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Burbela Gergely SVD 
katolikus plébános: Érté-
kes vagy Isten szemében

„A mi Istenünk egy eljövő 
Isten, ne felejtsétek el ezt: 
Isten olyan Isten, aki jön, 
folyamatosan jön. Nem 
okoz csalódást várako-
zásunkban. Az Úr sosem 
okoz csalódást…” - Ferenc 
pápa.

Advent az az időszak, amely 
felkészít minket a Kará-
csonyra. Nincs Karácsony 
Advent nélkül. A felkészítés 

abban áll, hogy újra felfedezzük azt, hogy a Teremtő Isten 
szemében értékesek vagyunk, mivel Ő elküldte a Fiát a vi-
lágra. Isten emberré lett. Ezzel megmutatta, hogy mennyi-
re közel akar lenni hozzánk, az életünk minden helyzeté-
ben, az életünk egyik legszebb pillanatában, a születéskor 
is. Van, aki azt mondja, hogy az Isten messze van a világtól 
és nem érdekli a világ, de Krisztus születése mást mutat!
Amikor a jót tesszük, értékesek és fontosak vagyunk Neki. 
Amikor a rosszat tesszük és bűnt követünk el, akkor is, to-
vábbra is értékesek és fontosak vagyunk Neki. Isten szeret 
engem, de nem azért, mert sok jó dolgot teszem, hanem 
azért, mert vagyok. Az Ő szeretete hív minket a változás-
ra, mivel Isten nem csak akkor szeret engem, amikor a jót 
teszem és nem szeret engem kevésbé, amikor a rosszat te-
szem…
Isten szeretete Jézus Krisztusban megváltoztatja az éle-
tünket, amikor őszintén felismerjük az Ő fényében, hogy 
homályban, ködben élünk… hogy elhagyjuk azt, ami rossz, 
azt, ami nem szolgál fejlődésünkre.
Nem csak én vagyok értékes, de a mellettem lévő ember 
is, akit esetleg nem is kedvelek. Ő is érték Isten szemében. 
Azért tudok újra és újra más ember felé fordulni, mert Isten 
Őt is úgy szereti, akárcsak engem. Kincsek vagyunk Isten 
szemében, úgy, ahogy vagyunk, és meg vagyunk hívva, 
hogy építsük a világot az Ő megbocsátó szeretetében. 

Amikor az Ő szavait és tanítását halljuk, soha nem fogunk 
csalódni benne és az életünk a belső egyensúly és harmó-
nia felé tart.
Lambert Noben írta A megszületett Jézus mondja című 
versében:
„Kicsinek születtem, hogy te se akarjál uralkodni másokon
Istállóban születtem, hogy megtanulj tisztelni minden he-
lyet…
Gyermekként születtem, hogy megtanulj te is nyíltnak, bi-
zalommal telinek lenni, mint a gyermek.
Te érted születtem, hogy mindnyájan együtt térhessünk 
vissza az Atya házába.”
A katolikus egyházközség nevében kívánom minden ol-
vasónak, hogy fedezze fel újra azt, hogy értékes Isten sze-
mében és értékes a mellette lévő ember is! Fedezzük fel 
együtt, hogy egy Atyaistenünk van! Áldott Adventet, Kará-
csonyt és Új Évet!

Máténé Antal Éva re-
formátus lelkész: Kará-
csonyra készülve

Úgy érkezett ebbe a világ-
ba a Gyermek, mint egy 
közönséges, földi halandó. 
Etetni kellett, hogy gyara-
podjon, betakarni, hogy 
ne fázzon. Még saját ágya 
sem volt, és kiszorult egy 
városszéli istállóba. Miért 
olyan különleges mégis ez 
az egyszerű, hétköznapi 
történet? Miért emléke-
zünk meg évről évre Jézus 
Krisztus születéséről? Talán 
azért, mert rólunk is szól. Az emberről, aki szeretetre vágyik 
és szeretni akar, az emberről, aki Teremtője vonásait hor-
dozza magán, az emberről, aki szerves része ennek a lát-
ható, hallható és kézzel fogható világnak. Jézus érkezése a 
földi élet véges, és az isteni lét végtelen egyeneseinek met-
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Advent napjait éljük, igyekszünk hát ki-
csit befelé fordulni, magunkra figyel-
ni, felkészíteni a lelkünket a karácsony 
csodájára. Persze, mindeközben fontos, 
hogy a család, a barátok, az ismerősök 
vágyait, álmait is próbáljuk megfejteni és 
az ünnep okán meglepni őket. De, soha 
ne tévesszük szem elől, hogy a találkozás 
öröme, a szeretet az, amiről a keresztény 
világ legszentebb ünnepe igazából szól. 
Nem a vásárlás, a felhalmozott ajándé-
kok, az eszeveszett rohanás a lényeg, 
hanem az együttlét, a közös pillanatok, 
a fenyőfa illata, a varázslat, ami ilyenkor 
mindnyájunkat átölel. Így van ez függet-
lenül attól, hogy valaki hívő vagy sem, a 
karácsony misztériuma ma is ott él a leg-
több ember lelkében. 

És mi magunk tudjuk ezt megteremteni a 
saját családunkban, tovább adni és élet-
ben tartani. 

Bár a szomszédunkban háború dúl, ami 
egész Európa mindennapjait nagy kihí-
vások elé állítja, imádkozhatunk a bé-
kéért, közösen, együtt. Ha összefogunk 
erőt képviselünk, és talán elérjük, amire 
oly régóta vágyunk, hiszen csodák igenis 
vannak, csak hinnünk kell bennük!

Éppen ez a lényege a Karácsonynak, hogy 
valósággá válhat minden álmunk, ha tisz-
ta lélekkel, erős hittel vágyjuk a jót, a szé-
pet.

Higgyék el a szeretet mindennél erősebb!

Mindenkinek Áldott, Békés, Boldog 
Karácsonyt kívánok!

Imádkozzunk a békéért!

BÁLINT ISTVÁNNÉ 
polgármester
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széspontja. Az Ige testté lett; alakot öltött a kijelentett 
szó, láthatóvá lett a láthatatlan, embertárssá változott az 
Isten. Az Ószövetségben emberi vonásokkal ábrázolják a 
mindenség Urát, az Újszövetségben ez az Úr emberi for-
mában jelentette ki önmagát. Olyan közel jött hozzánk, 
mint a legjobb barát, mint a leghűségesebb szolga, mint 
a legragaszkodóbb testvér. Isten belefeküdt egy jászol 
bölcsőbe, és végig járta a szenvedések útját.
Karácsony ünnepének szépsége és titka az lehet, hogy 
otthonra talál benne az ember. Odahúzódhatunk Isten 
Fia mellé, és újból átélhetjük a csodát, hogy mégsem va-
gyunk egyedül. Szegény pásztorok és tudós bölcsek kö-
zött mi is helyet kapunk a Megváltó hajlékában. Krisztus 
születésének örömhíre hozza el számunkra a tiszta, egy-
szerű megtapasztalást: Velünk az Isten!

