgó. 
Feltűnt, hogy amikor semmi 
szerepe nem volt, akkor is kö-
rülöttem sürgött-forgott. Így is-
merkedtünk meg, és 1948-ban 
összeházasodtunk. Született 
három gyerekünk, hat unokánk, 
hat dédunokánk. Szép nagy csa-

ládom van, mindenki itt volt a 
90. születésnapomon, ami örök-
re szóló élményt jelentett.

Mihez kezdett a gyerekek 
születése után?

– Akkoriban már javában 
ment a szövetkezesítés. Meg-
keresett az az ember, akinek a 
földosztásnál segítettem, hogy 
kellene a téeszbe egy könyve-
lő, segítsek nekik ismét. 1959. 
április 1-én kezdtem ott és 15 
évig maradtam. Mivel korábban 
leérettségiztem, tanfolyamokra 
írattak be, később mérlegképes 
könyvelői és könyvszakértői 
vizsgát tettem. Az induló téesz-
nek nem volt pénze, de elvit-
tem kérelmünket Losonczi Pál 
mezőgazdasági miniszterhez és 
megkaptuk az állam támogatá-
sát. Jól éreztem ott magam, de 
aztán elromlott minden, a 15 

év alatt nyolc elnök már nekem 
is sok volt. Kiváltottam az ipart 
1974-ben, vásároltam egy rossz 
állapotú műanyag fröccsöntő 
gépet és belekezdtem a magán-
vállalkozásba. Állami megren-
delésekre dolgoztunk, műanyag 
gépalkatrészeket gyártottunk 

akkor már néhány alkalmazot-
tal. Később férjem is otthagyta 
a munkahelyét és ő is velem dol-
gozott egészen 1988-ig, amikor 
nyugdíjba mentünk.

Hogy telnek a nyugdíjas 
évek?

– Az elején valaki javasolta, 
hogy politizálnom kellene, és 
belecsöppentem, mint Pilátus a 
Credóba. Huszonöt éve belép-
tem egy pártba, jelenleg én va-
gyok a legidősebb tagja. Az első 
években sokat plakátoltam, ké-
sőbb a választásokon megfigye-
lő voltam, ma már nem vagyok 
ennyire aktív. Mivel sok időm 
van, így pár éve belefogtam és 
1934-től kezdődően az élettör-
ténetemet vetem papírra. Már 
öt nagy füzetet teleírtam. Nem 
csak a magam sztorijait, hanem a 
környezetemét is beleszövöm, a 

fényképek alapján eszembe jutó 
történteket szintén rögzítem.

Mi volt az életében az, amire 
sokat kellett várnia, de vé-
gül beteljesült?

– A Balatonnal való találko-
zás. Amikor a téeszbe kerültem 
1959-ben, volt Balatonbogláron 
egy párnapos könyvelő tanfo-
lyam, akkor láttam életemben 
először a tavat. 32 éves voltam 
akkor. Következő év májusában 
már a lábamat is belelógattam, 
csak ültem a parton és élveztem 
a nagy szerelmemmel való talál-
kozást. Sajnos később ritkán ju-
tottam el oda, messze volt Bics-
kétől. Legnagyobb unokámék 
viszont Balatonfüreden laknak, 
úgyhogy manapság minden nyá-
ron eltöltök ott néhány napot. 
Persze, nekik eszükbe sem jutott 
a Balaton partjára költözni, én ta-
láltam nekik a lakást. Unokám is 
imádja a vizet, van egy vitorlása, 
együtt szoktuk szelni a habokat.

Van életfilozófiája?
– Mindegy, hogy milyen körül-

mények voltak, mindig találtam 
módot a jókedvre. A szegénység 
sohasem foglalkoztatott, egy po-
hár málnaszörp vagy egy debre-
ceni kolbász is „gazdaggá tett”. 
Összegezve hosszú életemet: 
nagyon sokat kellett dolgozni, 
sokat is dolgoztam. A Jóisten 
megsegített mindig, Szűz Mária 
mindig tartotta a kötényét, így 
nem értek különösebb bajok a 
rettenetes körülmények között 
sem, és átsétáltam minden bajon 
anélkül, hogy nagy bántalom ért 
volna. Szerencsére nagyon jó 
gyerekeim és unokáim vannak, 
dédunokáimról nem is beszélve.

Közel van az ükunoka?
– Tulajdonképpen már lehet-

ne, hiszen 21 éves a legidősebb 
dédunokám, de az egyetemi ta-
nulmányok fontosabbak neki, 
esze ágában sincs férjhez menni. 
Szerencsére az álmok, vágyak 
elérése ma már nem lehetetlen, 
főként azért, mert 70 éve béke-
idő van, amit csak azok értékel-
nek igazán, akik velem együtt 
megélték a második világháború 
borzalmait.

