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Kedves 
Bicskeiek!
Az augusztus 20-ai városi ün-
nepségünk alakalmával Bicske 
Városáért Közösségi Díjjal kitün-
tetett Bicskei Mentőállomás szak-
emberei minden nap azért állnak 
szolgálatba, hogy szükség esetén 
nekünk, bicskeieknek, illetve a 
körzetükhöz tartozó embereknek 
segítséget nyújtsanak, vagy akár 
életet mentsenek. Hálánk jeléül 
egy rendkívüli kezdeményezést 
indítottunk útjára Alpolgármester 
Asszony ötlete alapján: egy jóté-
konysági bál szervezésével és an-
nak bevételével kívánjuk támogat-
ni a bicskei mentősök munkáját, 
az állomás működését, melyhez 
testületi döntéssel további 1 mil-
lió forinttal járultunk hozzá. Aki 
teheti, kérem, támogassa nemes 
célunkat részvételével, vagy akár 
támogatói jegy vásárlásával, vagy 
pénzadomány átutalásával!

Fejlesztéseink ügye is szépen 
halad előre. A napokban meg-
kezdtük az Apponyi és a Rózsa 
utca járdáinak felújítását, a Böl-
csődénél és a Kultúrkúriánál pe-
dig befejeződtek a munkálatok. 
Akik arra járnak, remélem, elé-
gedetten tekintenek majd rá e két 
épületre.

A Bicskei Egészségügyi Köz-
pontban is lezajlott a röntgengé-
pek cseréje, mellyel egy időben új 
ultrahang készülékek és még szá-
mos orvostechnikai eszköz szol-
gálja majd betegeink gyógyulását.  

A Magyar Kézilabda Szövetség, 
a Székesfehérvári Tankerületi 
Központ és önkormányzatunk kö-
zött létrejött háromoldalú megál-
lapodásunk aláírásával pedig még 
ebben a tanévben megtörténik a 
Szent István úti Csokonai Vitéz 
Mihály Általános Iskola tornater-
mének nyílászáró cseréje. Mind-
ezeken túl pedig egy óriási beru-
házásnak is részese lesz Bicske, 
hiszen teljes hosszában megújul 
a Szent László-patak, melyre több 
mint 30 éve nem volt lehetőség.

Pálffy  
Károly 
polgármester

A program a Szent László Ál-
talános Iskola 6. osztályos ta-
nulóinak műsorával kezdődött. 
A fiatalok - felkészítő tanáruk 
Kiss Katalin osztályfőnök és az 
énekeket betanító Barnaföldi 
Rebeka Sára segítségével – mél-
tó módon emlékeztek meg azok-
ról, akik 1849-ben a magyar 

szabadságharc leverését követő 
napokban is hősi viselkedésük-
kel mutatták meg, hogyan tud-
nak a magyar ügyért harcolók 
komoly katona módjára, méltó-
sággal meghalni Magyarország 
függetlenségéért. Utolsó perce-
ikkel a nemzetnek és a világnak 
mutattak példát.

A 169 évvel ezelőtti esemé-
nyekről idén Hetényi Tamás, a 
Szent László Általános Iskola 
igazgató-helyettese tartott rend-
kívüli történelem órát. A pe-
dagógus rendkívül szemléletes 
előadásában felvillantotta a meg-
torlást megelőző történéseket, 
a bécsi, budapesti és aradi ese-

ményeket, és apró részletekre is 
kitérve ismertette és érzékeltette 
a hősök kivégzésük előtti utolsó 
napjait, óráit, perceit.  

A résztvevők a megemléke-
zést koszorúzással fejezték be az 
1848-as kopjafánál, illetve egy-
egy mécsest helyeztek el annak 
talapzatán.

folytatás a 2. oldalon

Recept – Bicske 
lekvárja 2018.

6. oldal

'56-ra emlékezünk

8. oldal

Ha elkerülhető,  
ne égessünk!  

2. oldal

Szép idő és jó hangulat 
Szent Mihály napján
 4–5. oldal

Nemzeti gyásznapunk, ok-
tóber 6-a tiszteletére ren-

dezett megemlékezést Bicske 
Város Önkormányzata a Pe-
tőfi Művelődési Központban. 
Az aradi vértanúk előtti bics-
kei főhajtásra ezúttal október 
5-én, délután került sor.

Két uniós projekt közös meg-
nyitóját tartották szeptember 
végén Bicskén, a Fiatalok Házá-
ban. A Környezeti és Energiaha-
tékonysági Operatív Program-
ban (KEHOP) teljesen megújul 
a Váli-víz és a Bicskét is jelentős 
mértékben érintő Szent Lász-
ló-patak. Összesen több mint 
ötmilliárd forintot fordítanak a 
két vízfolyás fejlesztésére.

A rendezvényen Weingartner 
Balázs, az Innovációs és Tech-

nológiai Minisztérium fenntart-
hatóságért felelős államtitkára 
hangsúlyozta: a fejlesztések 
minden helyben lakó életmi-
nőségét megváltoztatják. Úgy 
vélte, a víz megbecsültségének 
mindennapossá kell válnia, ma 
kell vele foglalkozni és nem hol-
nap, s ez biztosíthatja azt, hogy 
vízkincsekben gazdag maradhat 
Magyarország.

Tessely Zoltán (képünkön), 
a Szent László- és a Váli-völgy 

Teljes hosszban megújul a Szent László-patak



folytatás az 1. oldalról (teljes hosszban megújul a szent lászló-patak)
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Soros, nyílt testületi ülés  
(2018. szeptember 26.)
• A „Grund” területén lakótel-
kek kialakításának céljából a tes-
tület kiemelt fejlesztési területté 
nyilvánította a Bicske 2363/1 és 
2363/2 hrsz-ú ingatlanok terü-
letét.
• A testület a Bicske 0171/3 
hrsz-ú ingatlanon tervezett sport-
csarnok területét kiemelt fejlesz-
tési területté nyilvánította.

