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Ismét eltelt egy esztendő és itt állunk 2023. 
küszöbén, tele reményekkel és álmokkal. 
Hisszük, hogy ez az év jobb lesz, mint az, 
amit elbúcsúztattunk. Reméljük, hogy idén 
végre eljön a várva várt béke, befejeződik a 
szomszédunkban dúló háború és helyreáll a 
világ rendje. Eltűnik az infláció, az energiaárak 
normalizálódnak, tovább fejlődik a gazdaság 
és megszűnnek a nehézségek. Addig azon-
ban továbbra is figyelnünk kell arra, hogy 
költséghatékonyan gazdálkodjunk otthon és 
városi szinten is. 
„Minden rosszban van valami jó”- tartja a 
mondás. Ha egyvalamire megtanított min-
ket a háború, az az, hogy tudunk spórolni, a 
villannyal, a gázzal, az energia felhasználás-
sal anélkül, hogy különösebben nagy 
erőfeszítést igényelne. Ezzel a fenntartható 
fejlődést, a környezetvédelmet is támogat-
juk. Nagyszüleink, szüleink számára ez nem 
újdonság, ők megtapasztalhatták már ezt, 
mi most tanuljuk. Türelemre és közösségi 
összefogásra van szükség ahhoz, hogy ezt az 
időszakot is átvészeljük. 
Mi, itt Magyarországon jó helyzetben vagyunk, 
hiszen a kormány mindent megtesz, hogy 
a munkahelyek megmaradjanak, mindenki 
megkapja a havi 181 000 ft. rezsitámogatást és 
az alapvető élelmiszerek továbbra is hatósági 
áron kaphatók. 
A fejlesztések sem álltak meg, Bicske pedig 
élen jár ebben. Az uniós -és hazai pályázatok-
nak köszönhetően városunk tavaly is épült, 
szépült. Több beruházás idén is folytatódik és 
minden a terv szerint halad. A nagyállomás, a 
kerékpárút, szóval hosszan sorolhatnám a be-
ruházásokat.
Ahogyan az elmúlt évben, úgy 2023.-ban sem 
lesz hiány rendezvényekből, programokból. 
Az ünnepeink, a közös együttlétek, amelyek 
színesítik a hétköznapjainkat, reményeim sze-
rint idén is mindenkit elvarázsolnak majd.
Mindenkinek sok erőt, egészséget, kitartást 
kívánok ehhez az új évhez!
Az én ajtóm továbbra is nyitva a bicskeiek 
előtt, ahogyan eddig is.

Beköszöntött az új év!

BÁLINT ISTVÁNNÉ 
polgármester

ÉVKEZDÉS A JÓTÉKONYSÁG JEGYÉBEN

www.bicske.hu2023. január

Hosszú-hosszú évek óta hagyomány, hogy jó-
tékonysági koncerttel köszönti az újévet Bicske 
városa. A koronavírus-járvány alaposan felborí-
totta a megszokott rendet, idén azonban semmi 
akadálya nem volt annak, hogy zenével hango-
lódjon a közösség 2023-ra, valamint adományá-
val hozzájáruljon egy nemes cél eléréshez. Az 
adományozók ezúttal a helyi tűzkárosultakat se-
gítették a Petőfi Művelődési Központban meg-
rendezett eseményen.
Bálint Istvánné polgármester újévi köszöntő-
jében kiemelte: olyan évet zártak, amely sok 
szép dolgot hozott a bicskei közösség számára, 
ugyanakkor sok keserűséget is.
- Miután úgy tűnt, sikerrel vívtuk meg harcun-
kat a Coviddal, azt hihettük, hogy egy könnyebb 

esztendő vár ránk, azonban a szomszédunkban 
kirobbant háború és annak súlyos következmé-
nyei minden várakozásunkat szerte foszlatták. 
A nehézségeken azonban ezúttal is mindig úrrá 
tudtunk lenni, mert a sokszor segítségül hívott 
összefogás csodákra volt képes – hangsúlyozta.
A városvezető felsorolta a tavalyi fejlesztéseket, 
majd beszélt az idei évről is, amely a fejlődés, a 
közös sikerek és a nyugodt építkezés éve lesz.
A folytatás a zenéé volt, Lázár Nóra fuvolajátéká-
val és énekével, míg Ocskai Gabriella zongorajá-
tékával varázsolta el a közönséget.
A helyszínen és előzetesen támogatói jegyeket 
lehetett vásárolni 1000, 2000, 5000 és 10000 fo-
rint értékben, az ebből befolyt 326 ezer forint 
mellé az önkormányzat 300 ezer forintot adott. 
A teljes összeget 626 ezer forintot a tűzeset ká-
rosultjainak később juttatja el a városvezetés.
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Az utóbbi évek-
ben hagyomány-
nyá vált, hogy az 
év elején meg-
szentelik a Pol-
gármesteri Hiva-
tal épületét. Így 
volt ez január 
12-én is, amikor 
Burbela Gergely 

SVD plébános megszentelte a hivatal külön-
böző helyiségeit Bálint Istvánné polgármester, 
Csörgöl Ákos alpolgármester, Fritz Gábor jegy-
ző és munkatársaik jelenlétében.
A szertartáson nem csak a szenteltvíz került elő, 
hanem íróeszköz is, hiszen az atya a polgármes-
ter irodájának ajtófélfájára felírta az évszámot 
és a „Christus Mansionem Benedicat” („Krisztus 
áldja meg e házat!”) kezdőbetűit a következő 
formában: 20 + C + M + B + 23. A katolikus vallás 
szerint a szenteléssel a ház és az ott dolgozók 
védelmet nyernek a gonosztól és a szerencsét-
lenségektől.

MEGSZENTELT 
HIVATAL

Újévi koccintás

Hagyományteremtő szán-
dékkal hívta Bálint Istvánné 
polgármester a bicskeieket a 
Polgármesteri Hivatal udva-
rába, hogy az év utolsó per-
ceit és az újév első pillanata-
it közösen ünnepeljék. A jó 
hangulatú pezsgős koccintá-
son közel százan vettek részt.
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Milyen évet zár t Bicske?