Varga Lászlóné: „Szűz Mária 
mindig tartotta a kötényét”

Pálffy Károly polgármester és Bálint Istvánné alpolgármester köszöntötték az önkormányzat nevében 
Varga Lászlónét, valamint tolmácsolták Orbán Viktor üdvözletét és átadták neki a miniszterelnök által 
aláírt emléklapot
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Tényleg zsúfolt ez a néhány hét, 
érthető is lenne a dolog. Ugyan-
akkor így megfeledkezünk arról, 
miért vagyunk együtt, miről, és 
legfőképpen kiről szól advent. 

Istenünk adventi igében szól 
hozzánk: király érkezik hozzánk, 
aki igazi és diadalmas. Istenünk 
igében szól hozzánk, hogy hely-
re tegye bennünk az adventi 
időszak jelentőségét és a hozzá 
tartozó előkészületeket. Tehát 
nem vendéget várunk, bulira és 
wellnessre készülünk, hanem 
királyt várunk. Jézus érkezésé-
ről van szó, aki nem kisbabaként 
istállóban, hanem királyként 
született, akinek hatalma, ere-
je, pompája van, még akkor is, 

ha ezt nem akarjuk vagy tudjuk 
tudomásul venni. Advent azt je-
lenti, hogy Jézus eljön minden-
kihez, nem vendégként, lakomá-
ért, drága ajándékokért, hanem 
hogy velünk legyen, beszélges-
sünk vele, belépjen életünkbe. 
Szeretetet, örömet, békességet, 
megnyugvást, megbocsátást, 
gyógyítást ad. Amikor jelképesen 
meggyújtjuk a gyertyát, döntést 
kell hozni: a szokásost, a rohan-
gálást, a felszínes programokat 
választjuk, vagy Jézus Krisztust 
választjuk. Ne mi akarjunk ün-
nepet varázsolni karácsonyból, 
hanem engedjük, hogy Jézus, a 
király a jelenlétével, ajándékaival 
tegye ünneppé életünket.

Advent második vasárnap-
ját megelőző szombaton 

rendezte meg Bicske Város 
Önkormányzata az immár 
hagyományos Adventi forga-
tagot. Az erős szél és a csípős 
hideg ellenére a melegség és 
a szeretet járta át a délután 
folyamán a belváros ezen 
szegletét: gyermekzsivaj 
hallatszott, ünnepi díszek és 
fények világítottak, forralt bor 
és a sült kolbász illat érződött, 
miközben a város iskolásai 
karácsonyi előadásokkal 
kedveskedtek az egybegyűltek-
nek, akik az árusítóhelyeken a 
diákok által készített karácso-
nyi portékák megvásárlásával 
az intézményeket is támogat-
ták.

Bálint Istvánné alpolgármester 
megnyitó beszédében elmondta, 
hogy immár harmadik alkalommal 
rendezik meg az Adventi forga-
tagot a gyönyörűen feldíszített 
Hősök terén, ezáltal is igyekszik 
az önkormányzat hozzájárulni a 
lakók karácsonyi előkészülete-
ihez, lelki feltöltődéséhez. Kö-
szöntőjében kiemelte, és felhívta 
a figyelmet a színpad mellett par-
koló, feldíszített Mikulás vonatra, 
amely idén első alkalommal szí-

nesítette az adventi délutánt. A 
Mikulás által vezetett vonat a vásár 
egész ideje alatt ingyen szállította 
a gyermekeket és szüleiket – min-
denki nagy örömére. 

Varga Imre katolikus plébá-
nos ünnepi gondolatait követően 
meggyújtotta a város adventi ko-
szorúján a második gyertyát is, 
majd a színpadon a fiatalok mű-
sorszámai következtek. Elsőként 
a Csokonai Vitéz Mihály Általá-
nos Iskola kórusának előadásában 
Pintér Béla: Csoda vár és Wolf-
Szekeres-Pély-Roy: Karácsonyi 
Álom című dalait, illetve a Bics-
kei éneket hallhatta a közönség, 
aztán a Szent László Általános 
Iskola második osztályos diákjai a 
Betlehemi történet című előadást 
adták elő. A Kossuth Zsuzsa 

Gyermekotthon a Fehér Kará-
csony és a Barna lány című dallal 
készült az adventi forgatagra, míg 
a 188. Shvoy Lajos Cserkészcsa-
pat tagjai Mentovics Évától a Hó-
fehér karácsonyt, Dsida Jenőtől 
az Itt van a szép karácsonyt, az 
Idvezlégy kis Jézuska - Bicskei 
éneket és a Csordapásztorokat 
adták elő. A színpadi produkci-
ókat a Fejér Megyei Vajda János 
Gimnázium és Szakközépiskola 
tanulóinak karácsonyi dalcsokra 
zárta. 