A Bicskei Torna Club Egyesület 
a Bicske Vörösmarty utca 24-26 
szám alatti 1068/1, 1068/2 és 
a 1084 hrsz-ú ingatlanok össze-
vonását követően (ez a Bőrgyár 
és környezetét foglalja magában) 
az ún. Lajtha ház felújítását, bő-
vítését tervezi. Ezért a testület az 
érintett területeteket kiemelt fej-
lesztési területté nyilvánította. 
• A „Grund”, a sportcsarnok és 
a Lajtha ház kiemelt fejlesztési 
területté nyilvánításához szüksé-
ges dokumentációk elkészítésére 
keretösszeggel 1.333.500,- Ft-ot 
biztosított a testület.  
• Az önkormányzat idén is csat-
lakozik a Bursa Hungarica Fel-

sőoktatási Önkormányzati Ösz-
töndíjpályázat 2018/2019. évi 
fordulójához, a támogatás mérté-
két mindkét pályázattípus esetén 
8.000,- Ft/fő/hónap értékben ál-
lapítja meg. A pályázatok benyújtá-
sának határideje: 2018. november 
06. Részletek: www.bicske.hu
• A képviselők elfogadták a Zöld 
Bicske Nonprofit Kft., a Bicske-
Csabdi-Mány Kft. és a Bicske 
Építő Kft. felügyelőbizottságának 
ügyrendjét.
• A képviselők elfogadták a Zöld 
Bicske Nonprofit Kft., a Bicske-
Csabdi-Mány Víztermelő és Szol-
gáltató Kft. és a Bicske Építő 
Kft. vezető tisztségviselőjének, 

felügyelőbizottsági tagjainak, 
egyéb vezető állású munkavállalói 
javadalmazására vonatkozó sza-
bályzatát.
• A képviselő-testület a Bics-
ke Építő Kft. 2018. I. negyed-
éves beszámolóját 176.746e Ft 
mérlegfőösszeggel és -7 026 eFt 
adózott eredménnyel, illetve a 
2018. II. negyedéves beszámolóját 
197.502 eFt mérlegfőösszeggel 
és 5.116 eFt adózott eredménnyel 
elfogadta.

• A képviselők elfogadták az 
önkormányzat 2019-2022 évek-
re vonatkozó stratégiai, illetve a 
2019. évi belső ellenőrzési tervét. 
• A testület elfogadta az Ercsi 
Református Missziói Egyházköz-
ség részére nyújtott 100.000 Ft 
vissza nem térítendő önkormány-
zati támogatás felhasználásáról 
szóló szakmai és pénzügyi beszá-
molót.
• A képviselők elfogadták az 
Aradi Vértanúk, illetve az 1956. 
október 23-ai események tiszte-
letére rendezett megemlékezések 
programjait. Az előbbire 50.000 
Ft, az utóbbira 750.000 Ft keret-
összeget biztosított a testület.

Bennünket 
képviselnek

Az égetés 
szabályai

Szépkorúak  
köszöntése

A köztisztaságról szóló ön-
kormányzati rendelet módo-
sításakor Bicske Város Kép-
viselő-testülete jelentősen 
szigorította az avar és kerti 
hulladék nyílttéri égetését 
Bicskén.

Az előírás szerint kizáró-
lag március 1-től május 31-
ig, illetve szeptember 1-től 
november 30-ig pénteki 
munkanapokon 10 és 19 óra 
között lehet égetni.

Az április 1-je és novem-
ber 30-a között keletkező 
kerti hulladékot egyébként 
minden hónap harmadik 
szerdáján a Zöld Bicske Kft. 
elszállítja, így az engedélye-
zett időszakban is csak rend-
kívüli esetben lehet indokolt 
a zöldhulladék elégetése. 

Az Idősek Világnapja alkalmából Bicske Város Önkor-
mányzata idén is vendégül látta a 70 év feletti bicskei lako-
sokat a Báder Fogadóban szeptember 28-án.

Az ünnepi ebéd előtt Pálffy Károly polgármester és Bá-
lint Istvánné alpolgármester köszöntötte a megjelenteket, 
majd Mészáros Kartal és Márton Fruzsina ünnepi előadása 
következett. A tavalyi esztendőhöz hasonlóan, ezúttal is a 
szervezők szervírozták fel az ételt, így a polgármester, az 
alpolgármester, önkormányzati képviselők, bizottsági ta-
gok, valamint intézményi és hivatali munkatársak.

Közmeghallgatás
Bicske Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete  
2018. november 7-én, szer-

dán 17 órakor  
közmeghallgatást tart  

a Városháza (Hősök tere 4.) 
aulájában.

területfejlesztéséért felelős mi-
niszterelnöki biztos, a térség 
fideszes országgyűlési képvi-
selője elmondta, hogy a Szent 
László-patak esetében több mint 
30, a Váli-víz esetében 45 éve 
nem voltak átfogó fejlesztések 
a teljes hosszban. A régóta várt 
beruházások összértéke 5,143 
milliárd forint és közel 70 ezer 
embert érintenek. Megemlítet-
te, hogy mind a bicskei, mind a 
martonvásári járás tekintetében 
minden idők legnagyobb uniós 
forrásból megvalósított beruhá-
zása lesz a rekonstrukció.