Szebik Károly evan-
gélikus lelkész: Adventi 
gondolatok

János 16, 33:
Jézus mondja: „Ezeket 
azért mondom nektek, 
hogy békességetek le-
gyen énbennem. A vi-
lágon nyomorúságotok 
van, de bízzatok: én le-
győztem a világot.”

Szeretett Testvéreim az Úr 
Jézus Krisztusban!
Különös időket élünk. Visz-
szatekintve az elmúlt évek 
adventjeire elmondhat-
juk, alaposan felborult a megszokott világunk rendje. 
Az elmúlt adventek a pandémia jegyében teltek. Távol-
ságtartás, maszk mögé rejtettség, magány, a közösségi 
élet hiánya. Miután (talán?) mindezt a hátunk mögött 
tudhatjuk, most egy másik rém fenyegeti a világunkat. 
Sokszor hallottuk, és talán már immunissá is vált a fülünk 
és a szívünk: háború dúl a szomszédos országban. Sokan 
megtapasztalhattuk a menekültáradatot. Emberi életek, 
akik menekülnek a háború borzalmai elől. És még több 
élet, amelyet már kioltottak, és akiknek a vesztére törnek. 
Nem csak katonákéra. Nem csak azokéra, akik fegyvert 
ragadnak, hogy ellenálljanak az otthonukra törő pusztító 
terror és erőszak ellen. Idősek, ifjak, művészek, pedagó-
gusok, és gyermekek. A jövő. A háború nem válogat.
Az idei advent legnagyobb vágya ezért nem lehet más, 
mint a béke. Béke az országok, a nemzetek között. Béke 
a nemzedékek között. Béke pártok, csoportosulások kö-
zött. Vajon mi békében élünk? Vagy már mi is észrevét-
lenül belesodródtunk egy kaotikus hadviselésbe? Jézus 
szavai nagyon bátorítóak ebben az ellenségeskedő vi-
lágban: „A világon nyomorúságotok van, de bízzatok: én 
legyőztem a világot.” Jézus győzött az erőszak, az elnyo-
más, a halál fölött is. És a békességet Ő adja, Ő adhatja 
meg egyedül számunkra. De ez a békesség nem evilági 
béke, hanem ahogyan mondta: „békesség (...) énben-
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nem”. Belső, lelki béke, amely egyedül az Úr Jézussal való 
kapcsolatunkból fakad. A hitből, amely Jézus keresztjéig 
nyúlik vissza, s abba kapaszkodik. Mert itt, Jézus kereszt-
jében van bűneink bocsánata, az új életünk kezdete. Jézus 
keresztje miatt lehet lelki békességünk, amely erősebb a 
világ, a történelem tomboló háborúinál is.
Az advent akkor érkezik el, amikor rátalálunk Jézus kereszt-
jére, a keresztből fakadó bűnbocsánatra, az innét kiinduló 
új életre, és békességre. Ekkor érkezik meg Hozzánk a vi-
lág Megváltója, az Úr Jézus Krisztus. „Ezeket azért mondom 
nektek, hogy békességetek legyen énbennem. A világon 
nyomorúságotok van, de bízzatok: én legyőztem a világot.”

Rácz Lajos baptista lelkész: Üdvözítő született nektek

LUKÁCS EV. 2:10

„Az angyal pedig ezt mondta nekik: Ne féljetek, mert íme, 
nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz: 
üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid vá-
rosában.”

Miközben készülünk a karácsonyra, ott hangzik az Isten 
üzenete: Ne féljetek...ÜDVÖZÍTŐ született nektek. Ha ne-
künk akkor át vesszük ezt az ajándékot? Hogyan lehet az 

enyém? Hogyan lehetséges az, hogy aki olyan távol van tő-
lünk, az az Isten szeret minket és ajándékozni akar minket?
A nagyvilág zajában meghallani az üzenetet, megérezni 
és megtapasztalni az Ő szeretetét. Időt szakítani Istenre. 
Elcsendesedni és keresni a jelenlétét. Megnyitni a bibliát 
és olvasni Isten szavát. Énekelve, dicsérve Istent az öröm 
énekeivel. Megnyitni szívünket és fogadni az Istent. Ezek 
nélkül nincs a kará-
csonynak igazi lelki 
ereje!
Talán az sem mind-
egy, hogy a kapcsola-
tainkban az Isten sze-
retetét tovább adva 
megéljük az ünnepet. 
Örömet hirdet ne-
künk az Isten és a lé-
nyege Jézus. Nélküle 
nincs ünnep és nincs 
öröm. Hadd teljesül-
jön be ez az ígéret: Is-
ten ad nagy örömet, 
amely az egész nép 
öröme lesz!
Kívánom ezt az aján-
dékot és örömet Is-
tennek áldásával!

Meggyúlt mind a 
négy gyertya a vá-
ros adventi koszo-
rúján. Bensőséges 
és meghitt ünnep-
ségek keretében 
gyúltak meg idén 
is az adventi idő-
szak négy hetét 
jelképező lángok.

A hitet jelképező első gyertyát, amely Ádámot és Évát 
szimbolizálja, akiknek Isten elsőként ígérte meg a 
megváltást, Rácz Lajos baptista lelkész gyújtotta meg. 
Az egybegyűlteket Bárányos József képviselő köszön-
tötte, míg az ünnepi műsort a város óvodásai adták.
A reményt szimbolizáló második gyertyát, amely a 
zsidó népet szimbolizálja, akiknek Isten megígér-
te, hogy közülük való lesz a Messiás, az Adventi For-
gatag keretében Máténé Antal Éva gyújtotta meg. 
A jelenlévőket az óvodások műsorai szórakoztatták.
Az örömöt jelképező harmadik gyertyát, amely a Jé-
zust megszülő Szűz Máriát szimbolizálja, Szebik Ká-

roly evangélikus lelkész 
gyújtotta meg. A műsort 
a Csokonai diákjai adták.
A szeretet jelképező ne-
gyedik, gyertyát, amely 
Keresztelő Szent Jánosnak 
állít emléket, aki Jézus kö-
zelgő eljöveteléről és a 
bűnbánatról prédikált a 
népnek, Burbela Gergely 
katolikus plébános gyúj-
totta meg. Az ünnepi mű-
sort a Szent László Általá-
nos Iskola tanulói adták.