A szabadtéri eseményekkel pár-
huzamosan a Városháza aulájában 
kézműves foglalkozásokkal, míg 
az emeleti teremben melengető 
kakaóval és friss kaláccsal várták a 
gyermekeket, akik nagy számban, 

Adventi forgatag 
Mikulás vonattal



Bicske Város Önkormányzata 
nevében Bálint Istvánné kö-
szönetét fejezi ki mindazoknak 
(dr. Lovasné Báder Katalin, 
Némethné Horváth Nikoletta, 
Bicskei Gazdasági Szervezet, 
Petőfi Művelődési Központ, 
Bicske Városi Konyha, Kővágó 
Antal Kertbarát Kör, Bicskei 
Polgármesteri Hivatal, Magyar 
Mezőgazdasági Zrt., Bicskei 
Kertvárosi Polgárőrség, iskolák 
és óvodák), akik munkájuk-
kal hozzájárultak az adventi 
forgatag meghitt hangulatához 
és sikeréhez.
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farkas Tünde volt a Bicskei 
Tv „Köztünk élő hősök” 

című műsorának tizenegyedik 
vendége.

Szabó Ágnes sorozatában a főál-
lású főnővér beszélt sokrétű sza-
badidős tevékenységeiről, család-
járól és terveiről egyaránt.

Az egészségügyben dolgozik 
hosszú ideje…

– Már az általános iskolában el-
döntöttem, hogy egészségügyi vo-
nalon fogok dolgozni. Azóta ezen 
az úton haladok. Az egészségügyi 
szakközépiskola után mentő tech-
nikusi, felnőtt szakápolói, majd 
egy intenzív szakápolói végzett-
ségre is szert tettem. Az intenzív 
osztály megszűnését követően 
elmentem pedikűr-manikűrös-
nek, de villámgyorsan visszatér-
tem, mert az nem nekem való. 
Egy-két kilengésem volt még, 
de mindig visszatértem. Egyéb-
ként egészségügyi menedzseri és 
személyügyi-gazdálkodói szakot 
is végeztem, hogy aztán a keleti 
gyógyászat felé forduljak.

Mit sajátított el az utóbbi 
területen?

– Piros Katától a reikit tanul-
tam, majd a Metafizikai Akadé-
mia önismereti csoportvezető és 
alapvető emberi értékek oktató 
tanfolyamát végeztem el. Itt talál-
koztam Szabó Lászlóval és Ker-
tész Évával, akiktől önismeretet, 
kristálygyógyászatot és meditáci-
ót tanultam.

Ehhez képest gyakran látni 
vásárokban hennát festve.

– Korábban nagyon szeret-
tem volna magamon látni vala-
milyen hennafestést. Rendeltem 
alapanyagokat, kipróbáltam, és 
most már három éve a vásárokon 
rendszeresen kitelepülök vele. 
Édesanyám és a család női vonala 
jó kézügyességgel rendelkezik, 
valószínűleg én is örököltem va-
lamit, mert a henna miatt vissza-
járó vendégeim vannak. A festés 
mellett azért a családtagoknak 
pedikűrözök, gravírozok is, vala-
mint édesanyámmal álomfogókat 
készítünk a vásárokra.

Mi az az elfoglaltság, amit  
a legjobban szeret?

– Jelenleg a gravírozás. Jöhet 
pohár, váza, tányér, sőt minden, 
ami üveg. Nem igazán gravírozom 
háromszor ugyanazt, mert szere-
tek változatos módon alkotni.

Főnővér egy bentlakásos 
intézményben. Az emberba-
ráti szeretetét itt is kamatoz-
tatja?

– Vezetőként sokszor nem az 
látszik, hogy nagy szívem van, de 
megpróbálok a lányoknak biztos 
támasza lenni. A 75 fős ápolási 
osztályunkon a huszonévestől 
kezdve az idősekig mindenféle, 
nem hétköznapi betegek, szind-
rómások vannak. Igyekszem a 
lakók napjait segíteni, életüket 
megkönnyíteni. Szóval, testet-
lelket próbára tevő munka. Sze-
rencsére vannak olyan távozók is 
az osztályról, akik minőségi életet 
képesek élni a segítségünknek 
hála.

Középiskolás lányát egyedül 
neveli.

– Édesapja 9 éves korában meg-
halt, utána nehéz időszakunk volt. 
Most már feldolgozta ezt és elfo-
gadta, hogy nem tehetünk róla. 
Ma már szüleimen kívül ő az egyik 
nagy támaszom. A gyertyafestést 
szinte csak ő csinálja nálunk, de 
hennafestést is végez. Iparművé-
szeti iskolába jár, tovább fogja vin-
ni a család kézműves vonalát.

Mik a tervei a jövőre nézve?
– Mielőbb szeretnék megta-

nulni németül. Most még nagyon 
nem megy, de apránként menni 
fog. A lányom felnevelése nagyon 
fontos, szeretném, ha főiskolára 
vagy egyetemre menne. Aztán 
szeretnék még megtanulni új dol-
gokat. Hogy azok mik lesznek, 
azt ma még nem tudom, majd az 
élet hozza…

Köztünk élő hősök

Farkas Tünde útja 
az egészségügyben 
van kikövezve

Advent békessége címmel nyílt 
meg a Színnel-Lélekkel Művé-
szeti Egyesület adventi kiállí-
tása december 3-án, a Fiatalok 
Házában.