Láng István, az Országos Víz-
ügyi Főigazgatóság főigazgatója 
rámutatott, hogy a klímaválto-
zás nagyon komoly problémá-
kat okoz, egyre gyakoribbak a 
szélsőségek, miközben a csapa-
dékmennyiség nem nő, hanem 
átstrukturálódik. Megjegyezte, 
hogy a klimatikus változásokat 
hagyományos módszerrel és 
vízgazdálkodással nem tudják 
kezelni, ezért a két Fejér megyei 
projektben új megközelítésben 
végzik a fejlesztéseket.

Csonki István, a Közép-du-
nántúli Vízügyi Igazgatóság 
igazgatója arról beszélt, hogy 
nem kizárólag a víz elvezetése 
a fő céljuk, hanem a víz helyben 

tartása a hasznosítás miatt, to-
vábbá a vízi élettér visszaadása 
a természet számára. Kulcskér-
désnek nevezte a mederszelvé-
nyek olyan mértékű átalakítá-
sát, amellyel a kevés és a nagy 
mennyiségű vizet is képesek 
kezelni, valamint a víztározást, 
mellyel az egyre gyakoribb vil-
lámárvizeket ellen lehet véde-
kezni.

A Váli-víz rekonstrukciójá-
ra 3,643 milliárd, míg a Szent 
László-patak rendezésére 1,5 
milliárd forintot fordítanak. 
Utóbbi esetében a mederren-
dezésen túl Bicske város árvíz-
védelmét javítják, duzzasztókat, 
hidakat és parti sávokat újítanak 
fel.

Kovács Tamás, a Szent Lász-
ló-patak fejlesztését végző 
Szabadics Zrt. vezérigazgató-
ja elmondta, hogy jelenleg a 
tervezés, engedélyezés, mo-
nitoring tevékenység folyik. 
Télen Martonvásár környékén 
rőzseművet építenek és a bics-
kei halastavaknál is megkezdik 
a munkákat. A Bicske-Mány út 
hídjának felújítása 2019 már-
ciusa és júniusa között forga-
lomkorlátozással fog járni. A 
projekt Csabdiban és Gyúrón 
2020-ban zárul.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, 
hogy Bicske Város Önkormányzata 
a lakosságnál található veszélyes és 
elektronikai hulladékok begyűjtését 
2018. évben az alábbiak szerint biz-
tosítja díjmentesen:
A gyűjtés helye: Bicske,  
Kisfaludy utca, Piac tér
A gyűjtés időpontja: 2018.  
október 19. (péntek) 15-18 óra
2018. október 20. (szombat)  
8-12 óra
A veszélyes hulladékot a Faragó Kör-
nyezetvédelmi Kft gyűjti be.
A gyűjtéskor leadható hulladékfaj-
ták:
1.  Irodatechnikai hulladékok 

(tonerek, tintapatron)
 2. Fáradt olaj
 3. Oldószer, hígítók
 4.  Veszélyes anyaggal szennyezett 

göngyöleg
 5. Hajtógázas flakonok
 6. Növényvédő szerek
 7. Fénycsövek, izzók
 8. Festék maradékok
 9. Gyógyszer hulladékok
10. Elemek
11. Akkumulátorok
12. Étolaj

13. Mosószerek
14.  Ismeretlen eredetű laborvegy-

szerek
15.  Olajszűrő, olajos felitató anya-

gok
Az elektromos-elektronikai hul-
ladékokat, valamint személygépko-
csi gumiabroncsokat a Zöld Bicske 
NKft gyűjti be.
A gyűjtéskor leadható hulladékfaj-
ták:
1. Hűtőszekrény kivételével minden 
hiánytalan elektronikai készülék
A gyűjtés során nem vesznek át ha-
bosított polisztirol anyagokat, illetve 
azbeszt tartalmú hulladékokat.
Fontos! Egy lakcímről csak egyszer 
lehet leadni hulladékot, lakossági 
mennyiségben. A hulladék leadá-
sakor a lakcím ellenőrzésére is sor 
kerülhet.

Veszélyes és elektronikai 
hulladékok gyűjtése



Azt mondta a doktor úr, nem éri meg a reggelt.
Márton közben feladta a betegek szentségét, s
magába merülve állt az ágya mellett. „Milyen
furcsa, a halálban mindnyájan egyformák
leszünk.”

Rónay László: Hajrá Felhegy!

1962 augusztusában tanár jött vidékre. Olyan 
egyéniség, aki szélesítve a szellemi látókört, újat hozott 
az intézmény mindennapjaiba. Felülről, nagyvonalúan 
tudott szemlélni bizonyos megrögzött, provinciális 
beidegződéseket. A Bicskén eltöltött pedagógusi évek 
remek párlata a Vigilia folyóirat hasábjain 1968-ban 
megjelent kisregénye, a Tanár vidéken. Rónay tanár 
úr friss diplomás, magyar-latin szakos tanár volt - 
ugyanúgy, mint Babits Mihály, akinek a költészete 
neki, a későbbi irodalomtörténésznek zsinórmérték 
-, de az 1962/63-as tanévben a hetedik „c” osztály 
földrajzát osztották neki. Leginkább irodalmi 
földrajzot hallhattunk Tőle…

Emlékezetes maradt, ahogyan első alkalommal 
órára jött. Oldalt, a padsor végéhez nyíló ajtón 
óvatosan lépett az osztályterembe, elhaladt a fal 
melletti szélső sor mentén, majd egy kanyar után 
érkezett a katedrához. Járása senki mással össze 
nem téveszthető, erőt próbáló vonulásnak tűnt. A 
húsz évvel később született bájos, de mély értelmű 
mondanivalóval bíró ifjúsági regényének tizenhat 
éves főhőse, Pufi érkezett hozzánk - a regényalak 
életkorához képest majd’ tíz évvel idősebb 
„kiadásban”.