- Úgy vélem, nehéz esztendőn va-
gyunk túl, de azért  sok boldog, 
szép pillanat is akadt,  amelyet a 
bicskeiek közösen, együtt éltek 
meg. Miután sikeres harcot vívtunk 
a világjárvánnyal,  azt hittük, hogy  
végre visszatér az életünk a normá-
lis kerékvágásba, rövidesen  azon-
ban a szomszédunkban kirobbant 
a  háború. Ez aztán  súlyos gazda-
sági nehézségeket, energiavész-
helyzetet, inflációt hozott egész 
Európában.   Ebben a helyzetben is 
csak összefogással tudunk győzni,  
ami eddig is csodákra volt képes. 

Türelemre és kitartásra van szük-
ség.  Csak egy példa az összefogás 
csodájára: tavaly,  a  kormánymeg-
bízotti kijelölést követően egy óra 
múlva már tudtunk volna ukrajnai 
menekülteket fogadni a Fiatalok 
Házában. Az első szóra minden in-
tézményvezető, a bicskei önkén-
tesek  és a képviselők többsége 
azonnal jött, segített, tette ki-ki a 
dolgát, azt,  amit megkövetelt az 
adott  helyzet. Fontos megemlíte-
ni, hogy a  testvértelepülésünkön, 
Csapon lakókat sem felejtettük el, 
hiszen gyűjtést szerveztünk szá-
mukra és az óbarkiak, valamint a 
mányiak adományaival együtt el-

juttattuk hozzájuk.

A háború következményeit 
más módokon, de minden 
bicskei a saját bőrén érzi…

- Valóban így van, elég csak az inflá-
cióra gondolni, amely a családok 
megélhetését teszi nehezebbé. Bár 
nyár elején még nem tudhattuk, 
mi vár ránk később,  módosítottuk 
a szociális rendeletet, háztartáson-
ként 40 ezer forintra emelve a tűzi-
fa vásárlására nyújtott támogatást 
és bővítettük a rászorulók körét.  
De más módon is igyekeztünk tá-
mogatni a bicskeieket,  karácsony 

előtt a nehézségek ellenére 500  
családot tudtunk segíteni négye-
zer forintos utalvánnyal, amelyet 
a helyi kereskedőknél tudtak levá-
sárolni. Nyár vége felé, ősz elején 
azonban a nyakunkba zúdultak az 
elhibázott brüsszeli szankciós po-
litika következményeként  meg-
emelkedő rezsiárak . Sokat dolgoz-
tunk a hivatal szakembereivel és 
képviselőtársaimmal azon, hogy 
az önkormányzat a sokszorosára 
emelkedett energiaárakat finanszí-
rozni tudja. Eleinte a korábbihoz 
képest 11-13-szoros árajánlatokat 
kaptunk a szolgáltatóktól a  köz-
beszerzésen, amit, természetesen 
nem fogadtunk el.  Második nekifu-
tásra már „csak” 6-9-szeres árakkal 
találkoztunk, ami bár fájdalmas, de 
azért odafigyeléssel, takarékosan  
kigazdálkodható lesz.

Ettől függetlenül fájdalmas 
döntéseket is meg kellett 
hozni…

- Ez való igaz, mégis azt mondom, 
Bicske szerencsés helyzetben van, 
mert ugyan az uszodát és a Fiata-
lok Házát be kellett zárni, illetve 
a Kultúrkúriát is idegilenesen a 
Kapcsolat Központ használja, de 
például a kulturális programokat 
meg tudjuk valósítani a Petőfi Mű-
velődési Központban. Aztán az is a 
közösségünk erejének jó példája, 
hogy csakúgy, mint a vírushelyzet 
idején, az uszoda dolgozói most  
sem  lettek munkanélküliek, to-
vább foglalkoztatjuk őket más te-
rületeken.

A város erejét mutatják a 
fejlesztések is?

- Mindenképpen, hiszen a háború 
következményeként annyira meg-
emelkedtek a kivitelezési árak, 
hogy a pályázaton  elnyert össze-
geket rendre ki kell pótolnia az 
önkormányzatnak, ha azt akarjuk, 
hogy a fejlesztések megvalósulja-
nak. Hál Istennek az önkormányzat 
biztos lábakon áll gazdaságilag is , 
ezért  eddig mindig, minden meg-
nyert forrást ki tudtunk egészíteni, 
és ez  idén is így lesz. Felsorolnék,  
a teljesség igénye nélkül néhány 
beruházást, amelyek 2022-ben 
befejeződtek. Elkészült a Bicskei 

Tűzoltóság épületének energetikai 
korszerűsítése, megtörtént a szeg-
regált lakóterületek rehabilitáció-
ja, mint ahogy az önkormányzati 
tulajdonú épületek energetikai 
korszerűsítése, a Losonczi utca út-
burkolatának javítása, két korsze-
rű autóbuszmegálló építése, és 
20 darab napelemes kandeláber 
telepítése. A Bicskei Tanuszoda 20 
fős kültéri szaunával bővült, a Pe-
tőfi Művelődési Központ kívül-be-
lül megújult, a Szent László patak 
mintegy 10 kilométeres szakaszán 
mederrendezés, 11 kilométer hosz-
szon pedig a fenntartó utak ál-
lapotának javítása történt. A na-
gyállomás környékén ütemterv 
szerint halad a munka, átadtuk és 
forgalomba helyeztük a Tatai utat 
a Csákvári úttal összekötő „elkerü-
lő” utat. Megújult a kisállomás, a 
Hunyadi utcában új játszótér léte-
sült, fejlesztettük a kutyafuttatót. 
A Bicskei Gazdasági Szervezet be-
szerzett két elektromos kisautót, 
egy pályázatnak köszönhetően 60 
fával gazdagodott a város.

Melyek voltak a tavalyi év 
csúcspontjai?

- Azt gondolom, hogy a közössé-
gi eseményeink. Fogadtuk a világ 
egyik legismertebb kerékpáros 
körversenyét, a Giro d’ Italia-t, 
majd nem sokkal később a Tour 
de Hongrie mezőnye is áthaladt a 
városon. Megünnepeltük a zánkai 
tábor félévszázados fennállását, 
valamint az Altshausennel kötött 
testvértelepülési kapcsolatunk 
25. évfordulóját. Igyekeztünk az 
elmúlt évben pótolni a rendez-
vények tekintetében, ami a Covid 
miatt elmaradt, ezért a Bicskei Na-
pok, a Szent Mihály-napi Sokada-
lom gazdag, változatos program-
mal várta az érdeklődőket.