Tóth Jánosné, Janki Béláné, 
Csepeli Oxána, Némáné Nagy 
Julianna, Gábos Orsolya, 
Bartha Csilla, Szekeres Károly, 
Ágh Gyula Mihály, Kósa László, 
Bálint Róbert, Fekete Ildikó, 
Kádár-Sánta  Terézia, Metykó 
Zoltánné és Farkas Boglárka 
alkotásai január 15-ig tekinthe-
tőek meg.

A megnyitóünnepségen Mé-
szár osné Kelemen Beatrix, az 
egyesület elnöke hangsúlyozta: 
egy-egy kiállítás mindig arról 
szól, hogy az alkotók megmu-
tatnak magukból egy pillanatot, 
egy szösszenetet, egy érzést. 

- Nehéz most beszélni, mert 
egyetlen dologról tudok most 
szólni. Életem elmúlt egy éve 
a felfedezésről szólt, ami nagy 
boldogságot okoz számomra. 
Istenem és a belső Istenem sze-
reti, ha tudunk szeretni, és én 
tudok szeretni. Tulajdonkép-
pen ezt hoztam ma ajándékba. 
Egyébként a festészet mellett 
mostanában verseket is írok, 
ami szintén egy új dolog az éle-
temben – fogalmazott az elnök.

Bálint Istvánné alpolgár-
mester örömének adott hangot 
amiatt, hogy már második al-
kalommal hozta el az egyesület 
az alkotásait Bicskére, és ezzel 
alkalmat ad arra, hogy egymás 
felé fordulva és félretéve a régi 

sérelmeket, leüljön mindenki 
beszélgetni, megérteni a mási-
kat.

- Advent a számvetés idősza-
ka, összegzés az elmúlt évről, 
amikor hoztam rossz és jó dön-
téseket, régi és új álmok jöttek, 
valósultak meg. Bízom benne, 
hogy meglátjuk egymásban a 
jót, elfogadjuk olyannak, ami-
lyen. Remélem, hogy családra, 
szeretteinkre figyelve mindenki 
talál valamit és nyitott szívvel 
várja a kis Jézus születését. Fon-
tos, hogy városunk, otthonunk 
mellett lelkünket is felöltöz-
tessük. Lelkünk rendbetétele 
a legfontosabb, költözzön belé 
szeretet, megértés és hála. Ha 
ez megtörténik, őszinte öröm-
mel várhatjuk a szentestét – fo-
galmazott az alpolgármester.

Kiemelte, hogy a település 
életében fontos az adventi ese-
ménysorozat, az önkormány-
zat pedig ötödik éve szervez 
adventi adománygyűjtést helyi 
és környékbeli vállalkozók se-
gítségével, amelynek keretében 
rászoruló családokhoz juttatnak 
el személyesen egy kis kedves-
séget, tartós élelmiszert, játé-
kokat. Hozzátette, hogy egyre 
több magánszemély csatlakozik 
az akciójukhoz.

A térség fiatal tehetségei-
nek műsorát követően Tóth 
H. Györgyi ünnepi gondolatai 
következtek, majd a résztvevők 
megtekinthették az alkotásokat 
és állófogadás közben beszél-
gethettek az alkotókkal.

Megragadott  
pillanatok advent  
jegyében

Adventi forgatag 
Mikulás vonattal

boldogan éltek mindegyik lehető-
séggel. A sikeres, kellemes hangu-
latú adventi délután lezárásaként 
Mikola Péter adott gyermekmű-
sort a Városháza aulájában.
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Hozzávalók:  8 ek cukor, 8 ek liszt, 
8 ek darált dió, 2 ek víz, 8 ek olaj, 1 
tojás, 1 tk étkezési keményítő, fél tk 
sütőpor
A krémhez: 25 dkg cukor, 18 dkg vaj, 
2,5 dl víz, 5 dkg liszt, rumaroma
A tetejére: 10 dkg étcsokoládé, félbe-
vágott dió

Elkészítés:  A tészta alapanyagait ösz-
szegyúrjuk, majd két részre osztjuk. 
Egy tepsi hátulját megkenjük vajjal, 

vastagabbra nyújtva kisütjük rajta 
a tésztákat 180 fokon. A krémhez a 
cukrot lassú tűzön karamellizáljuk, 
mikor felolvadt, levesszük a tűz-
ről és hozzáadjuk a vajat, majd 
1 dl vizet. Visszatesszük a tűzre, 
és amikor már forró, a maradék 
vizet a liszttel simára keverjük és a 
karamellhez öntjük. lassú tűzön, 
folyamatosan kevergetjük, amíg 
elkezd sűrűsödni. Ekkor levesszük 
a tűzről és belekeverjük a rumaro-

mát. A kihűtött lapot megkenjük a 
krémmel, rátesszük a másik lapot. 
Pár órára hűtőbe tesszük, de akár 
egy éjszakán át is állhat. Egy pohár-
ral/pogácsa szaggatóval kiszaggat-
juk a süteményeket. A csokoládét 
felolvasztjuk és minden sütemény 
tetejére csurgatunk egy kicsit, majd 
diószemet ragasztunk bele. (Ha nem 
szeretnénk, hogy fölösleg maradjon 
a tészta szaggatásakor, akkor fel is 
kockázhatjuk.)