Az osztály szokása szerint mértéket vett, de a 
kuncogást hamarosan feszült figyelem és ámulat 
váltotta. Lehet így is? „Jó fej és nem mellékesen 
szenvedélyes Fradi-drukker!” Ez az attitűd teljesen 

más volt, mint az a bevett tanári rutin, amit addig 
tapasztaltunk. Két hüvelykujját kívül tartva, 
zakózsebbe dugott kezekkel, anekdotázó kedvvel járt 
föl s alá. A tanár-diák „háborúskodásban” majdnem 
mindig képes volt megvalósítani az általános és 
teljes leszerelést. Ehhez két fegyvere volt: a humor 
és az önirónia. Előbbivel fegyelmezett, utóbbival 
védekezett. Sajátos humorának legjobb formáját a 
Hajrá Felhegy! című ifjúsági regényében hozta. 

Oktatói sikereit népszerűsége igazolta. Édesapja 
- Rónay György író, költő, műfordító - révén 
gyermekkorától irodalmi közegben mozgott, 
műhelytitkok tudója lett, és az egyetemen hallgatóit 
is részeseivé avatta a tankönyvekből fel nem 
lelhető ismereteknek. Elolvasván minden jelentős 
irodalmi alkotást, Erkölcs és irodalom címmel 
megírta a magyar irodalom rövid történetét, ajánlva 

„a fiataloknak és irodalmunk minden barátjának, 
tanárának és olvasójának”. Ebben megkapó sorokkal 
közelíti az olvasóhoz a költő, Pilinszky János 
transzcendens gondolatiságát:

„Tér és idő keresztjére vagyunk mi verve, emberek” 
- idézi Simone Weilt. Ebben a már-már reménytelen 
helyzetben csak a szeretet érzése adhat számára 
vigasztalást, az az óra, amely hite szerint biztos 
eljön, midőn az Atya „visszaveszi a keresztet” s

Akkor azt mondjuk: szeretlek. Azt mondjuk:
nagyon szeretlek. S a hirtelen támadt tülekedésben
sírásunk mégegyszer fölszabadítja a tengert,
mielőtt asztalhoz ülnénk.     

(Mielőtt)
Mészáros Gábor, egykori bicskei tanítványa
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Rónay László Tanár Úr emlékére 
(1937-2018)

81 éves korában, 2018. szeptember 17-én, Budapesten hunyt 
el Rónay László József Attila- és Prima-díjas író, irodalomtör-
ténész, kritikus, egyetemi tanár, az Új Ember korábbi főszer-
kesztője.

Rónay  László 1937. augusztus 16-án született Budapesten, 
édesanyja Radnóti Kornélia tanár, édesapja  Rónay  György 
író volt. Gimnáziumi tanulmányait a budapesti Piarista Gim-
náziumban végezte. Bölcsészkarra jelentkezett, de nem nyert 
felvételt. 1955-től 1956-ig az Új Ember kiadóhivatalában dol-
gozott anyagmozgatóként, majd gépmesterként.

1956-ban az egyetem magyar–pedagógia szakára került. A 
forradalom néhány napja alatt a Demokrata Néppárt lapjába, 
az újrainduló Hazánkba írt cikkeket. A forradalom leverése 
után a pedagógia szakot a latinra cserélte. 1957-től jelentek 
meg írásai a Vigiliában. Síki Géza néven Zenei jegyzetek 
címmel kapott rendszeres publikálási lehetőséget.

Az egyetem után 1962-től 1970-ig Bicskén általános isko-
lai tanárként dolgozott. Első könyve 1967-ben jelent meg Az 
Ezüstkor nemzedéke címmel. 1970-től 1973-ig a Petőfi Iro-
dalmi Múzeumban részt vett a Nyugat-kiállítás rendezésében, 
feldolgozta Gellért Oszkár és Füst Milán hagyatékát (az 
utóbbit Parancs Jánossal közösen).

1973-ban az MTA Irodalomtudományi Intézete (akkor Iro-

dalomtörténeti Intézet) modern magyar irodalommal foglalko-
zó osztályára került. Fő feladata A magyar irodalom történe-
te 1945–1975 című kötet segédszerkesztése, majd – Béládi 
Mikós halála után – szerkesztése volt. Emellett a nyugati és a 
tengerentúli magyar irodalmak történetét dolgozták fel.

Folytatta a Nyugat harmadik nemzedékének szerzőivel fog-
lalkozó írásait és könyveit, édesapja nyomában a XX. század 
katolikus szellemű írói életműveinek feldolgozásával párhuza-
mosan. Számos monográfiája jelent meg mások mellett Kosz-
tolányiról, Sík Sándorról, Mécs Lászlóról, Márai Sándor-
nak pedig ő volt az egyik legjelentősebb kutatója.

1990-től az idei év nyaráig az ELTE Modern Magyar Iro-
dalomtörténeti Tanszékén oktatott, előbb egyetemi tanárként, 
nyugdíjazását követően professor emeritusként. 1990-ben az 
Új Ember főszerkesztője lett, ezt a megbízatását 1998-ig töl-
tötte be.

Számos kitüntetést kapott: Bölöni-díj (1985), Az Év 
Könyve-jutalom (1990), Kosztolányi-plakett, József Attila-
díj (1992), Arany János-díj (1997), Pro Ecclesia Hungariae 
díj (1997), a Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztje 
(1997), Komlós Aladár-díj (2000), Toldy Ferenc-díj (2001), 
Stephanus-díj (2008), a Magyar Köztársasági Érdemrend 
tisztikeresztje (2008), Prima-díj (2016).  (MTI)
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Ezúttal Szent Mihály napján, 
vagyis szeptember 29-én reg-
gel feldíszített hintón indult el 
a kisbíró, egy-egy népviseletbe 
öltözött lánnyal és legénnyel, 
hogy kidobolja a város forgal-
mas pontjain a nap eseménye-
it. Paszicsnyek János közhírré 
tétette, hogy a programokra 
várják a város apraját-nagyját. 
Említést tett a Mihály-napi vá-
sárról, ahol megtalálható min-
den „mi a kertekben terem vagy 
szorgos kezek munkája által 
létrejön”. Jelezte, hogy a korgó 
gyomorral és száraz torokkal ér-
kezőkről sem feledkeztek meg, 
hiszen őket várta a Bicskei Ízek 
Udvara.  

