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TÖLTŐDTEK A KOLBÁSZOK

2023. március

Bicske város kemencéjénél második alkalommal ren-
dezték meg a kolbásztöltő versenyt, amelyen ezúttal 18 
csapat versengett. A szakmai zsűri döntése értelmében a 
győzelmet a Kötényes fiatalok elnevezésű csapat szerezte 
meg.
A tanuszoda parkolójában felállított sátorban már reggel 
nagy volt a sürgés-forgás, miközben Borsodi Imre cere-
móniamester próbálta fokozni a jókedvet, amiben segít-
ségére volt az üdvözlő pálinka elfogyasztása is. Hamaro-
san a nyers hús és a fűszerek illata töltötte meg a teret, 
hisz serénykedtek a csapatok. Darálták a húst, aprították 
a belevalókat, előkerültek a fűszerek is, mindenki a maga 
receptje alapján próbálta a lehető legjobb ízvilágot meg-
alkotni.
Kiss Csaba, a zsűri elnöke árgus szemekkel figyelte a csa-
patokat, miközben megjegyezte, hogy a zsűri nem csak az 

ízekre koncentrál, ha-
nem a kreativitást is fi-
gyelembe fogja venni. 
Nem mindegy ugyanis, 
hogy néz ki egy-egy 
kolbász, annak gusz-
tusosnak kell lennie, 
megfelelően tömör-
nek, nem lehet benne 
levegő, és a hús-zsír 
arány is döntő faktor.
Bálint Istvánné pol-
gármester széles mo-
sollyal az arcán mérte 
végig a rendezvény-
sátrat, majd elégedett-
ségének adott hangot. 
Mint mondta, jó dön-

tés hoztak, amikor a városi disznóvágással párhuzamosan 
elindították a versenyt. Megjegyezte, hogy idén az anyagi 
szempontokat is figyelembe véve csak kolbásztöltő ver-
senyt hirdettek 
meg, ugyan-
akkor a ver-
sengésnek a 
közösségépítő 
ereje jobb.
- Nagyon jó a 
hangulat, lel-
kesek a csapa-
tok. Úgy látom, 
hogy felkészül-
ten érkeztek, 
a nevezési díj ellenében biztosított öt kilogramm húst 
nagyon kreatív módokon igyekeznek kolbásszá formálni, 
ami mindenképpen örömteli – emelte ki a városvezető, 
aki hozzátette, hogy jövőre is mindenképpen megrende-
zik a versenyt.
Amíg a versengő felek a kolbásztöltéssel voltak elfoglal-
va, addig a Mayer Néptáncműhely táncházzal fokozta a 
jókedvet. Az elkészült „versenykolbászok” sorban meg-
sültek a kemencében, hogy a zsűri kóstolhassa, bírálhassa 
azokat.
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Lassan, de biztosan ébred a természet, nyíl-
nak a virágok, zöldbe borulnak a fák. A bő-
rünkön érezzük a napsugár melegét, átjárja 
a lelkünket és jó kedvre derít mindannyi-
unkat. Kicsit mi is kinyílunk, hiszen a tavasz 
illata, íze megszépíti a minden napjainkat. 
Magunk mögött tudjuk a sötét, szürke, bo-
rús telet s a negyven napos böjttel, mely 
hamvazószerdával kezdődik, készülünk a 
keresztény kultúrkör egyik legnagyobb ün-
nepére, a húsvétra. Jézus Krisztus kereszt-
halála, mellyel megváltotta az emberiség 
bűneit, Isten feltétlen szeretetének megcá-
folhatatlan bizonyítéka, hiszen feláldozta 
értünk egyszülött fiát. A feltámadás pedig 
az a csoda, amelyben minden keresztény 
ember hisz és reménykedik. 
A bűnbánat, a megtisztulás, testben és lé-
lekben, az áldozatvállalás és a könyörgés, 
a mi Isten iránti szeretetünk kifejezése. 
Legyünk akár hívők, vagy ateisták ez az 
ünnep valahogy a maga szakralitásával, 
hagyományaival az életünk része születé-
sünktől kezdve, itt Európa közepén.
A locsolkodás, a családi összejövetelek, 
baráti látogatások, a sonka tormával mind-
mind elengedhetetlen része a húsvétnak, 
az ország bármely szegletében.
Ettől szép, felemelő és utánozhatatlan.
A szomszédunkban zajló háború pedig 
most még hangsúlyosabbá teszi az ünnep 
üzenetét, a szeretet és elfogadás jelentősé-
gét.
Hiszem, hogy mindenki rájön arra, hogy a 
fegyverek nem hozzák el a békét, hogy ez 
az értelmetlen harc szenvedést hoz, mely-
nek nincs győztese csak vesztese.
Vigyázzunk erre a törékeny világra, mert 
egy életünk van, legalábbis itt a földön.
És gondoljunk azokra, akik szükséget szen-
vednek és csak ránk számíthatnak!