MEGGYÚLT MIND A NÉGY
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…ezért dolgozik évről évre sok 
ember Bicskén. Az adventi ado-
mánygyűjtés szép hagyománya 
idén folytatódik, mint ahogy a 
szeretetvendégség is. A városi 
üdvözlőlap pedig eljut minden 
bicskei háztartásba.
Az önkormányzat, cégek és ma-
gánszemélyek adományaiból 
gyűlt össze több mint 2 millió 
forint az adventi időszakban, 
amelyből ezúttal nem egység-
csomagokat állítottak össze, ha-
nem utalványt kaptak a rászo-
rulók. Az utalványokat az adott 
körzetek önkormányzati képvi-
selői hordták ki, és adták át sze-
mélyesen a családoknak, hogy a 
helyi boltokban még karácsony 
előtt felhasználhassák.
- Nem nagy összeg, de összeg-
szerűségét tekintve ugyan-
annyit adtunk, mint amennyi 
tavaly volt, viszont ez egy ru-
galmasabb megoldás, a csalá-
dok arra költötték a pénzt, ami-
re igazán szükségük volt. Azt 
gondolom és remélem, szebbé 
tudtunk tenni mindegyikük ka-
rácsonyát – mondta az akcióval 
kapcsolatban Bálint Istvánné 
polgármester.
A Katolikus Karitász idén is 
megszervezte szokásos szere-
tetvendégségét. Sági Ferencné 
karitászvezető és lelkes csapata 
december 17-ére közel 100 főt 
hívott meg meleg ebédre, finom 
falatokra. A bensőséges, meg-
hitt együttléten jórészt kisgyer-
mekes családok vettek részt.
Az önkormányzat karácsonyi ké-
peslap pályázatának eredmény-
hirdetését december 8-án tar-
tották. A felhívásra óvodások, 
alsó- és felső tagozatos diákok 
nyújtottak be pályaműveket, 
akik közül a zsűri a Szent László 
Általános Iskola 2. osztályos ta-
nulója, Kurcsi Lajos Csongor al-
kotását választotta a legszebb-

nek. Így az a megtiszteltetés érte 
az ifjú alkotót, hogy a városi üd-
vözlőlapon a jókívánságok mel-
lett az ő festménye díszítette.

LEGYEN MINDENKINEK 
SZÉP A KARÁCSONYA…

A tavalyi évben tűnt fel először az 
1-es főút bicskei körforgalmának 
közelében egy égősorokkal tel-
jesen feldíszített, ünnepi festést 
magán viselő Trabant. A Pötördi 
Szervíz kezdeményezése sokak tet-
szését elnyert, rengeteg fotó ké-
szült a ma már a forgalomban rit-
kaságszámba menő autóról, amely 
inkább emlékeztetett karácsonyfá-
ra, mintsem valamikori önmagára.
A jópofa ötlet Pötördi Nikolett fe-
jéből pattant ki, aki idén tovább 
gondolta az adventi díszítést. A 
Trabant maradt, csak a körforgalom 
közvetlen közelébe költözött, míg 
a szervíz tetejét idén egy rénszar-
vas uralja, amely egy szánt húz 
maga után. Az ötletgazda vásárolta 
készen a szánt, míg egy asztalossal 
legyárttatta a szarvast, amelyet az-
tán lefestett. Így a minden irányból 
Bicskére érkezők még inkább ünne-
pi hangulatba kerülhetnek.

Több éves hagyomány, hogy a Bics-
ke Barátok Egyesülete adventi ma-
tinét rendez a Petőfi Művelődési 
Központban, erre idén december 
3-án került sor. Az esten Szentpéte-
ri Gabriella és Koppán Szilvia zon-
gorajátékát csodálhatták a jelen-
lévők, Pavlik Gábor történetekkel, 
Mohainé Fejes Ágnes pedig versek-
kel, irodalmi összeállításokkal szí-
nesítette a programot.
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Hosszú évek óta egyre népszerűbb az a hagyomány, hogy Bicske-szerte feldíszített, 
kivilágított ablakokra lehet vadászni advent idején. A játék lényege, hogy advent első 
vasárnapjától, idén november 27-től december 24-ig, naponta 17 és 20 óra között, 
ünnepi díszbe öltözik a város egy-egy házának utcafronti, számmal ellátott ablaka. 
A játékosok feladata, hogy megtalálják és lefotózzák az aznap feldíszített ablakot. A 
képeket december 30-ig várják e-mailben a 
bicskeimuvelodesikozpont@gmail.com címre. 
A legtöbb fotót beküldők sorsoláson vesznek részt!

FORGATAGOS ADVENT

Igazi, hamisítatlan vásári hangulatot idézett december 4-én délután az Adventi Forgatag, amit ezúttal a Városi Piacon ren-
deztek meg. A bronzvasárnapon termelői piac és karácsonyi vásár fogadta az érkezőket, az árusok sokféle, az adventhez és a 
karácsonyhoz elengedhetetlen portékával várták őket. A színpadon egymást váltották az óvodás és iskolás gyermekcsoportok, 
akik fergeteges produkciókkal ragadtattak tapsra a szépszámú közönséget.
A folytatásban Máténé Antal Éva református lelkész mondott ünnepi beszédet, majd gyújtotta meg a koszorún a második 
gyertyát. A Pannoniada gyermekkórus előadása után a RépaRetekMogyoró gyermekzenekar koncertjével zárult az délután.

Adventi ablakvadászat
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Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy ezüstfenyő, amelyet egészen 
kiscsemete korában ültetett el gazdája a háza elé, hogy majdan szép-
ségével és árnyékával szolgálja a családot. A kis fenyő az évek alatt 
igen nagyra nőtt, sok örömöt és egyre több gondot okozva gazdá-
jának, aki végül úgy döntött, Bicske lakosságának ajánlja fel, hogy 
az a város karácsonyfájaként szolgáljon. Eddig tartott a mese, amely 
nagyon is valóságos, 2022-ben írta Almádi Mihályné és családja.
- Anyukám ültette el 22-23 évvel ezelőtt a kis ezüstfenyőt a ház elé. 
Senki nem gondolta akkor, hogy ekkorára fog nőni. Nagyon terebé-
lyes lett az évek alatt, hozzáért az előtetőhöz, útban voltak az alsó 
ágai a kapubejáróban és a villanyvezetéket is elérte már. Egyre több 
gondot okozott, ezért is döntöttünk úgy, hogy elajándékozzuk a vá-
rosnak. Fájó szívvel váltunk meg tőle, de nagyon nagy öröm, hogy 
feldíszítve, Bicske karácsonyfájaként hoz egy kis melegséget az em-
berek szívébe – mondta Almádi Mihályné.
Az ezüstfenyő kivágását és szállítását a Bicskei Gazdasági Szervezet 
szakemberei végezték el és immáron a volt áruház helyén díszeleg.