Pálffy Károly polgármester 
ünnepi megnyitója előtt felbőg-
tek a traktorok és végigvonultak 
a városon. A Kossuth tér-Szent 
István út-Tatai út-Kisfaludy utca 
útvonalon sokan üdvözölték a 
zajos menetet.

A városvezető beszédében ki-
emelte, hogy Szent Mihály napja 
Európa-szerte ismert pásztor-
ünnep, amikor behajtották az 
állatokat a legelőkről téli szál-
láshelyükre. Megemlítette, hogy 
számos más szokás is kapcsoló-
dik hozzá, amit mezővárosként 
igyekszik Bicske is megtartani.

A hagyományőrző kézműves 
kirakodóvásár tíz órakor vette 
kezdetét, s ugyanekkor kezdte 
ingajáratát a pusztabusz a Ga-
lagonyás-dűlőbe, ahol a Szabó 
pincészet borait és szörpöt kí-
nálták kicsiknek és nagyoknak. 
A színpadon délelőtt az óvodá-
sok hagyományőrző műsorá-
nak tapsolhatott a nagyérdemű, 
majd a játszótér mellett felállított 
sátorban az ’50-es évek kony-
hájában gyönyörködhettek az 
oda betérők. Volt ott minden: 

nagyszüleink régi kredence, 
mosdóállványa, konyhai tároló 
berendezései és edényei, ugyan-
akkor láthatók voltak a sütéshez, 
főzéshez használt régi használati 
tárgyak is. Akinek kedve támadt a 
konyhában kovásztalan kenyeret 
(pászkát) gyúrhatott, hogy aztán 
a sütés után meg is kóstolhassa.

A szervezők lázasan keresték a 
város legjobb lekvárját, szorgo-
san kóstolták a „Keressük Bics-
ke lekvárját” című lekvárfőző 
versenyre benevezett házi lekvá-
rokat. A Bicskei Ízek Udvarában 
a Barátság Nyugdíjas Klub tagjai 
zsíros kenyeret kínáltak, míg a 
Bicske Városi Konyha gulyásle-
vest és ízes buktát kínált ebéd 
gyanánt.

A Kossuth tér megtelt élettel: 
állatsimogató, bálalabirintus, 
játszóház, falak nélküli könyvtár, 
kézműves foglalkozások várták a 
megjelenteket. A színpadi pro-
dukciók sorát a bicskei ovisok 
nyitották, majd a Csudatáska 
Társulat gyermekkoncertje és a 
Csillagszeműek tánca ragadtatta 
tapsra a nézőket. A Ládafia Báb-
színház „Együgyű Mihók”, majd 
a Prelúdium Zeneiskola „Mesélj 
nekünk!” című összművészeti 
produkcióját követően Zoltán  
Erika adott koncertet.

Mezővárosi hangulatot 
árasztott a Szent Mihály-nap
A Szent Mihály-napi Sokadalom évek óta színes és egyre 

bővülő programkínálattal, izgalmas versenyekkel várja 
az érdeklődőket, de leginkább Bicske egykori mezővárosi lé-
tét igyekszik megmutatni, feleleveníteni. Így volt ez idén is, 
amikor a már megszokott rendezvények mellett az ’50-es évek 
konyhájába engedtek bepillantást, illetve a város legfinomabb 
lekvárjait is megtalálták.
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Szeptember 24-én felavatták 
Bicske első köztéri műfüves fo-
cipályáját. Az alkalomhoz illően 
gyermek futballmérkőzést ren-
deztek elsőként a Bihari utcai 
ékszerdobozban, amely mos-
tantól remélhetőleg a bicskei 
fiatalok kiemelt közösségi helye 
lesz.

Az ünnepélyes átadón Pálffy 
Károly polgármester hangsú-
lyozta, amikor a focipálya épí-
tése lehetőségként felmerült, a 
képviselők a Bihari utcát talál-
ták a legmegfelelőbb helyszín-
nek. Mint mondta, fontosnak 
tartják, hogy a bicskei gyerekek 
számára hasznos és örömteli 
szabadidő eltöltést biztosítsa-
nak, erre pedig a focipálya kivá-
lóan alkalmas.

Megemlítette, hogy a TAO 
felajánlások nélkül nem sikerült 
volna megépíteni a pályát.

Gellei Imre, a Magyar Labda-
rúgó Szövetség szakmai bizott-
ságának tagja, a magyar labda-
rúgó-válogatott volt szövetségi 
kapitánya felidézte, hogy 25 év-
vel ezelőtt volt már egy pálya-
avatón Bicskén, akkor az MTK 
vezetőedzőjeként, úgyhogy ez 

már a második alkalom volt, 
hogy létesítmény fejlesztésnek 
együtt örülhetett a helyiekkel. 
Fontosnak nevezte, hogy en-
gedjék a gyerekeket játszani, 
erre a pályán reggeltől estig le-
hetősége lesz a fiataloknak.

A nemzeti színű szalag átvá-
gását követően a Tanoda és a 
BTC U9 korosztályú utánpótlás 
csapata mérkőzött meg egymás-
sal és avatta fel hivatalosan is a 
pályát.