Legyen béke és világosság a lelkünkben, a 
szívünkben!

Itt a tavasz!

BÁLINT ISTVÁNNÉ 
polgármester
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Marosán Norbert mesterszakács, a zsűri tagja el-
mondta, hogy a tagok egymástól függetlenül kós-
tolták és pontozták a számokkal megjelölt kolbá-
szokat, ami alapján megszületett a végeredmény.
- Gratulálok mindenkinek, mert szakmailag na-
gyon kiemelkedő ízvilágú kolbászokat kóstolhat-
tunk. Akadt olyan fűszerezésű kolbász, amelynek 
összetételére csak tippelni tudtunk – összegezett 
a séf.
A zsűri döntése értelmében a Kötényes fiatalok 

nyertek, második lett a Bicskei Tulipánok, a harma-
dik pedig a Fejér 3 DK Bicske 2 formáció. Külön-
díjat kapott az Ajka és a Bokrétás böllérek névre 
hallgató csapat.
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Bicske oktatási intézményei az idei év-
ben is megtartották farsangi mulatsá-
gaikat, a jelmezes-maskarás mulatsá-

gok mellett télűző kiszebáb égetés is 
volt az egyik óvodában.
A Csokonai Vitéz Mihály Általános Is-
kola életében minden évben kiemel-
kedő jelentőségű a farsangi karnevál. 
Bogán Gáborné igazgatóhelyettes 
tájékoztatása szerint nem volt ez más-
ként idén sem. A hagyományokhoz 
hűen a negyedikesek palotást és csár-
dást táncoltak, a nyolcadikosok pedig 
keringőt. A tanítónénik, az osztály-
főnökök, a tánctanár több hónapos 

munkájának eredményeként 
nagyon színvonalas produk-
ciók születtek.
- A farsangok elengedhe-
tetlen része a jelmezes be-
mutatkozás. Mind alsóban, 
mind felsőben csoportos és 
egyéni beöltözők is voltak. 
A jelmezek elkészítéséért, a 
koreográfia megtanításáért 
köszönet a szülőknek, pe-
dagógusoknak. A csoportos 
jelmezes produkcióknak – a 
szórakozáson túl - fontos kö-
zösségformáló ereje is volt. A 
tombolasorsolást is mindig 
nagyon várják a gyerekek, 