MESE AZ EZÜSTFENYŐRŐL

KÉZMŰVES ADVENT

Koszorú, mécsestartó, karácsonyi díszek. Ezek 
voltak a tematikái azoknak az adventi játszó-
házaknak, amelyekkel még teljesebbé tette az 
adventi hangulatot, a karácsonyi készülődést a 
Petőfi Művelődési Központ.
Eigner Katalin vezetésével november 26-án in-
dult az ingyenes programsorozat, amelynek 
első felvonásán adventi koszorút készítettek a 
jelenlévők, akik határtalan kreativitással vetet-
ték bele magukat a koszorúk megalkotásába. 
A második alkalomra december 4-én, a Városi 
Piacon került sor, ahol szorgos kezek által üveg 
mécsestartók és karácsonyfadíszek készültek 
dekorgumi felhasználásával. Az utolsó játszó-
háznak ismét a művelődési ház adott otthont 
december 10-én. Karácsonyi angyalkák, manók 
és diótörő figurák formálódtak, hogy aztán im-
pozáns díszeivé váljanak az otthonoknak.
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Mikulásváros. Talán ekképp 
lehetne leginkább jellemez-
ni, milyen is volt Bicske de-
cember 4-én, vasárnap. Tu-
lajdonképpen reggeltől estig 
Mikulások járták a várost, 
láttuk kisvonaton, lovasko-
csin, motorokon, tűzoltóau-
tóban és természetesen a 
Mikulás szobában is várta a 
gyermekeket.

Ahogy évek óta mindig, nagy sikere 
volt a Mikulás kisvonatnak, amely 
körbe-körbe járta a várost, mosolyt 
csalva a gyerekek arcára. Az adven-
ti forgatagról átszállított kicsiket és 
nagyokat a Polgármesteri Hivatal-
hoz, ahol várta őket a nagyszakállú. 
A Mikulás szobája ugyanis ezúttal 
a hivatal aulájában kapott helyet, 

a rezsidémon őt is utolérte, eddig 
„otthona”, a Bicskei Kultúrkúria je-
lenleg más funkciót lát el. Ez azon-
ban cseppet sem zavarta a lelkes 
kivitelezőket (Némethné Horváth 
Nikoletta, Ferenczi-Konrád Kriszti-
na, Tóth Erzsébet, Bátorfi Rozália, 
Eigner Kata, Szarka Istvánné, Lovas-
né Báder Katalin), akik varászlatos 
kuckót rendeztek be neki, ahol egy 
hétig várta a vele találkozni szándé-
kozó ifjakat.
Nagy sikere volt a lovaskocsin szá-

guldó Mikulásnak is, 
mint ahogy a tűzoltó-
autón suhanó rőtsza-
kállú is sokak kíván-

csiságát felébresztette. Újdonság 
erejével hatott, hogy jónéhányan 
motorra pattanva, mikulásruhába 
öltözve járták a várost és osztot-
ták a szaloncukrot a nekik intege-
tő gyerekeknek. Az ötlet Pötördi 
Nikolett fejéből pattant ki, aki a 
Bicskei Motoros Barátok Körével 
közösen megszervezte a motoros 
felvonulást. Hetekkel korábban az 
autószervíz előtt felállítottak egy 
postaládát, amelybe a gyerekek 
beledobhatták a kívánságukat tar-
talmazó levelüket. Két szerencsés 
kisorsolt gyermeket meg is látogat-
tak a felvonulás után és megaján-
dékozták a Mikulás ajándékával.

MIKULÁSVÁROS
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Tessely Zoltán országgyűlési képviselő 
elmondta, hogy Pannónia Szíve máso-
dik legnagyobb beruházása a bicskei 
nagyállomás fejlesztésének első üteme, 
amelyhez 2009-ben fogtak hozzá az ak-
kori elképzelések teljes átgondolásával.
- Hiszem, hogy összefogással hason-
ló jó minőségben tudjuk befejezni az 
első ütem további elemeit, és ugyan-
ezzel az összefogással képesek leszünk 
a második ütem megvalósítására is. 
Hamarosan rendelkezésünkre állnak a 
tovább lépéshez szükséges, valamikori 
vasútállomás épület méltó újjáépítésé-
nek, a Szent István út és Csákvári-Kinizsi 
út közötti közúti aluljárónak, illetve az 
akadálymentesítésnek is a kiviteli tervei 
– hangsúlyozta a képviselő.
Bálint Istvánné polgármester megerő-
sítette, hogy ezzel az átadóval nem ért 
véget a munka, a kivitelező V-Híd Zrt. 
folytatja a beruházást a nagyállomás 
környékén.
- A peronok és a parkolók megközelíté-
sét segítő aluljáró már kész, használatba 
vettük, a felüljáró elbontásra került és a 
körforgalom, valamint a P+R parkolók 
építése is szépen halad. Egyúttal sze-
retném megköszönni a bicskeiek több 
mint egy éve tartó türelmét, hiszen az 
építkezés komoly kihívások elé állítja az 
itt élőket. Bízom benne, hogy a projekt 
elkészültével nemcsak a mindennapok 
nyugalma tér vissza, hanem egy 21. 
századi közlekedési csomópont mellett 
élhetik hétköznapjaikat – mondta a vá-

rosvezető.
Nyul Zoltán, a NIF Zrt. beruházási vezér-
igazgató-helyettese rámutatott, hogy 
út megnyitásával gyakorlatilag Bicske 
elkerülő útját adják át a forgalomnak. A 
település így egy biztonságos közleke-
dési lehetőséget adó elkerülő úti kap-
csolattal gyarapodott.
Az intermodális csomópont fejlesztés 
első üteme 2021. júniusában kezdődött 
meg, a kivitelezést a V-Híd Építő Zrt. 
végzi nettó 9,924 milliárd forint érték-
ben. A munkálatok ütemterv szerint 
haladnak, jelenleg az első ütem kül- és 
belterületi munkái zajlanak, melyek ter-
vezetten 2023. októberében készülnek 
el.

Az idei év második felében megkezdő-
dött a déli oldalon megvalósuló P+R 
parkoló és körforgalom, a vasúti köz-
rakodó vágányok burkolt rakterületé-
nek, és azok megközelítő útjának kivi-
telezése, a fejlesztéssel érintett terület 
csapadékvíz-elvezető rendszerének 
kialakítása, átépítése és a közműkivál-
tási munkák ütemezett megvalósítása. 
Jelenleg folyamatban vannak a Móricz 
Zsigmond utcában közműfektetési és 
árokfedési munkálatok, valamint épül-
nek a kocsibejárók.