A Magyar Labdarúgó Szövet-
ség beruházásában megvalósuló 
létesítményhez hathatós támo-
gatásával hozzájárult a Robinia 
Group Kft. (egymillió forint), a 
Bicskei Egészségügyi Központ 
(2,6 millió forint), a Zöld Bics-
ke Nonprofit Kft. (2,86 millió 
forint) és a Tibi-Fém Kft. (1,3 
millió forint). A 14x26 méteres 
műfüves grundpálya teljes be-
kerülési költsége bruttó 16,891 
millió forint volt, a támogatások 
mellett a bicskei önkormányzat 
bruttó 4,922 milliós önrésszel 
járult hozzá a fejlesztéshez. A 
pálya működtetéséről a Sportlé-
tesítmény és Szabadidőközpont 
Üzemeltető gondoskodik majd.

Felavatták Bicske 
első köztéri műfüves 
focipályáját

Bálint Istvánné alpolgármester 
idén is átadta a Virágos Bicské-
ért pályázat díjait, kiderült az is, 
kié lett a Legszebb Konyhakert, 
ki főzte Bicske legjobb lekvárját 
és kik készítették a bálaszépség-
verseny legszebb báláját. A Pa-
rasztolimpián idén kilenc csapat 
(a tűzoltók három, a nyugdíjasok 
kettő, a cserkészek, az óvónők, a 
Bicskei Polgármesteri Hivatal és a 
Kapcsolat Központ pedig egy-egy 
csapattal nevezett) mérte össze 
tudását. A szoros versenyben a 
Bicske Városi Óvoda csapata győ-
zedelmeskedett.

A rendezvény végét ezúttal is a 
hagyományos pásztortűz jelentet-
te, ahol a kisbíró kidobolta a soka-
dalom végét.
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Bicske Lekvárja 
2018.

A hamarosan megrendezésre 
kerülő, a bicskei mentősöket 
segítő jótékonysági bálhoz kap-
csolódóan az első adomány már 
meg is érkezett a Bicskei Men-
tőállomásra. Bálint Istvánné 
alpolgármester és Pálffy Károly 
polgármester öt darab új heverőt 
vitt a mentősöknek, amelyeket 
egy bútorgyártással foglalkozó 
bicskei vállalkozó ajánlott fel.

- Az új bútorok a mentősök 
kényelmét és pihenését fogják 
szolgálni az állomáson. A kép-
viselő-testület azonnal a mentő-
sök megsegítése mellé állt, mert 
hihetetlenül sokat dolgoznak a 
városlakókért, a környék lakó-
iért. Nincs ma egyetlen család 

sem Bicskén, amelynek vala-
mely tagja ne találkozott volna a 
mentősök munkájával – mondta 
az átadáskor Bálint Istvánné.

Kutenics Péter, a Bicskei 
Mentőállomás vezetője közölte, 
hogy 20-25 éves ágyakat tudnak 
lecserélni, amelyek igen rossz 
állapotban voltak már. Egy-egy 
24 órás szolgálat idején minden 
perc, ami éjszaka pihenővel tel-
het, ajándék a mentősöknek – 
emelte ki hozzátéve: ezért sem 
mindegy, milyen ágyakon tehe-
tik ezt meg. - Innentől kezdve 
irigylésre méltó körülmények 
között lehet majd éjszakánként 
pihenni – mondta az állomás-
vezető.

A Bicskei Csokonai Vitéz Mihály 
Általános Iskola 2017-ben az 
Európai Unió támogatásával és 
egy olasz vezető-koordinátorral 
új Erasmus+ Stratégiai Partner-
ség programba kezdett bele.

E hónapban az iskola közel 40 
vendéget fogad, hogy a résztve-
vő országok turisztikailag nem 
kiemelt régióival foglalkozó 
programjuk, a PANTA REI kö-
vetkező lépése megvalósuljon. 
Találkozójuk során a környék 
nevezetességeit tekintik meg, 
elsősorban természeti kincseket 
és turista útvonalakat. Termé-
szetesen nem maradhat ki az 
iskolalátogatás és egy budapesti 
városnézés sem.

A Tempus Közalapítvány és az 
Európai Unió által támogatott 
Erasmus+ nem csak stratégiai 
partnerségeket támogat. 2018-
ban a Bicskei Csokonai Vitéz 
Mihály Általános Iskola sikere-
sen pályázott az Erasmus+ úgy-
nevezett Mobilitási projektjére 
is „Tartsunk lépést a Világgal” 
címen. A sikeres pályázatot 
Pató Csabáné Szebényi Éva és 

Glückné Buzás Ildikó írta meg 
az iskola tanárainak lehetőséget 
adva ezzel a folyamatos mód-
szertani megújulásra, az európai 
szintű kitekintésre és új módsze-
rek elsajátítására.

A két évre elnyert 20 mobi-
litás lehetővé teszi, hogy négy 
tanár idegen nyelvi tudását nö-
velje, kettő új tanítási módszert 
tanuljon és 14-en olyan iskolá-
kat látogathassanak meg Euró-
pában, ahol ötleteket gyűjthet-
nek szaktudásuk bővítésére. A 
résztvevő tanárok Finnországba, 
Portugáliába, Ausztriába, Spa-
nyolországba, Izlandra és Gö-
rögországba utaznak majd, hogy 
megismerjék az országok okta-
tási rendszerét, tanulmányozzák 
informatikai fejlettségüket, bete-
kintést nyerjenek a kompetencia 
alapú oktatás szakmai hátterébe 
és elsajátítsák egy új módszer, a 
CLIL (Content and Language 
Integrated Learning vagyis a tar-
talom alapú nyelvoktatás) mód-
szerét. A tanárok továbbképzé-
sével a tanulók motivációjának 
növelését szeretnék elérni.