mind a négy napon értékes nyere-
ményekkel térhettek haza. Sokan és 
sokat dolgoztak azért, hogy a diákön-
kormányzat a következő tanévben mi-
nél több iskolai programot tudjon tá-
mogatni – összegzett 
Bogán Gáborné.
Patkóné Bátori Erzsé-
bet a Bicske Városi 
Óvoda intézményve-
zetője is beszámolt 
arról, hogy mindhá-
rom tagóvodában 
megtartották a zajos, 
jelmezes télvégi mu-
latságokat.
A József Attila utcai 
Tagóvoda farsangi 
mulatságát február 
közepén tartották 
meg, ahol a délelőtt 
közös programmal 
indult, méghozzá a Mesezeneker előa-
dásával a tornateremben. Az ismerős 
zenékre, dalokra a gyerekek vidáman 
énekeltek és táncoltak. Ezután a cso-
portok külön folytatták a farsangi jel-
mezek egyéni bemutatását a csoport-
szobákban. A délelőtt hátralévő része 
sütizéssel, önfeledt zenés-táncos mu-
latozással telt.
Az Árpád utcában, a Bicske Városi 
Óvoda dolgozói farsangi díszbe öltöz-
tetett óvodába várták a gyermekeket 
a farsang napján. Mindenki felvette 
farsangi jelmezét és mókával, kaca-
gással töltötte a napot. Kicsik és na-
gyok önfeledten jól érezték magukat.

A Kakas Tagóvodában az idei évben 
rendhagyó módon jelmezbe öltözve 
búcsúztatták a telet a gyerekek. A ta-
vasz első virágos ágával lespriccelték 
a felsorakozott csoportokat, hogy szé-
pek, egészségesek legyenek az óvodá-

sok a 2023-as évben. Az eseményt az 
udvaron elégetett kiszebábbal zárták, 
melynek során rigmusokkal, dalokkal, 
zajkeltő hangszerekkel üldözték a hi-
deget.

FARSANGOK ÉS TÉLŰZÉS
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ZENE ÉS TÁNC MINDEN MENNYISÉGBEN

A báli szezon ugyan véget ért, már a 
húsvét előtti 40 napos böjt idősza-
kát éljük, mégis érdemes egy kicsit 
visszatekinteni a mögöttünk ha-
gyott zenés-táncos mulatságokra.
A Bicskei Torna Club Egyesület több 
mint másfél száz vendég részvéte-
lével jótékonysági sportbált rende-
zett A Fogadóban. A február 18-ai 
rendezvényen a BTC NB III-as lab-
darúgó csapata mellett bicskei és 
környékbeli vendégek is jelen vol-
tak. Őket Kiss Levente harmónika 
művész és a Mayer Néptáncműhely 
színvonalas műsora után a Retro 
Band szórakoztatta. A tombolán 
70 ajándékot sorsoltak ki. A bálon 
befolyt összeggel a sportklub a jól 
tanuló BTC-sportolókat támogatja 
majd.
A Barátság Nyugdíjas Klub 
sem akart lemaradni a fia-
talabbaktól, ők is megmu-
tatták, hogy mulatni még 
mindig nagyon tudnak. 
Olyannyira, hogy többen 
jelmezbe bújva báloztak. 
Az Erzsébet királynőnek 
öltözött Medvei Ida elnök 
tájékoztatása szerint a 
Covid miatti hosszú szü-
net után rendeztek újra 
farsangi batyus bált, ame-

lyet cigánytánccal kezdtek a Bics-
kéről, Szárligetről, Beloianniszból 
és Csabdiból érkezett nyugdíjasok. 
A folytatásban is főszerep jutott a 
zenének és a táncnak, nyolcvanan 
mulattak kifulladásig A tombola 
sem maradt el, az innen származó 
bevételt a működésükre fordítják.
Az idén 50 éves jubileumát ünnep-
lő, Bicskei Kővágó Antal Kertbarát 
Kör Egyesület is megtartotta hagyo-
mányos farsangi bálját, igaz, nem 
a megszokott formában. Lukács 
Róbert elnök elmondta, hogy a ko-
rábbi években mindig disznótorral 
egybekötött bálokat tartottak, idén 
azonban grillezett hús váltotta fel 
a hurkát és a kolbászt. A Petőfi Mű-
velődési Központban megtartott 
összejövetelen nem csak az egye-