Karamellás csoda

Kibővített szolgáltatásokkal és 
árukészlettel megnyílt november 
30-án a felújított SPAR szuper-
market Bicske belvárosában.

Az átadó ünnepségen, novem-
ber 29-én Heiszler Gabriella, a 
SPAR Magyarország Kereske-
delmi Kft. ügyvezető igazgatója 
elmondta, hogy a 390 millió fo-
rintból korszerűsített és átépített 
áruház 28 fővel várja új és régi vá-
sárlóit. Mint mondta, Bicske szív-
ügyük, így nem volt kérdés, hogy 
új stratégiájuk részeként felújítják 
itteni üzletüket is.

Tessely Zoltán országgyűlési 
képviselő hangsúlyozta, hogy a 
város hálás azért, hogy 1994-ben 
fő logisztikai központját Bicskére 
helyezte a cég, hiszen azóta sok 
mindent köszönhetnek neki, mint 
a város legnagyobb és legmegbíz-
hatóbb adófizetőjének.

Pálffy Károly polgármester 

kiemelte az önkormányzat és a 
cég között kialakult jó partneri 
viszonyt, és külön megköszönte 
a SPAR vezetőinek a hozzáállását 
a mostani beruházáshoz, hiszen 
kikérve az önkormányzat vélemé-
nyét, a tervek a kisvárosi, egykori 

mezővárosi településképbe illesz-
kedve készültek el. A szupermar-
ket a modernebb külső mellett 
korszerűsített belsővel, új látvány-
pékséggel és grillpulttal várja vá-
sárlóit. A Kossuth téri üzlet mind-
össze két hónap alatt újult meg, a 
tágasabb eladótérben új bútorzat, 
új pénztárgépek és a vásárlást 

könnyebbé tévő önkiszolgáló 
gyorskasszák is helyet kaptak. 
A bicskei áruház a megszokott 
nyitva tartási rend szerint várja 
vásárlóit: H-P: 6:30-20:00; SZO: 
6:30-17:00; V: 8:00-13:00.

A SPAR Magyarország Keres-
kedelmi Kft. az idei évben több 
mint 23 milliárd forintot fordított 
fejlesztésekre. Ebből új áruházak 
nyitása mellett a meglévők kor-
szerűsítésére is lehetőség nyílt. 
A vállalat több mint 25 éves fenn-
állása alatt hazánk meghatározó 
kiskereskedelmi láncává vált, 
amelyet az alapítása óta folyama-
tosan fejleszt. Jelenleg 344 SPAR 
és City SPAR szupermarket, 33 
INTERSPAR hipermarket és 139 
franchise üzlet tartozik a SPAR-
csoporthoz, amely 13 ezer mun-
kavállalójával évek óta az ország 
egyik legnagyobb foglalkoztató-
jának számít.

A Szent László Általános Iskola 
negyedikes osztálya az utóbbi 
időszakban két képzőművészeti 
pályázaton is sikerrel szerepelt. 
A részletekről Hetényi Tamás 
igazgató-helyettes tájékoztatta 
lapunkat.

- Iskolánk 4. osztályos tanu-
lói részt vettek a Nagy Fal Kí-
nai – Magyar Társaság „5000 
éves Kína” címmel meghirde-
tett képzőművészeti pályázatán 
Barnaföldi Rebeka Sára osztály-
főnök vezetésével. Az országos 
pályázatra több száz 
alkotás érkezett. Az 
ügyes kezű nebulók 
Kína történelmével 
és hagyományai-
val kapcsolatos 16 
darab 4x4 centis, 
csodásan festett fa-
kocka játékot készí-
tettek, melyhez egy 
díszes fadobozt is 
fabrikáltak – tu-
datta Hetényi 
Tamás.

Az ünnepélyes 
díjátadásra a 
Parlament egyik 
d í s z t e r m é b e n 
került sor december 4-én dél-
után. A jutalom egy emléklap, 
egy parlamenti séta idegenveze-
téssel, valamint egy közlekedés-
sel kapcsolatos óriás társasjáték 
volt, amelyet a napokban külde-
nek el az iskolába.