Zsúfolásig telt a Petőfi 
Művelődési Központ nagyterme 
a Padlás című előadásra, 
melyet október 1-jén mutatott 
be a szegedi Tinicsillagok 
színtársulat. A bicskei 
származású Csomor Ágnest, 
mint a darab rendezőjét és 
a gyerekszínészeket Bálint 
Istvánné alpolgármester 
köszöntötte. A jórészt 
diákokból álló közönség 
vastapssal köszönte meg a 
színdarabot, amely mindig 
aktuális érzelmeket és 
gondolatokat mutat be.

Futással emlékeztek  
170 év katonahőseire

Erasmus+ 

Ágyakat adományoztak  
a bicskei mentősöknek

Gyümölcslekvár kategóriában  
Mónos lászlóné birsalmalekvárja

A megmosott birsalmát héjával együtt 
felkockázzuk, és kevés vízzel feltesszük 
főni. Amikor megpuhult, 
szitán átpasszírozzuk és 
újra felmelegítjük. Ekkor 
tesszük bele ízlés szerint 
a cukrot (passzírozott 
állapotban kilónként kb. 
40 dkg-ot), majd az utolsó 
rottyantásnál egy pici 
natrium-benzoátot. Ezt 
követően üvegekbe töltjük 
és száraz dunsztban más-
napig pihentetjük.V

Vegyes gyümölcs kategóriában  
Németh Zoltánné alma-paradicsom lekvárja

feldaraboljuk a 2 kg megmosott, kicsumá-
zott almát és az 1 kg paradicsomot. Együtt 

feltesszük főni, majd 
szitán áttörjük. 
Hozzáadjuk a 2 kg 
cukrot és sűrűsödé-
sig tovább főzzük. 
Még forrón belekeve-
rünk egy késhegynyi 
szalicilt és 1 teáska-
nál fahéjat. Üvegekbe 
töltjük, és száraz 
dunsztban tartjuk 
másnapig. 

Telt ház a Padláson

Futással emlékeztek a magyar 
honvédsereg megalakulásának 
170 éves évfordulójára és az azóta 
eltelt 170 év katonahőseire októ-
ber 5-én és 6-án. A „170 éves a 
Magyar Honvédség” elnevezésű 
országos rendezvénysorozathoz 
a Honvéd Sportegyesületek Or-
szágos Szövetsége is csatlakozott: 

Kaszárnyafutás elnevezéssel az 
egész ország területén 1848 kilo-
métert teljesítettek, valamint 170 
kilométert kerékpároztak.

Bicskét is érintették a futók, 
őket Pálffy Károly polgármester 
köszöntötte. Herczog Gergely 
őrnagy volt a futócsapat vezetője 
a tatai 25-ös lövészdandár állomá-

nyába tartozó hivatásos és szer-
ződéses katonáknak. Futásukkal 
Komárom-Esztergom megyét és 
Fejér megye északi részének min-
den olyan települését érintették, 
ahol van hősi emlékmű. A sport-
emberek megkoszorúzták a Hő-
sök emlékművét Bicskén is, majd 
folytatták útjukat.

A kaszárnyafutásban országo-
san 15 honvéd sportegyesület vett 
részt. A kétnapos sportrendezvé-
nyen résztvevő futók 28 útvonalon 
170 település 235 emlékhelyét 
koszorúzták meg. A kerékpáros 
résztvevők 25 települést érintve, a 
futókkal együtt érkeztek október 
6-án, az aradi vértanúk napján a 
pákozdi katonai emlékparkba, 
ahol közös megemlékezést tar-
tottak.
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Egészen kisgyermek kora 
óta lovagol a most tizenhat 

éves Elbert Zita és nem csak 
egyszerűen megüli a lovakat, 
hanem díjlovaglásban orszá-
gos bajnoki címig is eljutott 
már. A nagy célja nemzetközi 
versenyekre eljutni és egyszer 
zsokéként galoppversenyeken 
részt venni. Vele beszélget-
tünk.

Pontosan milyen szakág-
ban versenyez a lovagláson 
belül?

Díjlovaglásban verseny-
zem jelenleg. Három évig 
lovastornában is indultam, ma 
már csak a díjlovaglásban indu-
lok. Az a tervem, hogy egyszer 
galoppversenyeken zsokéként is 
megméressem magamat.
Mióta űzi ezt a sportot és 
egyáltalán, miként került 
kapcsolatba vele?

Hát, ezt nehéz pontosan meg-
mondani. Szüleim azt mondják, 
hogy lóra születtem. Körülbelül 

hároméves lehettem, amikor 
elkezdtem lovagolni. Mivel apu-
kámnak elég régóta vannak lo-
vai, így nem volt kérdés, hogy én 
is lovagolni fogok.
Milyen időközönként vannak 
edzések, és hol?

A tréningek a versenyekhez 
igazodnak. Amikor nincs ver-
seny, heti 1-2 alkalommal van 
edzésem, viszont versenyek előtt 
hetente négyszer is gyakorlunk. 
Általában az edzőm jön hozzánk 
és otthon szoktak lenni a tré-
ningek. Rossz idő esetén már 
nehezebb a helyzet: ilyenkor 
Zsámbékra szoktunk átmenni, 
mert a közelben csak ott van fe-
dett lovaspálya.
A versenyek mennyire gya-
koriak, hol szoktak ilyeneket 
rendezni?

Sajnos Bicske környékén 
nincs túl sok verseny, messzire 
pedig nem szoktunk menni. Ál-
talában havonta, esetleg kétha-
vonta vannak viadalok. Az utób-
bi időszakban Pátyon, Cinkotán, 

Sóskúton, illetve Budapesten a 
Nemzeti Lovardában ültem nye-
regben.
Mik a legjobb eredményei 
és a legutóbbi verseny hogy 
sikerült?