sületi tagok voltak jelen, hanem 
barátok, ismerősök és a pálinka ver-
senyük versenyzői is a környező te-
lepülésekről, így 80-90 fő mulatott 
hajnalig. A jó hangulat is garantált 
volt nem csak a kiváló zenekarnak 
köszönhetően, hanem azért, mert 
többen jelmezbe öltöztek, illetve 
a sok arany-, ezüst- és bronzérmes 
párlat kóstolása is fokozta a han-
gulatot. A szakmai zsűri összesen 
30 tételt kóstolt meg és osztotta ki 
minden nevezőnek az okleveleket, 
tárgyjutalmat.
Két év kihagyása után, március ele-
jén került sor a Bicskei I. Sz. Általá-
nos Iskoláért Közalapítvány báljára 

a Petőfi Művelődési Központban, 
ahol a vacsorát a Bicskei Városi 
Konyha dolgozói szolgálták fel. 
Schulman Tiborné, az alapítvány 
elnöke közölte, hogy a hagyomá-
nyokhoz híven a 4. évfolyamos ta-
nulók csárdás táncával nyitották 

meg a rendezvényt, majd 
a Mayer Táncműhely tán-
cosai adtak műsort méltán 
kiérdemelve a 190 résztve-
vő tapsát. A jó hangulat-
ról a Retro Band zenekar 
gondoskodott. A bálból 
befolyt összeget iskolai 
versenyeken, rendezvé-
nyeken résztvevő tanulók 
jutalmazására, nyári tábo-
rok támogatására fordítják.

Fotó: Döme László Balázs
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FOHÁSZ A BÉKÉÉRT

A fáklyákhoz a lángot az óbarki békeoszloptól hozták, majd 
az óbarki elágazástól bicskei sportemberek (Gyuricza Zsuzsa, 
Agyagási Ákos, Vakán Gyula, Buzál Dávid és Szigeti Ferenc) 
futva hozták a Szent István útig, ahol meggyújtották vele a 
megemlékezésen résztvevők fáklyáit. A tömeg közösen vonult 
a volt Áruház helyén lévő térre. Itt később az égő fáklyákkal 
körbe rakták a kövekből kirakott Nagy-Magyarország emlék-
művet, Kárpátalja helyét külön megjelölve.
A megemlékezésen elsőként Mészáros Kartal, Óbarok polgár-
mestere szólt a bicskei és óbarki polgárokhoz. Mint hangsú-
lyozta, az egészség, a tiszta levegő, a víz és az élelem a min-
dennapokban magától értetődőnek tűnik, valójában sokat 
kell tenni azért, hogy ezek elérhetőek legyenek mindenkinek, 
mint ahogy az egészségért és a békéért is tenni kell.
- Nyolcmilliárd ember küzd a Földön a békéért, pedig ellent-
mondásos és szürreális harcolni a békéért, 
azonban az ember hataloméhes és telhetetlen. 
2018-ban, amikor felavattuk az óbarki szikla 
alatt a békeoszlopot, amire az van ráírva, hogy 
„Legyen béke a Földön!”, nem gondoltuk volna, 
hogy ennyire fájdalmas lesz visszagondolni, 
mennyire más volt az élet 4-5 évvel ezelőtt. Hit-
tük, hogy Európában többé olyan nem történ-