Milyen évre számít?

- Az jól látszik, hogy nem  lesz 
könnyű, de azért  vannak bíztató 
jelek. I lyen például a kormánytól 
kapott év eleji rezsitámogatás, 
amely sokat segít a bajban. Kicsit 
olyan a kormány és a város kapcso-
lata, mint amilyen a városvezetésé 
és a bicskeieké: nem hagyjuk őket 
magukra. A visszajelzések is ezt 

igazolják. Az az  érzésem, a világ-
ban tapasztalható  negatív  hatá-
sok, rossz dolgok miatt, időnként  
elfelejtettünk Embernek lenni. 
Szerencsére akadnak olyanok, akik 
fáklyavivőként mennek elől. Én is 
próbálok közéjük tartozni, mert 
nekem minden bicskei számít. 
Igyekszem úgy gondolni a városra, 
mint ahogy egy édesanya gondol a 
gyermekére. Mindig rendben kell 
lennie, el kell látni, de meg kell 
hagyni az önállóságát.

Milyen beruházásokra szá-
míthatunk idén?

- Nagyon bízom abban, hogy  a 
Bicskei Egészségügyi Központ fel-
függesztett beruházása elindul, 
mivel Tessely Zoltán országgyűlé-
si képviselő ígéretével bírok, aki 
minden követ megmozgat, hogy 
ebből valóság legyen. A bicskeiek 
sokszor jelzik egyes utcák rossz 
állapotát, amelyek örökölt adóssá-
gok, de a testülettel közösen sze-
retnénk ezeket mind megjavítani. 
Azért is említem a testületet, mert 
bár lehet, hogy bizonyos dolgokat 
máshogy látunk, de azt gondolom,  
a viták előre visznek, és én  mindig 
azt kérem tőlük, hogy a város  ér-
deke legyen számukra  az első. Szá-
míthatok a hivatalra, a kollégáimra, 
akik olyan felelősséggel terveznek, 
támogatnak  a munkámban, hogy 
minden polgármestertársamnak 
ilyet kívánok, de legalább  hason-
lót .
Visszatérve a beruházásokra, elin-
dult a kerékpárút-hálózat fejlesz-
tése és idén tavasszal várhatóan 
elkészül. Végre az inkubátorház 
kialakítása is megkezdődik, de 
másik helyszínen. Befejeződik a 
nagyállomás projekt I.  üteme, el-
kezdődik a Kölcsey utca csapa-
dékvíz elvezetésének megújítása, 
illetve a Bajcsy-Zsilinszky utcában 
lévő főnyomóvezeték cseréje rö-
videsen megtörténik. A jelenlegi 
pályázataink összértéke majd 3,7 
milliárd forint, ami elképesztően 
nagy összeg egy ilyen kisváros éle-
tében. Köszönet érte mindenkinek, 
aki megdolgozott ezért az ered-
ményért és sikerért!

A BÉKÉBEN REMÉNYKEDÜNK!

Minden nehézség ellenére bízom abban, hogy  eredményes év vár ránk a város gazdasági stabili-
tása miatt – mondta  Bálint Istvánné polgármester a Bicskei Újságnak adott évindító interjújában, 
amelyben értékelte a 2022-es esztendőt és előre is tekintett az idei évre.
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Február 7-13.: A Házasság hete országos programsorozat bicskei programjait a római ka-
tolikus plébánia, az önkormányzat és a Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár 
összefogásának eredményeként rendezték meg.

Február 17.: Újabb közösségi térrel gazdagodott Bicske, miután átadták a Bicskei Tanuszo-
da vadonatúj kültéri szaunáját, amely száz százalékban pályázati pénzből épült meg.

Március
Március 3.: A katasztrófavédelmi hatóság döntése értelmében a Fiatalok 
Háza átmeneti - legfeljebb 24 órás - elhelyezést biztosító szálláshellyé 
változott az ukrajnai háború elől menekülők részére. Az első menekülte-
ket szállító autóbusz március 5-én érkezett meg Bicskére.

Március 4.: Elindult testvértelepülésünkre, a kárpátaljai Csapra a tartós, 
könnyen fogyasztható élelmiszerekből, tisztálkodási és fertőtlenítő sze-
rekből, ruhákból és cipőkből álló adománycsomag, valamint az ado-
mányszámlán összegyűlt több mint 500 ezer forint is.

Március 15.: Nemzeti ünnepünkön átadták a kívül-belül teljesen megújult Petőfi Művelődési Központot.

Március 25.: A Szent László Általános Iskola nyolcadik osztályos diákjai és tanárai kifestették a nagyállomás új vasúti 
aluljárójának falát, amelyre Bicske ikonikus épületei és a kerékpárút is felkerült.

Március 30.: A város fenntartását végző Bicskei Gazdasági Szervezet használatba vett két új elektromos teherautót.

Február

Január 2.: Zenés esttel vette kezdetét az új esztendő Bicskén, Tóth Gabi és zenekara lé-
pett fel a Polgármesteri Hivatal udvarában felállított színpadon 400-500 ember előtt, 
akiket kizárólag védettségi igazolvánnyal engedtek be.

Január 15.: Összesen kilencmillió 
forint értékben adtak át modern 
eszközöket a Bicskei Mentőállo-
máson: az Országos Mentőszolgá-
lat Alapítvány egy Lifepack 15-ös 
defibrillátor-monitort, illetve egy 
Ferno típusú lapáthordágyat adott 
át a mentősöknek.

Január

Április 1.: Tabódy István atya 101. születésnapján nyílt kiállítással zárult le az 
önkormányzat, a művelődési központ, a bicskei katolikus plébánia és a Szent 
László Általános Iskola által közösen meghirdetett Tabódy 100 emlékév.

Április 2.: Hálaadó szentmisével és kiállítással ünnepelte újraindulásának 25 
éves jubileumát a Szent László Általá-
nos Iskola.

Április 13.: Átadták a lakossági kérésre épült új játszóteret a Kézai – Hunyadi utcák talál-
kozásánál.

Április 21.: Pályázati forrásból újult meg Középhegyen egy közel 1,3 kilométeres útsza-
kasz, amely 157 zártkerti ingatlan megközelítését javítja.