A legjobb eredményem egy 
gyermek versenyen volt még 
2013-ban, amikor országos baj-
nok lettem. Ez a legjobb ered-
ményem, ugyanakkor sokszor 
álltam már a dobogó alsóbb 
fokain is. Nagyjából egy éve fel-
nőtt versenyeken indulok, ami 
érthetően az eredményeimen is 
meglátszik. Most még nem túl 
jók, de nem is erre törekszem 
kizárólag, hanem, hogy minél 
magasabb színvonalon űzzem ezt 
a szakágat. Egyébként az utolsó 
versenyem Cinkotán a Pest me-
gyei döntő volt, ahol a 9. helyet 
sikerült megszereznem. Úgy 
érzem, magamhoz képest jól 
teljesítettem, s a ló is viszonylag 
nyugodt volt.
Milyen tervei vannak a jövő-
ben a lovaglást illetően?

Elbert Zita nemzetközi díjlovagló  
versenyeken mutatná meg tudását

- Hazai szinten egyre maga-
sabb kategóriákban szeretnék 
elindulni, de nagy célom, hogy 
nemzetközi versenyekre is el-
jussak. Azt sem tartom kizárt-
nak, hogy más szakágakban is 
kipróbáljam magam.
A civil életben mik a ter-
vek?

Hú, ez egy nehéz kérdés. 

Nincs igazán konkrét tervem, 
még nem is döntöttem el. Az 
viszont biztos, hogy szívesen 
lennék testnevelő tanár vagy 
bármi, ami a sporthoz kötődik. 
Nem mellékesen a munka mel-
lett lovasoktatóként szeretnék 
dolgozni és a nagy álmom egy 
saját lovarda lenne. Persze, ez 
még nagyon messze van…

A Dinamik Harcművészeti Köz-
hasznú Sportegyesületnél igazán 
mozgalmasra sikerült a szeptem-
ber: a hónap elején edzőtáboroz-
tak a zánkai táborban, hogy aztán 
a hónap végén nemzetközi verse-
nyen mutassák meg tudásukat.

Az edzőtábort szeptember 6-9. 
között rendezték meg Zánkán. A 
cél az volt, hogy a klub utánpótlá-
sát segítsék, de a közösség- és csa-
patépítés is kiemelt szerepet ka-
pott a négy nap során. A résztvevő 

50 fő napi háromszori edzéssel, 
számháborúval, táborzáró ünnep-
séggel, bográcsozással, éjszakai 
edzéssel és persze fürdéssel töl-
tötte idejét. Minden résztvevő 
egy fejkendőt kapott ajándékba, 
de nem is ez okozott igazán nagy 
meglepetést a vízparton, hanem 
amikor a csapat kempo ruhában 
jelent meg a Balatonnál és úgy 
edzett.

Hogy az együtt töltött néhány 
nap mennyire volt sikerese, azt 

szeptember 22-én mérhette le a 
DHKSE, amikor is részt vettek 
a Szigethalmi Szabadtéri Show 
Kupán. A három ország 14 klub-
ját, 132 versenyzőjét hét stílus-
ban felvonultató seregszemlén a 
bicskei kempósok igen jól helyt-
álltak. A hét versenyző (Andorfi 
Áron, Krajczár Péter, Jurasek 
Balázs,Benkő Balázs, Szabó At-
tila, Szabó Dávid, Szabó Réka) 4 
arany; 5 ezüst; 2 bronz és két 4. 
helyezést ért el.

Mozgalmas szeptember a Dinamiknál



ANyAKöNyvi HíreK
Az alábbi párok járultak hozzá ahhoz, hogy értesüljön Bicske lakossága bicskei 
anyakönyvvezető előtt 2018. szeptember hónapban megkötött házasságukról:  
Baráth Gábor Zoltán és Ábel Hajnalka (szeptember 1.), Antoni Péter és Alt 
Petronella (szeptember 13.), Juhász Ádám és Petrusiak Liubov (szeptember 15.), 
Arany József és Kiss Melinda (szeptember 20.).  Sok boldogságot kívánunk!

Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ védőnői 
szakmai egysége tájékoztatása szerint a 2018. augusztus–szeptember hónapban 
született gyermekek: Hollósi Bianka (2018. 08. 09.), Ferenczi Zente (2018. 08. 10.), 
Dianovszky Luca (2018. 08. 11.), Pártl-Konrád Benedek (2018. 08. 15.), Madár Sára 
(2018. 08. 21.), Gazsi Dorka ida (2018. 
08. 23.), Simon Zoé emili (2018. 08. 
31.), Balázs Kende (2018. 09. 04.).

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
2060 Bicske, Szent István út 7-11.
T.: 22/566-300, Fax: 22/566-303
Hétfőn: 8–12 és 13–16
Szerdán: 8–12 és 13–16
Pénteken: 8–12

Kormányablak Osztály
2060 Bicske, Szent István út 7-11.
T.: 22/795-948

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

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
védőnői Szakmai egység
2060 Bicske,  
Kossuth tér 17.
Telefon: +36 22/952-232
E-mail: bicskevedonok@gmail.com

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

egészségfejlesztési iroda
Bicske,Kossuth utca 15.,  
Tel: 22-419-666
H-P: 8:00-16:00

Orvosi ügyelet 
Bicske, Kossuth tér 17.
Hétfőtől-péntekig: 16 órától másnap 
reggel 8 óráig. Szombat-vasárnap és 
ünnep napokon: 24 órás szolgálat, azaz 
reggel 8-tól másnap reggel 8 óráig.  
A lakáson történő ellátási igényt a 104-
es segélyhívón lehet bejelenteni.

Aranysas Gyógyszertár
Bicske, Kossuth tér 15., 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