GURULT A HORDÓ AZ ÚJ ELKERÜLŐN

Intenzív hóesésben, a vasúti fővonal felett átívelő hídon fahordót gurítva adták át a forgalomnak 
december 2-án a Bicskét nyugatról elkerülő utat, amely a Tatai út és Csákvári út között húzódik. 
Ez a beruházás része az intermodális csomópont első ütemének.

Fotók: NIF
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„Neked Zöldül” néven indult el a MOL-
Új Európa Alapítvány, az Agrárminiszté-
rium, a Megyei Jogú Városok Szövetsé-
ge és az Országos Erdészeti Egyesület 
közös fenntarthatósági programja, 
amelynek „VárosFa” programja a 10 ezer 
főnél nagyobb települések fásításához 
járul hozzá összesen hétezer sorfával. 
Bicske sem maradt ki a programból, mi-
után sikeresen pályázott.
A fákat november 30-án ültették el a 
város több pontján. Az ünnepélyes al-
kalmon Bálint Istvánné polgármester 
elmondta, hogy az igénylés során 16 fa-
fajta közül választhattak, a szakszerű te-
lepítéshez az alapítvány minden egyes 
fa esetében három darab támasztó-
karót, takarómulcsot és védőrácsot 
biztosított, valamint a Vérteserdő Zrt. 
erdész kolléga szakmai támogatását, 
közreműködését. Reményét fejezte ki, 
hogy az elültetett fák megeredve, szé-
pen fejlődve hosszú évtizedekig fogják 
szolgálni városunkat. Fontosnak nevez-
te, hogy a fák mellé egy erdőpedagó-
giai foglalkozás is járt, ahol egy erdő-
pedagógus bevonásával, élményalapú, 

NEKÜNK ZÖLDÜLNEK

Rendes, nyilvános ülést tartott no-
vember 30-án, a Városházán a kép-
viselő-testület, amelyen Tessely 
Zoltán országgyűlési képviselő is 
részt vett.
A képviselők döntöttek az adóren-
delet módosításáról a magasabb 
szintű jogszabályok változása mi-
att, azonban a lakosság számára ez 
nem jelent sem adóemelést, sem 
új adónem bevezetését. Módosí-
tották az idei költségvetést és 535 
millió forinttal növelték a bevételi 
és a kiadási oldal előirányzatát.
A grémium a Fejér Megyei Önkor-
mányzat kérésére támogatta Szita 
Károly kaposvári polgármester, a 
Megyei Jogú Városok Szövetségé-
nek elnöke kezdeményezését. A 
somogyi városvezető nyílt levél-
ben fordult az Európai Bizottság 
elnökéhez, amelyben a magyar-
országi önkormányzatokat is érin-
tő energiaválságról és a hazánkat 
megillető uniós források mihama-
rabbi felszabadításáról írt.
A testület módosította a védő-
női körzeteket az alacsony gyer-
meklétszám miatt, valamint a 
módosításban aktualizálták a 
megváltozott intézményneveket. 
Előszerződést kötött az önkor-
mányzat Dr. Gidófalvy Ritával az 
5-ös számú felnőtt háziorvosi pra-
xis betöltésére, amelyet jelenleg 
helyettesítéssel látnak el.

BENNÜNKET 

KÉPVISELNEK

játékos feladatok során szerezhettek a 
gyerekek ismereteket a fenntartható-
ságról és környezettudatosságról.
Bicske Város Önkormányzata sikeres 
pályázatának köszönhetően 60 fával 
(szil, kétféle juhar, kétféle kőris, kétféle 
szivarfa) gazdagodott a város, a facse-
metéket az Apponyi úti, a Florianna 
téri, a Kézai utcai, a Bihari utcai ját-
szótereken és a Bicske Szíve Parkban 
ültették el a Bicskei Gazdasági Szerve-
zet munkatársai, a Bicskei Tanuszoda 
dolgozói, a mezőőr, valamint a Kakas 
Tagóvoda Maci csoportja vett részt. A 
fák egészséges növekedését Südi Ist-
ván (Farmer Center) támogatta. 
A program által biztosított erdőpeda-
gógiai foglalkozáson a Szivárvány Ta-
góvoda nagycsoportosai vettek részt.

ÜTEMTERV SZERINT HALAD 
A KERÉKPÁRÚT ÉPÍTÉSE

A terveknek megfelelően, üteme-
zetten haladnak a közel 4,5 kilomé-
ter hosszú városi kerékpárút építési 
munkálatai.
A kivitelező a téli időjárásra fel-
készülve a Tatai út - Szent István 
csomópontban építendő körforga-
lom alapépítményét elkészítette, 
és az első réteg aszfalt is a felbon-
tott szakaszokra került. Ezzel pár-
huzamosan a Kossuth utcában az 
út szélesítése is folyamatban van, 
valamint az ezen úton található 
buszmegállók kialakítása is elkez-
dődött.
A munkák várhatóan januárban 
folytatódnak, addig továbbra is ké-
rik a lakosság megértését és türel-
mét!
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BEMUTATKOZIK A GRÓF BATTHYÁNY 