- Ugyancsak a 4. osztály kül-

dött be pályázatot a 24. Orszá-
gos Betlehemi Jászol Pályázat-
ra. Immár tizedik alkalommal 
vettünk részt ezen, s mindany-
nyiszor kiemeltek és díjazottak 
voltunk. Érdemes megjegyezni, 
hogy ezen a pályázaton igen ne-
héz bejutni a kiemeltek közé, 
mert a tekintélyes nevekből álló 
zsűri több szűrő után, gondos 
mérlegeléssel választja ki a leg-
jobb alkotásokat. Nagy büszke-
séggel tölt el bennünket, hogy 

tanulóink pályaműve ismét 
kiemelésre került, 
így az részt vesz 
és már látható is a 
november 29-én, 
a Mezőgazdasági 
Múzeumban meg-
nyílt kiállításon, 
valamint színes 
fotója szerepel a 
kiállítás anyagáról 
megjelentetett 
magyar-angol-
német nyelvű 
impozáns al-
bumban – 
számolt be az 

i g a z g a t ó - h e -
lyettes.

A pályázatra fakocka soroza-
tot készítettek, 16 kockán örö-
kítették meg a karácsony törté-
netét a Szentcsalád betlehemi 
útjától Jézus születéséig „Bet-
lehemi kockajáték” címmel. A 
díjátadást december 15-én ren-
dezik a múzeum dísztermében.

Újra várja vásárlóit a SPAR bicskei áruháza

Szent László:  
sikerek fakockákkal

Nagy Károly reformkori természet-
tudós és csillagász születésének 220. 
évfordulója alkalmából tartottak kon-
ferenciát december 8-án a róla el-
nevezett bicskei könyvtárban. Pálffy 
Károly polgármester köszöntője után 
Horvai Ferenc, a Nagy Károly Csil-
lagászati Alapítvány elnöke, Bartha 
Lajos csillagászattörténész, Szolnoki 
Tamás régész, Tessely Zoltán ország-
gyűlési képviselő, Mizser Attila, a Ma-
gyar Csillagászati Egyesület főtitkára, 
Bajmóczy György bicskei amatőr csilla-
gász, Szűcs Mátyás bicskei asztrofotós 
és Fejes Zsolt amatőr csillagász tartott 
előadást. Bálint Istvánné alpolgármes-
ter zárszavát követően a jelenlévők 
megkoszorúzták az épület falán elhe-
lyezett Nagy Károly emléktáblát.

Nagy Károly kultusza él
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Sport

DHKSE: érmek az Európa-bajnokságról
December első hétvégéjén, Törökbálinton rendezték meg 
az új Kempo Világszövetség által szervezett első Európa-
bajnokságot. A bicskei Dinamik Harcművészeti Közhasz-
nú Sportegyesület versenyzői is jelen voltak és kiválóan 
helytálltak.
A viadalra a hazaiak mellett Ukrajnából, Szlovéniából, 
Csehországból, Franciaországból, Romániából, Portugáli-
ából, Angliából és Libanonból érkeztek sportolók. Össze-
sen 620 versenyző és 2000 nevezés futott be, a DHKSE 
bicskei, alcsútdobozi és biatorbágyi szakosztályaiból 10 
kempós küzdött az érmekért.

Szombaton a gyerekek mérkőztek egymással és mutatták 
be a bíróknak technikai tudásukat. Baka Tas három dobo-
gós helyezést (két ezüst és egy bronzérem) ért el, Kormos 
Kata egy második, Benkő Balázs két harmadik, Kelemen 

Benjámin egy második, míg Jurasek Balázs két harmadik 
helyet szerzett. Hoffher Tímea egy második és egy negye-
dik, Bárdosi Kende egy második helyet ért el, de Kelemen 
Dominik is legjobb tudása szerint helytállt.

A második napon a 16 évnél idősebbek versenyszámai 
következtek. Farkas Zoltán mester ezüstérmet szerzett 
fegyveres formagyakorlat kategóriában, Bánszki Donát 
pedig két ezüstérmet Stop semi és Light contact kategó-
riában. A bicskei klub összesen kilenc ezüst-, és öt bronz-
érmet szerzett köszönhetően a felkészítő mestereknek is 
(Rácz Richárd, Piros Béla, Farkas Zoltán és Metzger An-
tal).

A csapatverseny éremtáblázatán a legeredményesebb 
Magyarország lett megelőzve Ukrajnát, Portugáliát és 
Szlovákiát.

Immár nyolcadik alkalom-
mal rendezte meg Bicske 

Város Önkormányzata 
december 10-én a Bicskei 
Tanuszodában az adventi 
úszóversenyt. A bicskei 
intézmények diákjai mellett 
a környező településekről is 
érkeztek versenyzők.

Nagy György főszervező tájékoz-
tatása szerint az óvodásoknál, 
akik a kicsi tanmedencében úsz-
tak, az alábbi eredmények szü-
lettek: lány mellen Budai Janka 
nyert Berendi Mirabell és Lebics 
Flóra előtt. A fiúk hasonló szá-
mában Vasas Bence győzött. 
Lány háton Berendi Mirabell, 
fiú háton Vasas Bence diadal-
maskodott. Lány gyorson Budai 
Janka, Berendi Mirabell, Molnár 
Zulejka, a fiúknál Józsi Péter, Va-
sas Bence sorrend alakult ki.