Április

Május 6.: A Giro d’Italia háromhetes olasz kerékpáros körverseny 
magyarországi Nagy Rajtja (Grande Partenza) érintette városun-
kat, a világ egyik leghíresebb, legnépszerűbb kerékpárversenye 
Bicskén is átrobogott.

Május 11.: Tour de Hongrie magyarországi egyhetes kerékpáros 
körverseny 131 fős nemzetközi mezőnye is útba ejtette Bicskét, 
a biciklisek háromszor is áttekertek a városon.

Május 16.: Megkezdődött a 39. Bicskei Napok, amely egy héten 
át várta a bicskeieket változatos programjaival.

Május 28.: Kétnapos emlékhétvégét szerveztek a táboralapítók 
és az üzemeltetők abból az alkalomból, hogy 50. alkalommal 
nyitotta meg kapuit Zánkán a nyári tábor.

Június 29.: Ünnepélyes külsőségek közepette, 
hivatalosan is megnyitotta kapuit a Baptista Te-
vékeny Szeretet Misszió Új Esély Központja váro-
sunkban.

Május
Június

ILYEN VOLT 2022

A nehézségek mellett sok szép pillanata is volt a 2022-es évnek. Ezeket idézzük most fel képes ösz-
szeállításunkban.

Július

Július 9.: A Kastély Estek keretein belül ha-
gyományőrző napot tartottak népi játszó-
térrel, zenei koncertekkel, bábelőadással, 
kutyás bemutatóval, ágyú- és fegyverbe-
mutatóval.

Július 9.: Kilencedik alkalommal rendezték 
meg a Roma Napot Bicskén, a Bihari utcai 
játszótér melletti területen.
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Augusztus 20.: Az államalapítás ünnepén Bicskéért 
Emlékéremmel jutalmazták Németh Tatjána zongo-
ra tanárnőt, „Bicske Városáért Közösségi Díj” elisme-
rést kapott a Kertvárosi Polgárőrség.

Augusztus

Szeptember 10.: Országos zenei fesztivál hely-
színe volt Bicske, a Cordis Fesztiválon keresz-
tény könnyűzenei előadók léptek színpadra.

Szeptember 23.: Három nap, mintegy húsz 
színpadi produkció, traktoros felvonulás, kira-
kodó vásár, kézműves foglalkozások és még 
sok egyéb program várta a Szent Mihály-napi 
Sokadalom résztvevőit a Piac téren.

Szeptember 29.: Bicske és Altshausen közösen 
ünnepelte a két város testvértelepülési kap-
csolatának 25 éves jubileumát Németország-
ban.

Szeptember

December 2.: Átadták a Bicskét nyugatról elkerülő 
utat, amely a Tatai út és Csákvári út között húzódik. 
A fejlesztés az intermodális csomópont első ütemé-

nek része.

December 9.: A 
225 éve született 
névadó, Nagy Ká-
roly matematikus 
és csillagász előtt 
tisztelgett a városi 
könyvtár.

December

Október 9.: Hetven éve 
nyílt meg Bicskén a 
könyvtár, amit egészna-
pos programmal és kiál-
lítással ünnepeltek.

Október 23.: Nemzeti 
ünnepünk alkalmából 

„Kiemelkedő Munkáért” kitüntető címet kapott Schulmann 
Tiborné a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola iskolatitkára, 
a Petőfi Művelődési Központ munkatársa, Kovács Györgyné 
a Bicskei Polgármesteri Hivatal anyakönyvvezetője, valamint 
Eigner Katalin, a Petőfi Művelődési Központ dolgozója. „Bics-
kéért” elismerő oklevelet vehetett át Zsohár Melinda újságíró 
és Végh Rozália nyugalmazott pedagógus.

Október

November 30.: Hatvan 
fát ültettek el a vá-
ros több pontján egy 
nyertes pályázatnak 
köszönhetően.

November

December közepén tartották a Fenn-
tartható Városfejlesztési Stratégia (FVS) 
készítéséhez szükséges lakossági fóru-
mot a polgármesteri hivatal dísztermé-
ben.
A stratégiát készítő cég munkatársai 
röviden ismertették a megjelentekkel 
a dokumentum tartalmát és a 2021-
27. közötti európai uniós tervezési 
ciklus fenntartható városfejlesztési 
forrásainak felhasználásához tervezett 
fő projektelemeket. A dokumentum 
mindezeken kívül tartalmaz minden 
olyan tervezett vagy folyamatban lévő 
fejlesztést, ami a jelen pillanatban zaj-
lik és a jövőben a város meg szeretne 
valósítani.
A beszámolóból kiderült, hogy Bicske 
uniós forrásokból a következő projek-
teket szeretné végrehajtani a követ-
kező években. A város csapadékvíz 
elvezetésének korszerűsítését, a zöld-
felületek rekreációs célú fejlesztését a 
Bicske Szíve Parkban, épületenergeti-

Megtartotta december 15-én a 
2022-es év utolsó rendes képvise-
lő-testületi ülését Bicske város ön-
kormányzata.
Fritz Gábor jegyző beszámolt 
a polgármesteri hivatal tavalyi 
működéséről és az önkormány-
zat adóztatási tevékenységéről, 
amelyből kiderült, hogy a gaz-
dasági nehézségek ellenére az 
önkormányzat sem új adónemet 
nem vezetett be, sem adómérté-
ket nem növelt 2022-ben.
A képviselők döntöttek az önkor-
mányzat intézményeinek jövő évi 
földgáz- és villamosenergia be-
szerzéséről. A korábbi árakhoz ké-
pest mind a földgáz, mind a villa-
mosenergia ára 6-9 szeresére nőtt.

BENNÜNKET 

KÉPVISELNEK

kai korszerűsítést az Egyesített Csa-
ládsegítő és Gondozási Központ- Kap-
csolat Központ épületein, valamint a 
közművekhez okos monitoring kiépí-
tését az önkormányzat intézményei 
számára. Ezeken felül tervben van új 
és régi rendezvények szervezése a 
helyi identitás növelése érdekében és 
közösségi beavatkozás a bicskei szeg-
regált lakóterületen.
A megjelentek ezt követően kérdé-
seket tehettek fel és javaslataikkal se-
gíthették a szakembereket a városfej-
lesztési stratégia minél alaposabb és 
pontosabb kidolgozásában, ami ga-
rantálhatja Bicske további fejlődését.