KÁZMÉR MŰPÁRTOLÓ KÖZALAPÍTVÁNY

Ki is volt gróf Batthyány Kázmér? A gróf személye egybe-
forrt a magyar függetlenségi törekvésekkel, Bicske történe-
tében pedig elválaszthatatlanok tőle Nagy Károly érdemei. 
Az 1800-as években bicskei földesúrként - ősi családjában 
elsőként - állt a magyar ügy mellé, önzetlen támogatója volt 
a tudománynak, a művészetnek. Páratlan szociális érzékeny-
ségről és népoktatási elkötelezettségről is tanúságot tett 
élete során. Csak néhány példa Bakos József kutatásai nyo-
mán: magyarországi birtokain iskolákat és óvodákat alapí-
tott. Bicskén, 1848-ban nem várva meg a pozsonyi Országy-
gyűlés határozatát, már a párizsi februári forradalom hírére 
tiszttartója, Nagy Károly kihirdette a jobbágyfelszabadítást. 
A híres Bicskei Csillagda támogatása mellett, „több mint tíz-
ezer ezüst forinttal” támogatta Nagy Károly magyar feliratú 
földgömbjének megalkotását, amelynek példányait ingyen 
adták a magyar nyelven oktató iskoláknak. Fogalmazta meg 
dr. Bölcskey Károly az alapítvány ötlet adója és támogatója.
Mikor és miért alakult meg az alapítvány? 2005-ben jött létre 
az alapítvány, közhasznú minősítéssel, a kuratórium elnöke 
Urbán Lehelné volt. Az Alapító Okiratban megfogalmazott 
cél, hogy „a közalapítvány elősegíti a város területén közté-
ri szobrok és más műalkotások létesítését, programadással, 
szervező, forrásteremtő, és más ehhez szükséges munkával.”
Az alapítvány alapító vagyona 2 millió forint volt; felerészben 
képviselői tiszteletdíj felajánlásából, felerészben önkormány-
zati támogatásból. A működésből és egyéni felajánlások ré-
vén 600 ezer forint körüli összeggel sikerült támogatni Tabó-
dy atya 2005-ben leleplezett mellszobrának költségeit. A már 
említett alaptevékenységek sorából messze kiemelkedik az 
Emlékezés Virága, az 1956-os események emlékhelye, Gyul-
avári Pál bicskei születésű szobrászművész alkotása.
Időközben új kuratóriumi elnök vette át a feladatot, Hegedűs 
Imre személyében, átalakult a kuratóriumi tagság, de a célok 
változatlanok maradtak. Ebben az időszakban készült el Ta-
bódy István emléktáblája a katolikus iskola falára. Az emlék-
táblára került plakettet Domonkos Béla érdi szobrászművész 
adományozta - a kuratórium kérésére – Bicske város polgá-
rainak. Támogatta az alapítvány a Bicske 1956. című könyv 
megjelentetését.
Újabb változás történt, a kuratórium elnöke Nagy József Zsig-
mond lett. Az alapítványnál felmerült a megszüntetés lehe-
tősége is. Végül 2017-től újjáalakult az alapítvány, ami ma is 
működik a korábbi, de újrafogalmazott célokkal. A kuratóri-
um elnöke Molnár Enikő, még tagja Pálffy Károly, Zászkalitzky 
Tamásné (Göllner Zsuzsa), Lovasné Báder Katalin és Mohainé 
Fejes Ágnes.
2020-ban indult el a Szent Flórián szobor restaurálása, melyet 
Gyulavári Pál szobrászművész végzett. Az avatásra 2021 au-
gusztusában került sor. A szobor felújításához az alapítvány 
mellett az önkormányzat, az altshauseni és bicskei tűzoltó-

ság járult hozzá.
Legközelebbi tervünk egy emlékfa ültetése a Bicske 
Szíve Parkban, az 1956-os áldozatok és hősök emlé-
kére.

Az alapítvány munkáját támogatta Bicske Város Ön-
kormányzata,  Bicske Barátok Egyesülete, Nyugdíjas 
Pedagógus Kör, Aranysas Gyógyszertár, Bicskei Mező-
gazdasági Zrt., Magyarnet Finomöntöde Bt., VIV BER 
Kft., Plant-Orient 2002 Kft. egyéni adományozók, vala-
mint az 1% felajánlásokból érkezett támogatások.

Szívesen veszünk és köszönjük a további támogatáso-
kat!

Adószámunk: 18498026-1-07
Bankszámlaszámunk: 11736020 - 20020828
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Hogyan telt a gyerekkora?

- A Veszprém megyei Lesenceistvánd-
ról származom. Csupa jó emléket őrzök 
édesapámról és édesanyámról, akik 
nagy szeretetben neveltek bennünket. 
Sajnos a gyermekkorunkra rányom-
ta a bélyegét a második világháború. 
Szerencsére hosszú évek múltán eljött 
a béke, s utána egy kicsit jobb lett. 
Egyébként heten voltunk testvérek: az 
utolsó előtti gyerek voltam a sorban, 
egy húgom volt, két bátyám és három 
nővérem. Én maradtam utoljára, sajnos 
a többiek, bár szép kort megéltek, meg-
haltak már.

Miként került e távoli falucskából 
Bicskére?

- 68 éve élek Bicskén, 1953-ban költöz-
tem ide. Férjem tősgyökeres bicskei 
család sarjaként nőtt fel, és Tapolcán 
volt katona. Egyik szabadnapjukon, 
amikor eltávozást kaptak, katonatár-
saival átjöttek a mi kis településünkre, 
ahol a falusi bálon ismerkedtünk meg. 
Házasságkötésünket követően költöz-
tünk Bicskére. Eleinte nehezen foga-
dott el a bicskei közösség, néha haza-
kívánkoztam a kis falumba, de lassan 
beilleszkedtem, aztán megszülettek a 
lányaink is.

A gyerekek születése után hol dol-
gozott?

- Eleinte a család földjein dolgoztam, 
azután a Pájer-gyárban helyezkedtem 
el. Hét év után elkerültem a vasúthoz, 
Tatabányára, onnan mentem nyugdíj-
ba a korhatár betöltése előtt, mert volt 
egymás után két szívinfarktusom, ami 
miatt leszázalékoltak.

Mivel teltek a nyugdíjas évek?

- Jöttek sorban az unokák, a két lányom 
4 unokával ajándékozott meg. Velük 
sok időt töltöttem el, a szemem előtt 
nőttek fel. Az unokáim immáron 5 dé-
dunokát nevelnek, jelenleg ők édesítik 
meg a mindennapjaimat. A nyugdíjas 
éveimben sok-sok munkát adott még 

a konyhakert, a ház körül 
is akadt teendő bőven 
és akkor még nem em-
lítettem a szőlőskertet a 
Máléhegyen. Sajnos 2000 
decembere óta özvegy 
vagyok, egy ideig egye-
dül éltem, de az utolsó 
infarktusom után úgy 
döntöttünk, hogy átköl-
tözöm az egyik lányom-
hoz. Miután egymás 
melletti házban élnek, 
olyan szerencsés vagyok, 

hogy mindkét lányommal találkozha-
tok minden nap. Mióta velük élek, so-
kat beszélgetek velük és unokáimmal 
is. Tulajdonképpen mindent megkapok 
tőlük, amire csak szükségem van. Talán 
visszakapom azt, amit annak idején 
szeretettel adtam nekik.

Hogy telnek a napjai?