Az iskolásoknál az I. korcso-
portban a lányok 25 méteres 

gyorsúszását Sabján Patrícia 
nyerte Torma-Somody Zoét és 
Lebics Laurát megelőzve, a fi-
úknál Kontra Szabolcs, Adamis 
Bence és Cseke Máté állt do-
bogóra. Fiú 25 mellen Kontra 
Szabolcs győzött Váradi Leven-

te Péter és Südi István előtt, a 
lányoknál Sabján Patrícia lett 
első, mögötte Németh Csenge 
és Zink Mirabell végzett. A fiúk 
25 méteres hátúszásában Kont-
ra Szabolcs diadalmaskodott, 
megelőzve Keskeny Ákost és 

Váradi Levente Pétert, míg a lá-
nyok hasonló számában Czirák 
Lilla mögött Sabján Patrícia és 
Torma-Somody Zoé csapott a 
célba.

A II. korcsoportban a fiúk 25 
méteres gyorsúszó számát Kol-
lár Ágoston nyerte Török Krisz-
tián és Körtélyesi Richárd előtt, 
a lányoknál Nagy Natasa, Hu-
szár Zsuzsanna, Lebics Orsolya 
volt a sorrend. 25 mellen Kiss 
Dominik nyert Vaczula Zsombor 
és Körtélyesi Szilárd előtt, a lá-
nyoknál Nagy Natasa arany-, Jó-
zsi Boglárka ezüst-, míg Huszár 
Zsuzsanna bronzérmet szerzett. 
Háton is Kiss Dominik és Nagy 
Natasa győzött, előbbi Török 
Krisztiánt és Kollár Ágostont, 
utóbbi Pál Annát és Józsi Bog-
lárkát megelőzve.

A III. korcsoportban a fiúk 
50 méteres gyorsúszását Baboss 
Regő nyerte Herbst Adrián és 
Körtélyesi Richárd előtt, a lá-

nyoknál Őri Eszter, Péntek Ág-
nes, Baljer Kitti volt a sorrend. 
50 mellen Váradi Patrik nem 
talált legyőzőre, mögötte Babos 
Regő és Körtélyesi Richárd csa-
pott célba, a lányoknál Őri Eszter 
arany-, Péntek Ágnes ezüst-, míg 
Baljer Kitti bronzémret nyert.

50 háton a fiúknál Baboss 
Regő, Herbst Adrián, Körtélyesi 
Richárd, a lányoknál Őri Eszter 
és Horváth Fanni állhatott fel a 
dobogóra.

A helyezetteknek járó érmeket 
és okleveleket Bálint Istvánné al-
polgármester és Sulyokné Guba 
Judit, a Humánerőforrások Bi-
zottság elnöke adta át. Senki sem 
ment haza üres kézzel, mert min-
den résztvevő édesség jutalom-
ban részesült. Külön ajándékot 
kaptak a versenybizottság tagjai, 
név szerint Sárköziné Csetnek 
Mónika, Vakán Gyula, Krúdyné 
Kaposvári Ágnes, Rehák Zsoltné 
és Kónya Endre.

Adventi úszóverseny



Kölyökszilveszter 
Misi bohóccal

a Művelődési  
Központban

December 29. (péntek) 

15:00

óévbúcsúztató családi délután.
Misi bohóc évek óta áll a gyermekek és 
szüleik szolgálatában, minden alkalommal 
mosolyt csalva az arcokra.

Szilveszteri cilinderes köszöntője után, az 
énekes, táncos, vetélkedőkkel egybekötött 
interaktív szilveszteri műsorban Misi bohóc kis kéményseprőket keres. 
A vicces „kocsonya főzésben” kiderül ki a legjobb szakácsnő, és előkerül 
a szerencse malac is, akinek a fülét, farkát is meghúzhatjuk. A műsor 
minidiscoval, lufihajtogatással és csillámos szilveszteri arcfestéssel zárul.

Belépődíj elővételben: Gyerekeknek 10 éves korig: 250 Ft  
Nagyobbaknak, felnőtteknek: 300 FtCsaládi belépő: 1000 Ft/4 fő
Előadás napi belépő egységesen: 500 Ft

ANyAKöNyvi HíreK
Az alábbi párok járultak hozzá ahhoz, hogy értesüljön Bicske lakossága bicskei 
anyakönyvvezető előtt 2017. november–december hónapban megkötött házas-
ságukról: Schnepp Mátyás és Boros Andrea (november 6.), Horváth istván Péter 
és Scrob Andreea Florina (november 11.), Poros Bertalan Miklós és Bán Ágnes 
(november 21.), Besznei erhard Kálmán és Fülöp Melinda Noémi (december 2.), 
Bereczki Zoltán és Franges Krisztina (december 7.).
Sok boldogságot kívánunk!

Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ védőnői  
szakmai egysége tájékoztatása szerint a 2017. október–november hónapban  
született gyermekek: Gudics Lilla (2017. 10. 17.), Bauer Máté (2017. 10. 31.),  
Győrik Luca villő (2017. 11. 16.),  
Kovács Alíz (2017. 11. 21.).
Jó egészséget kívánunk!

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

Hivatalok
Fejér Megyei Kormányhivatal 
Bicske Járási Hivatal
Bicske, Kossuth tér 14. 
T.: 22/566-300, Fax: 22/566-303
Hétfőn: 8–12 és 13–16
Szerdán: 8–12 és 13–16
Pénteken: 8–12

Okmányirodai Osztály
Bicske, Kossuth tér 16. 
T.: 22/566-288, Fax: 22 566-287
Hétfő:  8–16
Kedd: 8–12
Szerda: 8–18
Csütörtök: 8–16
Péntek: 8–12

Bicske város Polgármesteri  
Hivatala
Bicske, Hősök tere 4. T.: 22/565-464
Hétfő: 8:00-12:00
Kedd: Az ügyfélfogadás szünetel
Szerda: 1300-18:00
Csütörtök: Az ügyfélfogadás szünetel
Péntek: 8:00-12:00

Pálffy Károly polgármester  
fogadó órája előzetes  
egyeztetés alapján:
Bicske, Hősök tere 4. T.: 22/565-464

Tessely Zoltán országgyűlési  
képviselő fogadóórája:

előzetes bejelentkezés alapján.  
T.: 06-20/499-9623

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

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

Gazdasági és szociális  
intézmények
egyesített Családsegítő  
és Gondozási Központ  
– Kapcsolat Központ
Székhely: 2060 Bicske, Ady E. u. 1.
Telefon: +36 22 412 367
E-mail: kapcsolatkozpont@bicske.hu

Pedagógiai Szakszolgálat
2060 Bicske, Szent István út 6.
Telefon: +36 22 350-948
Nyitva tartás: H–P 8–16

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

egészségügy
Bicskei egészségügyi Központ
Bicske, Kossuth tér 17., 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 
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., 22/565-093
Hétfőtől csütörtökig: 8–18;  
Pénteken: 8–16.30; Szombaton: 8–12

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

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

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

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

KÖZÉrDEKŰ  
INforMáCIÓK

A város közlekedésében jelentős 
fejlesztések várhatóak, ezért Bics-
ke Város Önkormányzata Fenntart-
ható Mobilitási Tervet készít a város 
közlekedési folyamatainak feltárá-
sára. A fenntartható városi mobi-
litási terv (SUMP) 
feladata, hogy a 
meglévő közleke-
dési infrastruk-
túrák és szolgál-
tatások kezelése 
hatékonyabbá vál-
jon, valamint, hogy 
költséghatékony 
mobilitási intézkedéseket határoz-
zon meg. 
Bicske jelentős város, számotte-
vő vonzással, munkahelyekkel és 
oktatási célpontokkal, valamint 
vasútállomásai jelentős bicskei és 
környékbeli forgalmat bonyolítanak 
le, különösen Budapest irányába.
A város közlekedésének sokoldalú-
sága miatt kérdezőbiztosok bevo-
násával szeretné az önkormányzat 

megismerni a bicskeiek és a kör-
nyékbeliek utazási szokásait és a 
közlekedéssel szemben támasztott 
igényeit.
A kérdezőbiztosok kizárólag nyil-
vános helyeken (vasútállomás, 

autóbusz állomás, 
egészségügyi köz-
pont, posta, járási 
hivatal, Kossuth tér, 
Hősök tere, Lidl, 
Tesco.), illetve tele-
fonon teszik fel kér-
déseiket.
Az információszer-

zés csakis az utazási szokásokra 
vonatkozik majd, személyes ada-
tokra nem irányul.  A válaszadás 
önkéntes és anonim.
Az azonosítóval és megbízólevéllel 
(melyeket ellenőrzés céljából nyu-
godtan elkérhetnek a Kedves La-
kók) rendelkező kérdezőbiztosok 
2017. december 7-étől 2018. janu-
ár 15-éig járják a várost a felmérés 
elkészítése céljából.

Felmérés készül a bicskeiek 
közlekedési szokásairól

Tisztelettel és szeretettel meghívjuk Önt,

kedves családját és barátait az

ÚJÉVI JÓTÉKONYSÁGI KONCERTÜNKRE

2018. január 6-án, szombaton 16 órára a

FIATALOK HÁZÁBA
(Bicske, Kossuth tér 19.)

Köszöntőt mond:
Pálffy Károly polgármester

Fellép a Magyarhang zenekar

A koncerten összegyűlt adományt jótékony célra fordítjuk.

Köszönjük, hogy Ön is támogatja célunkat!

Meghívó