KÖZMEGHALLGATÁS

Bicske Város Önkormányzata december 14-én tartotta a tör-
vény által meghatározott közmeghallgatását a Városháza au-
lájában. A rendezvényen elsőként a jelenleg telephelyét bő-
vítő Vincotech Hungária Kft. tartott egy rövid ismertetőt az 
építkezés aktuális állásáról. Ezt követően Patkó Gergely And-
rás tájékoztatta az egybegyűlteket az Intermodális Csomó-
pont beruházásával kapcsolatos fejleményekről. Mindezek 
után a megjelent lakosok tehették fel kérdéseiket a várost 
érintő problémákkal kapcsolatban, illetve javaslatot adhat-
tak a várost érintő problémák megoldására. Azokra a kérdé-
sekre, amikre a polgármester vagy a képviselő-testület tagjai 
a helyszínen nem tudtak válaszolni, írásban a kérdést feltevő 
lakók 30 napon belül választ kaptak.

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSÉRT
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KÖZEL 500 VONULÁSSAL ZÁRTÁK AZ ÉVET

A Bicskei Önkormányzati Tűzoltó-
ság is megvonta a mérleget 2022 
végén. A statisztikai adatokból ki-
derült, hogy valamivel 500 felett 
volt riasztásaik száma, ugyanak-
kor a tényleges vonulások száma 
488 volt.
- Sohasem volt még egy év alatt 
ennyi vonulásunk, ez mindenkép-
pen rekord, mint ahogy az 500 
fölötti riasztás is. Tavaly 488 olyan 
káreset történt, ahova a tűzoltó-
ink ténylegesen kivonultak és be-
avatkoztak. 
Ezt a magas számot úgy értük el, 
hogy közben nem volt tömeges 
esemény, vagyis amikor 1-2 órán 

belül 20-30 káreset van, mint egy-egy nagy szélvihar-
nál – értékelt Polgár Viktor elnök.

Megtudtuk tőle, hogy karácsonykor is volt dolguk 
Bicskén, ahol egy égve felejtett gyertya okozott la-
kástüzet. Szerencsére személyi sérülés nem történt. 
Az is kiderült, hogy a lánglovagoknak sok idejük nem 
volt elmélkedni a 2022-es év elmúlásán és a 2023-as 
esztendő megkezdésén, mert alig telt el 27 perc az új 
évből, máris egy tűzesethez kaptak riasztást. Bicskén 
volt tűzijátékozás közben egy kisebb baleset, ahol be 
kellett avatkozniuk.

A Fejér Vármegyei önkéntes tűzoltó egyesületek és az önkormányzati tűzoltóságok részére kiírt pályázato-
kon elnyert támogatásokat december 21-én adták át Székesfehérváron. Az önkormányzati tűzoltóságok 
részére meghirdetett pályázaton mind a négy önkormányzati tűzoltóság sikeresen szerepelt, így a bicskei 
is.
A természetbeni támogatás keretében a Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság légzőkészülékhez tartaléká-
larcokat, palackokat, benzinmotoros áramfejlesztőt, mászóöveket, védőruhákat, csizmákat és sisakokat, 
kesztyűket nyert el a pályázaton. A pénzbeli támogatásból, ami közel 4 millió forint volt, a bicskeiek két 
rádiót vásároltak, de azok még nem érkeztek meg.

PÁLYÁZATON NYERT ESZKÖZÖK

LELKI 
GONDOSKODÁS 
MINDEN NAP

Nappali ellátás keretében nyújt segítséget 
szenvedély- és pszichiátriai betegek számára a 
bicskei Új Esély Központ, amely tavaly március-
ban nyitotta meg kapuit. A mindennapjaikról 
beszélgettünk Jelsik-Szabó Judit igazgatóval.

- A bicskei Új Esély Központban működő szenvedély- és 
pszichiátriai betegek nappali ellátása a több mint 12 éve 
működő Baptista Tevékeny Szeretet Misszió alapszolgála-
tásainak egyik szegmense. Az ország a központok tekinte-
tében hét régióra van felosztva. Bicske város vezetősége 
támogatta a kezdeményezésünket, ennek köszönhető-
en a Közép-Dunántúli régió első intézménye nyílhatott 
meg a városban. Hiszünk az álmainkban, egymásban és a 
kompromisszumok nélküli szakmaiságban. Célunk, hogy 
olyan minőségi szolgáltatást nyújtsunk, amit a saját szü-
leinknek, nagyszüleinknek, hozzátartozóinknak is szíve-
sen ajánlanánk – mesélt az előzményekről és hitvallásuk-
ról az intézményvezető.

Jelsik-Szabó Judit elmondta, hogy a bicskei Új Esély Köz-

pont 2022. március 22-én kezdte meg működé-
sét az Aradi vértanúk utca 18. szám alatt. Vezeté-
se mellett négy terápiás munkatárs segítségével 
biztosítanak magas színvonalon lelki gondozást a 
rászorulóknak. Egyéni és csoportfoglalkozásokat 
tartanak a velük megállapodást kötő ellátottak ré-
szére. Számos közösségépítő program színesíti a 
mindennapokat, mint például a bográcsozás vagy 
a kirándulások.