- Korán reggelizem, mert cukorbeteg 
vagyok és ilyenkor kapom az inzulin in-
jekciót. Később felkelek, teszek-veszek, 
ebéd után egy kis tévézés, majd délután 
szunyókálok egy kicsit, aztán jönnek a 
kedvenc sorozatok a televízióban. Este 
pedig együtt van a család. Napközben 
néha unatkozom, de ezért kárpótolnak 
az esték, amikor az unokák és a dédu-
nokák is meg-meglátogatnak. Sajnos 
két unokám és a családjaik Angliában 
élnek, őket ritkábban látom személye-
sen. Illetve mostanában videóhívással 
tartjuk a kapcsolatot, így a legkisebb 
dédunokámat minden nap láthatom a 
képernyőn, sokszor egy órát is beszé-
lünk. A legnagyobb dédunokáim már 
felnőttek, ezért ha a Jóisten úgy akarja, 
akkor talán még az első ükunokámat is 
kézbe vehetem.

PÓSFAI ISTVÁNNÉ 90 ÉVES

Családja körében ünnepelte 90. születésnapját Pósfai Istvánné, akit e jeles napon köszöntött fel 
Bálint Istvánné polgármester. Erzsi néni szívesen idézte fel a kilenc évtized szép és szomorú pil-
lanatait is.
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Saját elhatározás volt a mesteri 
cím megszerzése?

- Igen, teljes mértékben. Jómagam is 
egy autószerelő mestertől tanultam a 
szakma csínját-bínját. Azért is vágtam 
bele, mert fontosnak tartom a jövő ge-
nerációjának szakmai képzését, amit a 
mesteroklevél megszerzését követő-
en, most már én is végezhetek, illetve 
saját fejlődésem szempontjából is ér-
tékes volt az idáig vezető út.

Milyen hosszú volt ez az út?

- A mesteri cím megszerzéséhez el-
sődlegesen szükség volt minimum 
ötéves szakmai tapasztalatra, nekem 
ez bőven megvolt. Aztán a jelentke-
zést követően egy öthónapos intenzív 
tanfolyam várt rám, amelynek végén 
sikeresen levizsgáztam és így lettem 
jogosult a címre.

Mindig is autószerelő szeretett 
volna lenni?

- Gyerekkori vágyam 
volt, hogy autószerelő 
legyek. Örülök, hogy 
sikerült és hosszú ideje 
ebben a szép és kihívá-
sokkal teli szakmában 
dolgozhatok.

Mióta dolgozik a 
Whiteskiff bicskei 
autórestaurátor mű-
helyében?

- Ez a negyedik évem, 
előtte Debrecenben 
dolgoztam, az ottani 
Volkswagen márka-

szervízben. Nyilván nem összehason-
lítható a kettő, hiszen ez nem egy át-
lagos szervízműhely, itt 1950-60-70-es 
évekbeli autókat újítunk fel az utolsó 
csavarig. Komoly kihívás, ami megfe-
lelő szaktudást és típusismeretet igé-
nyel, főleg azért, mert a mai autók már 
nem úgy néznek ki, nem úgy épülnek 
fel, mint évtizedekkel ezelőtt. Persze, 
valahol könnyű is az autórestaurálás, 
hiszen a régebbi típusok nincsenek 
tele elektronikai kütyükkel, motoriku-
san is egyszerűbb felépítésűek. Most 
pedig, autószerelő mesterként sze-
retnék majd tanulókat fogadni, hogy 
átadhassam nekik mindazt a tudást, 
amit megszereztem és egyúttal meg-
mutassam nekik, milyen csodálatos 
szakma is az autószerelőké.

Lengyel Zoltán mellett Szabolcsi Pál 
karosszérialakatos is mesteroklevelet 
vett át, akit a következő lapszámban 
mutatunk be.

225 éve született névadója, Nagy 
Károly matematikus és csillagász 
előtt tisztelgett a városi könyvtár 
december 9-én.
A résztvevők elsőként megkoszo-
rúzták Nagy Károly emléktábláját 
a könyvtár falán, majd az olvasó-
teremben megnyílt az emlékkiál-
lítás. Köszöntőjében Bálint István-
né polgármester hangsúlyozta, 
hogy a fennállása 70. évfordulóját 
ünneplő intézmény büszkén vise-
li a 225 éve született Nagy Károly 
nevét, aki gróf Batthyány Kázmér 
hathatós közreműködésével Bics-
ke határában, a Galagonyás dűlő-
ben fogott bele élete fő művének 
megvalósításába. Ugyan a 48-as 
forradalmat követő szabadság-
harc és annak leverése miatt nem 
élvezhette a hegyi kastély kényel-
mét, valamint a csillagda révén 
tudományos felfedezésekre sem 
került sor, mégis beírta magát a 
történelemkönyvekbe, hiszen Pá-
rizsban saját költségén vásárolt 
egy-egy platinából készült méter, 
kilogramm és liter etalont, ame-
lyek később hazánk hivatalos hi-
telesítő ősmértékévé váltak – em-
lékeztetett a városvezető.
A kiállítást Ifj. Szolnoki Tamás a 
Szülőföldünk Helytörténeti Klub 
vezetője nyitotta meg a Bicskei 
Prelúdium Alapfokú Művészeti 
Iskola vonós tanszakának tanárai 
és növendékei közreműködésé-
vel. Az estet a Szülőföldünk Hely-
történeti Klub decemberi prog-
ramja zárta, ahol Szűcs Mátyás a 
legújabb asztrofotós eredménye-
it mutatta be a közönségnek.

A NÉVADÓ 
TISZTELETE

Mesteravató díszünnepséget szervezett a Fejér Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara november 29-én a székesfehérvári Ho-
tel Magyar Királyban, ahol 32 autószerelő, karosszérialakatos 
és villanyszerelő szakembernek adtak át mesteroklevelet. A 
képzést és annak végén a mestervizsgát vállalta egy Bicskén 
dolgozó autószerelő is, Lengyel Zoltán. Őt kérdeztük a mester 
cím átvételét követően.

SZAKMÁJA MESTERE LETT
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BICSKÉRŐL SZENTESRE REPÜLT 
A VÁNDORBAGOLY

Egy évet töltött Bicskén, a Nagy Károly Vá-
rosi Könyvtárban a Magyar Könyvtárosok 
Egyesülete gyermekkönyvtáros szekciójá-
nak vándorbaglya, amely most egy szak-
mai nap keretében tovaszállt. A bagoly 
mostantól Szentesen várja az ifjú könyvtár-
látogatókat.
November végén Endrédiné Szabó Erika 
könyvtárvezető és munkatársai fogadták 
gyermekkönyvtáros kollégáikat az ország 
minden részéből, hogy vidám hangulatú 
szakmai nap keretében eszmét cseréljenek. 
Bálint Istvánné polgármester köszöntőjét 
követően Szecseiné Pápay Judit szekcióel-

nök beszámolt az egybegyűlteknek az eddigi feladatokról és jövőbeni céljaik-
ról. A könyvtárosok nem csak beszéltek a szakmáról, hanem megismerkedtek 
a papírszínházi mesékkel, valamint a Hétmérföldes óriás társasjáték keretében 
ki is próbálták, hogy a bicskeiek milyen izgalmas játékokkal csalogatják be az 
intézménybe a gyerekeket. Ezt követően a könyvtárosok egy rövid városnézésre 
indultak, a közös séta keretében útba ejtették a Batthyány-kastélyt, megtekin-
tették annak kiállítását, majd ugyanezt tették a Petőfi Művelődési Központban 
is, ahol Jakab István festményei és Scháden János újrahasznosított fémhulladék-
ból készült alkotásai várták őket.