het, mint 70 évvel ezelőtt. Nagyszüleink életét meghatározták 
a világháborúk, s azt kívánták unokáiknak, hogy ne éljék át 
ugyanazt, mint ők. Most mégis itt van a szomszédunkban, hol-
ott beleszülettünk a jóba és adódik a kérdés: mit hagyunk így 
unokáinkra? Békés, nyugodt világot vagy békétlen, háborús 
jövőt? Közös társadalmi felelősségünk a béke megteremtése – 
hangoztatta Mészáros Kartal, aki rámutatott: békét teremteni, 
fenntartani csak fegyverek nélkül lehet. Mint mondta, alapvető 
jog a béke, békét azonban nem lehet missziókkal fenntartani, 
békét nem lehet importálni, a szívekben kell lennie a békének.
Bálint Istvánné, Bicske polgármestere felidézte a napra ponto-
san egy éve kezdődött háború első napjait, amelyek a rémüle-
ten túl aggodalmat hoztak számára, hiszen nem lehetett tud-
ni, mi lesz a kárpátaljai magyarokkal, testvérvárosunk, Csap 
lakóival. A sorjázó gondolatokat tettek követték, s rövid idő 
alatt a Bicskén és környékén élők összegyűjtötték azt a segély-
szállítmányt, amit levittek a határra, Záhonyba, hogy eljuttas-
sák a határon túl élő magyaroknak. A város is felkészült: két óra 
alatt teremtették meg a lehetőséget arra, hogy az Ukrajnából 
menekülők számára átmeneti otthont és ellátást biztosítsanak 
a Fiatalok Házában. Kiemelte: „Bajban ismerszik meg a barát” 
és ezt a bicskeiek újra és újra bizonyították. Megmozdult a vá-
ros és az összetartó közösség megmutatta, hogy senkit nem 
hagy magára a bajban.
- Nehéz évek, még nehezebb hónapok vannak mögöttünk. 
Azt hittük, a világjárvány után visszakapjuk a normális életün-
ket, de a háború újra átírta a forgatókönyvet, hiszen gazdasági 

nehézségek, infláció, energiaválság 
köszöntött ránk. Ezzel nézünk szem-
be nap-nap után. És a hírek a borzal-
makról, pusztításról, értelmetlenül 
kiontott életekről. Mennyi szenvedő 
család, gyerekek apa nélkül, szülők, 
testvérek, rokonok, akik elvesztették 
a hozzátartozójukat egy olyan harc-
ban, ahol nincsenek győztesek, csak 
vesztesek. A fáklyáinkkal tiszteleg-
jünk most az áldozatok emléke előtt, 
akik az életüket adták a hazájukért! 

– szólított fel a városvezető.
Bálint Istvánné reményét fejezte ki, hogy a sok egyfelé mutató, 
közös akarat és békevágy meggyőzi a világ vezető hatalmait, 
hogy a háború támogatása helyett a békét válasszák. Ennek 
szellemében kívánt kitartást, türelmet és hitet mindenki szá-
mára, mert mint hangsúlyozta: minden rossz véget ér egyszer.
Az est zárásaként Jusits Zsolt és Majorné Pfeifer Zsanett, a 
Megarox társulat énekesei, illetve a Mayer Táncműhely növen-
dékei adtak műsort a lobogó fáklyák fényében.

Óbarok és Bicske közösen emlékezett az orosz-ukrán háború 
kitörésének első évfordulóján, február 24-én. A két település 
fáklyás felvonulással és méltóságteljes demonstrációval, együtt 
mondott fohászt a békéért, a kárpátaljai magyarokért.
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- Mennyire volt nehéz feladat a 
büdzsé összeállítása?

- Mondhatnám, hogy nehéz volt, de 
sajnos az elmúlt évek megtanították 
nekünk, miként kell ebben a feszes 
gazdasági környezetben is biztosítani a 
zavartalan működést, a folyamatos fejlő-
dést. Úgy vélem, az idei, közel ötmilliárd 
forint főösszegű költségvetés is ebbe az 
irányba mutat. Szeretném megköszön-
ni Fritz Gábor jegyzőnek, Molnár Enikő 
pénzügyi irodavezetőnek és a hivatal 
minden munkatársának, valamint az 
intézmények vezetőinek, hogy maxi-
málisan partnerek voltak a tervezésben. 
Öröm látni, hogy valamennyien felelő-
sen gondolkodnak, a büdzsé összeállítá-
sában ez jól tükröződik. Minden kocká-
zatot megvizsgálva, előre gondolkodva 
alkottuk meg közösen. Az az alapelvünk, 
hogy a rendelkezésre álló pénzre sokkal 
jobban vigyázunk, sokkal megfontol-
tabbak vagyunk vele, mint az otthoni 
költéseknél, hiszen ez az egész közössé-
günk pénze. Szerencsére vannak benne 
források fejlesztésekre, és jut minden 
elnyert pályázathoz önerőre is, mert a 
megemelkedett árak miatt a pályázati 
pénzek nem elegendők a projektek be-
fejezéséhez.