- A szolgáltatások az intézményben térítésmente-
sen vehetők igénybe az év minden napján reggel 
hét órától este fél nyolcig. Az ellátottak szükség-
leteinek és igényeinek megfelelően biztosított 
problémakezelés, egyéni konzultáció, kríziskezelés 
is. Továbbá csoportfoglalkozásokon, klubfoglalko-
zásokon, kompetenciafejlesztő tréningeken vehet-
nek részt, melyek szervezését mindig a résztvevők 
igényeihez és szükségleteihez igazítunk. Legked-
veltebb csoportfoglalkozásaink a kézművesség, a 
kvíz, a kulturális programok és a torna, valamint 
időnként kirándulásokat is szervezünk, nyáron a 
Margit-szigeten töltöttünk el egy kellemes napot, 
ezt követte az őszi kirándulásunk Martonvásárba – 
mesélte Jelsik-Szabó Judit, akitől azt is megtudtuk, 
hogy a közös programokon készített alkotásokból 
nemrégiben kiállítást is szerveztek: 102 kavicské-
pet állítottak ki az intézményben.
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A Nagy Károly Városi Könyvtár Téli szünidőzőt 
hirdetett a gyermekkönyvtárba, ahová az első 
napon hatvan, a másodikon ennél is több, 80 
gyermek ment el. A szünidei könyves játszóház 
első napján volt minden, ami madár: mada-
ras mese, madáretető, madáreleség, madaras 
könyvek, madaras ablakdísz, madaras színezők 
és madaras dalok. Jó hangulatban telt a nap, sok 
gyerek könyvekkel a hóna alatt távozott.
Másnap a madarakat felváltotta a hó, minden a 
téli csapadékról szólt. Volt óriás társasjáték, ahol 
egy nagyszerű mese is született a játék közben. 
Mazsola és a Hóember története, valamint a Téli 
berek diafilmen kelt életre. Voltak havas játékok 
könyvtári környezetben, pompom hóember 
készítés és havas tájképfestés.
A Petőfi Művelődési Központ is téli, szünidei 
kézműves játszóházat hirdetett a gyerekek nagy 
örömére. Az első napon az újév jegyében szer-
encsepatkót és malackát, négylevelű lóherét 
készítettek, melyet egy színes fonal, vagy szalag 
segítségével ablakra esetleg ajtóra rögzítve dísz-
ként is fel lehet használni. A papírtechnikával 
készült patkókat a kisebbek színezéssel, ragasz-

Kérem, meséljen egy kicsit élete 
első szakaszáról!

- A Békés megyei Magyarbánhe-
gyesen születtem, egész felnőttko-
romig ott is éltem. Az iskolákat hely-
ben, illetve Békéscsabán végeztem, 
majd a szegedi tanárképző főiskola 
elvégzése után 1953. augusztus 15-
én kezdtem el dolgozni a Pest me-
gyei Mendén. Messze volt az ottho-
nomtól, így adódik a kérdés, miért 
kerültem oda. A főiskolán ajánlot-
ták az általános iskolát, amely ép-
pen tanárt keresett, én pedig igent 
mondtam. Persze a döntésben a 
jó vonatközlekedés sokat segített. 
Odaköltöztem, felajánlottak egy 
pedagóguslakást, amelyben lakhat-
tam. Egyébként Mendén ismertem 
meg a férjemet is, aki szintén nem 
odavalósi, hanem mányi illetőségű 
volt és katonaként a közelben szol-
gált. Egyszer segítséget kértem tőle, 
a társával ketten hordták be a ren-
geteg szenet az udvarról a házba. 
Megköszöntem a segítségüket, utá-
na néhányszor találkoztunk még, 
aztán pár hónap után összeháza-
sodtunk.

Mit tanított a mendei iskolában?

- Imádtam a földrajzot, szerettem 
volna földrajz szakra bekerülni, de 
sajnos nem vettek fel. Mivel orosz 
szakon volt hely, azt végeztem el 
úgy, hogy előtte egyáltalán nem 
tanultam oroszul. Kis iskola volt a 
mendei, ezért mellette folyama-
tosan oktattam a magyar nyelvet, 
mert tanárhiány volt. Továbbá 
rajzórákat is tartottam.

Onnan tetszett nyugdíjba menni?

- Igen, Mendéről mentem nyugdíj-
ba. Az volt életem egyetlen munka-
helye.

Hogyan került Bicskére?

- Azt szoktam viccesen monda-
ni, hogy Budapest egyik végéről 
átköltöztünk a másikra. Férjem-
mel egyetlen lányunk született. Ő 
már korábban itt élt, aztán amikor 
nyugdíjba mentem, akkor követtük 
Bicskére. 1997 májusa óta élünk a 
városban, annak is már 25 éve. Fér-
jem a költözéskor már beteg volt és 
sajnos a következő évben meghalt. 

Egyedül maradtam, olyannyira, 
hogy Mányon sem él már a férjem 
egyetlen rokona sem. Mi négyen 
voltunk testvérek, férjemék hatan, 
de a sok testvérből már csak a fér-
jem egyik húga él.

Mivel tölti a mindennapokat?

- Két unokám és két dédunokám 
van, ők jelentik az igazi örömöt az 
életemben. Sajnos a bicskei baráti 
társaságunk „elkopott”, pedig sokat 
jártunk össze, kirándulni mentünk, 
a nyugdíjas klubban is aktívak vol-
tunk. Meg aztán az egészségi álla-
potom sem a legjobb, látásom és 
hallásom is rossz, kimozdulni sem 
szeretek a szédülés és a bizonyta-
lan járásom miatt. A lakásban biz-
tonságban vagyok, néha az udvar-
ra is kimerészkedek. Szerencsére 
a lányomék, akikkel egy udvarban 
lakom, mindenben segítenek. Nap-
közben egyedül vagyok, az estéket 
azonban együtt töltjük, azok a nap 
fénypontjai.

TARCSAI BÉLÁNÉ A KILENCVENEDIKET ÜNNEPELTE

Tarcsai Béláné december 20-án ünnepelte kilencvenedik születésnapját. A nyugalmazott peda-
gógust otthonában köszöntötte fel Bálint Istvánné polgármester, és személyesen adta át az Or-
bán Viktor miniszterelnök által aláírt emléklapot.