Országos díjat kapott „A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb 
konyhakertjei országos programban a Szűcsné Horváth Edit és családja által 
gondozott konyhakert. Ez idén a második kert Bicskéről, amely a rangos elis-
merésben részesül! Szűcsné Horvát Editék normál kategóriában nyertek díjat.
- Harmadszor neveztem, de az első két évben mini kategóriában. Idén 
bővítettük a konyhakertet és fóliasátrat is állítottunk. Tizennégy féle pa-
radicsomot ültettünk, azok kivétel nélkül beváltak, sokat teremtek. Az 
első vetés zöldbab katasztrófa volt, viszont a július végén elvetett renge-
teget termett. Ellenben a burgonyafélék és a gyökérzöldségek nem sze-
retnek nálunk – árulta el a díj átvételét követően Szűcsné Horvát Edit.
Megemlítette, hogy minden este kútról locsoltak legalább egy órát, és 
igyekeztek a földet levágott fűvel takarni, hogy ne száradjon ki annyira. 
A család tíz éve folyamatosan komposztál, azzal táplálják a termőföldet.
Jelezte, hogy jövőre is nevezni fognak, ami talán újabb sikerrel kecseg-
tet, hiszen Sári Kovács Szilvia programigazgató bejelentette, hogy jövőre 
a „Komposztáljunk, használjunk komposztot!” lesz a verseny jelmondata.

ORSZÁGOS ELISMERÉST KAPOTT 
SZŰCSNÉ HORVÁTH EDITÉK KERTJE
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Diákok számára rendezett „Ki Mit Tud”-ot Bicskén a Petőfi Művelődési Központ. 
A hagyományteremtő szándékkel életre hívott versenyen a fiatalok négy kate-
góriában mérték össze tehetségüket, tudásukat: próza-vers, mesejáték-dráma, 
ének-zene és táncos produkció. Ezen kívül életkor alapján alsós, felsős és gimn-
azista diákok külön kategóriában versengtek.
Az előadásokat Csomor Ágnes színész, a Szegedi Gyermekszínház alapítója, 
igazgatója vezetésével értékel-
te a zsűri, amelynek tagja volt 
Sulyokne Guba Judit színházi 
szaknevelő, a bicskei Prelúdi-
um Alapfokú Művészeti Iskola 
igazgatója és Végh Rozália, a 
Csokonai Vitéz Mihály Általá-
nos Iskola egykori igazgatóhe-
lyettese.
Összesen 19 egyéni és 5 csa-
patban induló diák kapott díjat.

Petőfi-busz érkezett Bicskére december 8-án a Petőfi 
Művelődési Központ elé. A költő születésének 200. év-
fordulója alkalmából meghirdetett emlékév keretében, 
a Petőfi Irodalmi Múzeum jóvoltából járja az országot a 
jármű, s ezzel is népszerűsíti a költőzsenit, a költészetet 
és a magyar irodalmat.
A megnyitón Bálint Istvánné polgármester azt mondta, 
tisztában van vele, hogy a mai fiatalság körében nem 
a költők és írók a legnépszerűbbek, nem vetekedhet-
nek egy-egy influenszer ismertségével, de bízik benne, 

hogy a Petőfi Sándor-emlé-
kév alkalmával összeállított 
utazó tárlat célba talál, hiszen 
új megközelítésben igyekszik 
megismertetni mindenkivel 
a költő életművét.
A megnyitót követően a bics-
kei iskolások tekinthették 
meg a kiállítást, amely két 
napig várta őket.

MINDENT KIVÁLÓAN TUDTAK

GÖRDÜLŐ PETŐFI
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Hozzávalók 4 személyre:

- 1 kg sertéslapocka
- 2-3 ek olaj, só
- 1kg burgonya
- 25 dkg savanyú káposzta
- 2-3 gerezd fokhagyma
- Tejföl a tálaláshoz

Elkészítése:

- A húst felkockázzuk, megsózzuk, 
az olajjal együtt egy tepsire helyez-
zük. Terítsük szét, ne fedjék egymást 
a darabok.

- A burgonyát megpucoljuk, fel-
kockázzuk, összekeverjük a hússal. 
Lefedjük a tepsit alufóliával, és 180 
fokra előmelegített sütőben 40 per-
cig sütjük. Ekkor levesszük a fóliát, 
további 20 percig pirítjuk a húst és 
a burgonyát.

- Egy másik tepsiben kiterítjük a le-
csepegtetett savanyú káposztát, 
a hússal és a krumplival közös sü-
tőben sütjük 20-25 percig. A fok-
hagymát megpucoljuk, lereszeljük, 
végül a krumplis húshoz keverjük 
a káposztával együtt. A káposztás 
brassóit tejföllel tálaljuk.

Jó étvágyat kíván: Báder Kati

Tepsiben sült 
brassói savanyú 
káposztával

Recept Hivatalok

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

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

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

Gazdasági és szociális  
intézmények

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

Pedagógiai Szakszolgálat
2060 Bicske, Kisfaludy u. 50.

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

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

Egészségügy

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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: Benedek Eszter. Fotók: Adravecz Tamás, Druzsin László, 
Ivanics Imre. Nyomdai előkészítés és nyomda: GOLDBOX Nyomdaipari Kft.  Hirdetésfelvétel, kéziratleadás: 22-565-464., benedek.eszter@bicske.hu

Közérdekű információk

ANYAKÖNYVI HÍREK

Az alábbi párok járultak hozzá, hogy értesüljön Bicske lakossága a bicskei 
anyakönyvvezető előtt 2022. november hónapban megkötött házasságukról: 
Csordás Tamás Sándor és Soós Noémi (11.11.).

Sok boldogságot kívánunk!

Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ védőnői 
szakmai egysége szerint 2022. október és november hónapban született 
gyermekek: Bathó Márk (10.28.), Vaczula Marcell (11.04.), Keresztes Soma 
(11.15.), Horváth Bellatrix (11.23.).

Jó egészséget kívánunk!

Védőnői Szakmai Egység
2060 Bicske, Kossuth tér 17.

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