- Milyen lett az idei költségvetés?

- Nincsenek könnyű helyzetben az ön-
kormányzatok, de nekünk van egy jó 
költségvetésünk, ami bizakodásra ad 
okot. Nem látok olyan helyzetet, amely 
bizonytalan helyzetbe sodorná a várost, 
az intézményeket, a szolgáltatásokat 
vagy bármi mást, ami a bicskeiek életét 
befolyásolná. Ezt a biztonságos helyze-
tet tovább növeli, hogy nem vezettünk 
be új adónemeket és nem kényszerül-
tünk hitelfelvételre sem. Itt jegyezném 
meg, hogy év végén éppen ezért nem 
támogattuk a BTC több százmilliós hitel-
felvételét a sporttelepre tervezett fedett 

csarnok építésére, nem engedtük, hogy 
a város tulajdonában is lévő sporttelep-
re jelzálogjogot jegyeztessenek be, mert 
az is az eladósítás irányába mutatott vol-
na.
Összességében sikerült egy megfontolt 
költségvetést elkészítenünk, melynek 
mind a kiadási, mind a bevételi oldala 
4,959 milliárd forintot tartalmaz. Az ál-
lamtól működésre 890 millió forintot 
kapunk, ugyanakkor szolidaritási hoz-
zájárulásként 488 milliót befizetünk a 
központi költségvetésbe. A város adó-

bevételeit 1,174 milliárd forintra tervez-
tük, amelyből az iparűzési adó 81 száza-
lékot tesz ki. A működési bevételek 279 
millió forintra rúgnak. Kiadási oldalon a 
legnagyobb tétel a személyi juttatásoké, 
a költségvetés 32,93%-át teszi ki. Termé-
szetesen a költségvetésünk tartalmaz 
települési segélyeket is 46 millió forint 
értékben, illetve nem feledkeztünk meg 
a civil szervezetekről sem, őket 91 millió 
forint támogatással segítjük. A kiadások 
között kisebb bizonytalanságot okoznak 

a rezsidíjak, azokkal a folyamatos árvál-
tozások miatt nehéz kalkulálni, de fő-
ként növekedésre számítunk. Példaként 
említeném, hogy a közvilágítás havidíja 
a háború előtt 1,2 millió forint volt rend-
szerhasználati díjjal együtt, aztán meg-
emelkedett a rendszerhasználati díj, így 
lett 1,8 millió, most 7,2 millió forintot fi-
zetünk érte havonta.

- Milyen fejlesztésekkel számol-
nak?