SZÜNIDEI JÁTSZÓHÁZAK

Az elszabadult rezsiköltségek miatt hosszabbra nyúlt téli tanítási szünet sok családnak 
okozott fejtörést, hiszen munka mellett kellett megoldani a gyerekek biztonságos el-
helyezését január első hetében. Erre a problémára kínáltak megoldást Bicske kulturális 
intézményei.

tással, a nagyobban pereccel, 
lencsével vagy babbal de-
korálták.
A második napon a gyerekek 
térbeli képeket készítettek 
a tél jegyében, szintén pa-
pírtechnikák felhasználásával. 
Egy kerek kartonra elsőként a 
házikót és a fenyőket alkották 
meg, majd vattából havat im-
itáltak a tájra, végül készült 
egy szánkó és sokan a téli erdő 
kismanóját is elkészítették 
fonal pompomok és filc anyag 
felhasználásával.
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- Magam miatt jelentkeztem, kellett egy 
visszajelzés, hogy még mindig képben 
vagyok a szakács mesterségben. Jel-
lemző, hogy több száz jelentkezőből 13 
szakácsot vettek fel a képzésre és tízen 
végeztük el. Nagyon magas szintű volt 
az iskola, úgy éreztem magam, mint-
ha a Bocuse d’Or-ba mentem volna, 
nagyon speciális tudással vértezett fel 
ez a 7 hónap. Az adalékmentes ételek 
elkészítésén, a molekuláris gasztronó-
mián, a paleo- és vegán konyhán, anya-
gok párosításán, különböző tartósítási 
eljárások ismeretén volt a hangsúly. A 
kétnapos gyakorlati vizsgán előbb 9 
óra alatt kellett egy ötfogásos menüt 
összeállítani és ugyanennyi idő volt a 
hidegtálas összeállításra is. Gyakorlati-
lag a fine dining csúcsára kellett eljut-
ni a vizsgán. Szóval, nem adták ingyen 
ezt a papírt – foglalta össze tapaszta-
latait Marosán Norbert, aki szerint a 
mester minősítés a szakmájuk csúcsa. 
Megemlítette, hogy a gyakorlat mel-
lett elméleti rész is volt, mint gazdasági 

jog, pénzügy, számvitel és pedagógia, 
amelyekből ugyanúgy kemény vizsgát 
tettek. Ezzel a parpírral tudnék taníta-
ni középiskolában, persze maradok a 
konyhában. Rengeteg új dolgot tanult, 
vagyis a folyamat nem csak a papírról 
szólt, hanem tudásának a bővítéséről is.
- Sokszor kérdezték már tőlem, miért 
lettem szakács, miért pont a konyhai lé-
tet választottam. Talán azért, mert amit 
a tányérra teszek az a szenvedélyem, lel-
kemnek egy pici vetülete, mert a főzés-
ben van valami varázslat: a hozzávalók 
megválasztásában, a keverésben, a re-
szelésben, az olvasztásban, a töltésben, 
az ízesítésben. Ez a mesteri cím meg-
szerzésével sem változott. Ezzel a pa-
pírral akár taníthatnék is, de a jövőmet 
továbbra is a konyhában képzelem el – 
mutatott rá Marosán Norbert, aki Bics-
kén nőtt fel, jelenleg is itt él. A gimná-
zium elvégzése után 1995-ben felvételt 

nyert a Gundel Károly Vendéglátó-ipari 
Szakmunkásképző Iskolába, kötelező 
gyakorlati képzését a világhírű Gundel 
Étteremben töltötte, ahol később sza-
kácsként dolgozott. Innen Magyaror-
szág egyik védnöki táblával rendelkező 
fine „bisztró" éttermébe, a Cyrano-ba 
vezetett az útja, majd 2001-ben felké-
rést kapott az ország első Provance-i 
bisztró éttermének, az Abszint-nak a 
konyhafőnöki pozíciójára. Ezután volt 
vállalkozó a közétkeztetésben, három 
multinacionális cégnél emelt szintű 
munkahelyi éttermet üzemeltetett, s 
rövid ideig dolgozott külföldön is. Pá-
lyafutása újabb állomása a szállodaipar 
volt, 2014-től a Balaton mellett a Hotel 
Residence-nek és a Hotel Yacht-nak 
lehetett a executive chefje. 2019-től a 
bicskei Korona Étterem - Pizzafaló Piz-
zéria kreatív chefje, konyhafőnöke.

MESTERRÉ VÁLT KONYHAFŐNÖK

Mesteroklevelet vehetett át a tavalyi év végén Marosán Norbert, a Korona Étterem - Pizzafaló 
Pizzéria kreatív chefje, konyhafőnöke. Azt gondolhatnánk, hogy egy ilyen rutinos, sok mindent 
látott és megtapasztalt szakembernek egy mestervizsgára felkészítő oktatás nem tud újat mutat-
ni, de tudott.

ÚJ SZAKASZBA LÉPETT A PÁLYAFUTÁSA

Mióta dolgozik a szakmában?

- Közel 26 éve dolgozom autójavítással kapcsolatos területeken. 
Ez idő alatt széles körű tapasztalatokra tettem szert a különböző 
javítási ágazatokban, illetve az ott használt technológiai eljárá-
sok alkalmazásában. A karosszériajavítás mellett közel egy évti-
zedet tereprallyban töltöttem el, ami alatt számos új kihívással 
szembesültem, több Dakar, illetve Silk Way Rallyn is részt vet-
tem. Ezen kívül volt lehetőségem több filmes projekthez kap-
csolódó gépjármű legyártásánál is jelen lenni. Öt éven keresztül 
kárszakértői tevékenységet is folytattam. Bicskén, a Whiteskiff 
Kft-nél 2021 májusa óta veszek részt az oldtimer autók restau-
rálásában.

A mesteri cím megszerzését miért tartotta fontos-
nak?

- A mesterképzés elvégzése egy ideje már tervben volt, mint a 
szakmai pályafutásom, illetve fejlődésem következő szakasza. 
Ahhoz, hogy a korábbi munkaterületeimen sikeres legyek nem 
igazán volt rá szükség, így mindig háttérbe szorult. A jelenlegi 
szakemberhiány miatt kiemelten fontossá vált az utánpótlás ne-
velés, amiben én is részt veszek a cégnél. A tanulók képzéséhez 
pedig szükséges volt a mestervizsga megléte.

Egyébként mennyire igényel speciális tudást 
a restaurálás, amit Ön is végez?

- Abszolút igényel, mivel nem karambolból eredő sérülé-
seket javítunk jellemzően, hanem az évtizedek alatt nagy 
mértékben korrodált és hiányos autókat. Nagyon fontos 
a megfelelő típus- és gyártásismeret, hiszen igyekszünk 
az eredeti állapotokat a megfelelő minőségben visszaál-
lítani. Ehhez sok esetben nekünk kell a szükséges alkat-
részeket legyártani. Elhivatottnak kell lenni és nagyon jól 
kell kezelni a monotonitást, mert egy-egy ilyen helyreál-
lítás sok száz vagy akár ezer munkaórával is járhat.

Merre tovább? Vannak-e még olyan szakmai 
célok, amelyeket el szeretne érni?

- A jelenlegi és egyben jövőbeli célom is az, hogy ezen a 
területen tovább tudjak fejlődni, mert erre tér és lehető-
ség mindig van. Valamint a kapcsolódó szakmákat és a 
folyamatosan fejlődő új technológiák szeretném jobban 
megismerni és gyakorolni, azokat beilleszteni a munka-
folyamataimba.

Bicskéről ketten vettek át mesteroklevelet a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által ren-
dezett székesfehérvári mesteravató díszünnepségen. Egyikük Szabolcsi Pál, aki karosszérialaka-
tosként tett mestervizsgát. Őt kérdeztük a cím átvételét követően.
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REKORDDÖNTÉS A VILÁGBAJNOKSÁGON

- Hard style, Point sparring), Molnár Kimberly Boróka 
három aranyat (Weapon form - Hard style, Gi submissi-
on, C viadal) és egy bronzot (Empty hands form - Hard 
style), Obolér Petra két ezüstöt (Point sparring, Gi sub-
mission) és két bronzot (Empty hands form - Hard style, 
Weapon form - Hard style) szerzett. Mestereik sem akar-
tak lemaradni az éremgyűjtésben, hiszen Farkas Zoltán 
egy első (Point sparring) és két második (Gu submissi-
on, No gi submission), míg Piros Patrik egy második (B 
viadal) helyezést ért el.

Soha nem látott sikereket értek el a Dinamik Harcmű-
vészeti Közhasznú Sport Egyesület sportolói december 
elején a 4. UWSKF World Sport Kempo és 26. Hanshi Ku-
pán.
A világbajnokságot december 4-5-én rendezték meg 
Szigetszentmiklóson, ahol a bicskei klub nyolc verseny-
zője 25 érmet nyert, 10 arany-, 10 ezüst- és 5 bronzérem 
elosztásban. Ilyenre még sohasem volt példa a klub tör-
ténetében!

Ánosi Liliána egy ara-
nyat (Rumble sparri-
ng), Bárdosy Kende 
három ezüstöt (Wea-
pon form hard style, 
Gi submission, No gi 
submission), Benkő 
Balázs három aranyat 
(Empty hands form 
- hard style, Weapon 
form - soft style, Wea-
pon form - hard style) 
és két ezüstöt Gi sub-
mission, Point sparri-
ng), Krajczár Péter két 
aranyat (Empty hands 
form - Soft style, Street 
self-defense) és két 
bronzot (Weapon form 

A magyar történelem egyik legsúlyosabb tragédiájá-
ra, az éppen 80 éve kezdődött doni katasztrófára emlékez-
tek a Petőfi Művelődési Központban, majd a résztvevők fe-
jet hajtottak a bicskei áldozatok emléke előtt a Hősök terén.
A január 12-ei rendezvényen előbb Balázs Magdolna, a bicskei 
188-as Shvoy Lajos cserkészcsapat parancsnoka mondott emléke-
ző beszédet, majd Marosi Endre professzor, az 1956-os Vitézi Lo-
vagrend főkapitányának történelmi tanácsosa tartott előadást a II. 
Magyar Hadsereg szinte teljes megsemmisüléséről. A művelődési 
ház a témában kiállítást is szervezett, amely a második világháború 
harceszközeit, katonai felszereléseit és emléktárgyait mutatja be.
1943. január 12-én kezdődött a szovjet offenzíva a Don-ka-
nyarnál, amelynek eredményeként néhány nap alatt nagy-
jából 100-120 ezer magyar honvéd, köztük több bics-
kei férfi halt meg, tűnt el, vagy esett hadifogságba. A 
veszteségek olyan mértékűek voltak, hogy azok szinte csak a 
muhi és a mohácsi csata áldozatainak számaival vethetők össze.

80 ÉVE KEZDŐDÖTT A DONI ÁTTÖRÉS



  

Hozzávalók 4 személyre:

- 80 dkg csirkemellfilé
- só, frissen őrölt bors
- 2 evőkanál olívaolaj, 1 evőkanál vaj
- fél dl száraz fehérbor 
- 3 db birsalma
A püréhez:
- 1 kg burgonya
- 10 dkg vaj
- 2 dl tej

Elkészítése:

1. A csirkemellet lapjában félbevágjuk, a 
szeletek mindkét oldalát sózzuk, borsozzuk. 
Serpenyőben az olaj és vaj keverékén mind-
két oldalán megpirítjuk, és aláöntjük a bort.
2. A megmosott birsalma magházát kiszed-
jük, cikkekre vágjuk, és a csirkéhez adjuk. 
10 perc alatt megsütjük, közben a csirkét is 
megfordítjuk.
3. A püréhez közben megtisztítjuk a burgo-
nyát, felkockázzuk, sós vízben megfőzzük. A 
vizet leöntjük róla, hozzáöntve a tejet, vajjal 
habosítjuk robotgéppel vagy kézzel. A bir-
salmás csirke mellé kínáljuk.
TIPP: Birsalma híján savanykás almával (pl. 
Idared) is elkészíthető. Használhatunk birs-
befőttet is, de azt csak a csirkesütés utolsó 
1-2 percében tegyük bele. A száraz fehérbor 
is kihagyható, helyettesíthető kevés citrom-
lével.

Jó étvágyat kíván Báder Kati

BIRSALMÁS 
CSIRKEMELL 
KRUMPLIPÜRÉVEL

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
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Közérdekű információk

ANYAKÖNYVI HÍREK

Az alábbi párok járultak hozzá, hogy értesüljön Bicske lakossága a bicskei anyakönyvvezető 
előtt 2022. december hónapban megkötött házasságukról: Németh Károly és Vörös Anikó 
(12.05.), Benkő György és Krcsik Eszter (12.05.), Nagy Sándor és Vadas Csilla Szilvia 
(12.10.).

Sok boldogságot kívánunk!

Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ védőnői 
szakmai egysége szerint 2022. december hónapban született gyermekek: Fülep 
Luca (12.01.), Könye Kamilla (12.12.), Juhász Bence (12.21.).

Jó egészséget kívánunk!

Védőnői Szakmai Egység
2060 Bicske, Kossuth tér 17.

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