- A büdzsé tartalmazza a Losonczi és 
Madách utca felújítását, a tanuszoda 
tető- és homlokzat javítását, amely ezt 
követően, várhatóan áprilisban újra nyit. 
Szerepel benne az Inkubátorház fejlesz-
tése, azonban a megvalósításhoz nem 
elég a 115 milliós pályázati összeg, szük-
séges önrészt is hozzátennünk, továbbá 
elkülönítettünk forrást a Nyárfa és Ma-
dách utcák ivóvíz- és szennyvízhálózat 
építésére. Az idén befejeződik a Bicske 
városi kerékpárút-hálózat fejlesztése 
önrésszel együtt 106 millió forintból, a 
szegregált lakóterületek rehabilitációja 
55 millióból, valamint elkészül a csapa-
dékvíz elvezetés fejlesztése 271 millió 
pályázati pénzből és 50 millió önrészből. 
A bringapark kiépítésére 25 millió fo-
rintot terveztünk, ez a pályázati önrész, 
amennyiben sikerül elnyernünk a pályá-
zatot. A Bajcsy-Zsilinszky utca ivóvíz- és 
szennyvízvezeték cseréjére 254 millió 
forintot terveztünk, a Tompa utca és a 
Petőfi utca építés és vízelvezetés kivite-
li és engedélyes terveinek megvalósí-
tására 6,4 milliót fordítunk. Egyébként 
minden szilárd burkolat nélküli utca ese-
tében tervezzük a szilárd útburkolattal 
ellátást, a tervek készülnek, hogy ha lesz 
rá pályázati lehetőség, akkor azonnal in-
dulni tudjunk.

BÁLINT ISTVÁNNÉ: NEM LÁTOK OLYAN HELYZETET, 

AMELY BIZONYTALAN HELYZETBE SODORNÁ A VÁROST

Nem látok olyan helyzetet, amely bizonytalan helyzetbe sodorná a várost – jelentette ki lapunknak 
adott interjújában Bálint Istvánné polgármester. A városvezető azt követően nyilatkozott, hogy a 
képviselő-testület elfogadta a város idei költségvétését.
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Kollégák, szomszédok, barátok

Krajczár Gyuszi bácsi és Borbély Jóska 
bácsi kedves feleségeikkel, Matild né-
nivel és Kati nénivel 7 év különbség-
gel kezdték tanári pályájukat Bicskén. 
Gyuszi bácsiék első tanéve az 1957/58-
as volt, Jóska bácsiék 1964-ben kezd-
ték meg a tanítást. 1971-től földszinti 
szomszédok lettek a Petőfi Sándor téri 
"tanár-házban". Ebből a házból érkezett 
hozzám Lanczendorferné Kósa Katalin 
tanárnő telefonhívása a gyászhírrel: 
mára virradó éjjel elhunyt a 88 éves 
Krajczár Gyuszi bácsi.
A Borbély házaspárt mélyen megrázta 
Gyuszi bácsi halála. "Mintha a szívemet 
tépték volna ki" - summázza Borbély 
József. Néhány nappal halála előtt tett 
náluk látogatást a barát, a szomszéd, 
a kolléga. Akit nagyon szerettek, tisz-
teltek. Azt is hallottam ma este Jóska 
bácsitól a Petőfi téren, hogy idős ko-
rodban tudod meg, ki a barátod. Jóska 
bácsi verse:

Sirató

Ember lettél,
AZ maradtál.
Porból lettél,
Porrá váltál.

Siratlak.

B.J.

Gyuszikám, kedves, öregkori, őszinte 
Barátom!

Elmentél, hiányzol…
E kép rólad kb. 50 éve készült. Akkor 
nem is gondoltam a mostani, majdani 
aktualitásra.
Hiányzik kedves, készséges, segítő - 
mindenben segítő - barátságod.
Hiányzik a mindig témát találó szavak.

Hiányzol, elmentél…

Őszinte, öreg barátod, Borbély Jóska. /
Ahogy egy neked írt versem végére ír-
tam: “Jó barátod, Jó-ska”/

Találkoztam egy nagyon szép, külön-
leges képpel. Ez a montázs a Bicskei 
Újság hátsó borítóján látható. A leg-
feljebb 38 éves Gyuszi bácsiról is sze-
repel egy portré. Tekintete elégikus, 
melankolikus. De ennél még érde-
kesebb, hogy ezt az alkotást, amin ő 
gyakorlatilag modellt áll, 50 éve kiál-
lították a Petőfi Irodalmi Múzeumban 
(PIM). Ugyanis Rónay László tanár úr, az 
irodalomtörténész 1970-től már nem 
Bicskén, hanem Budapesten dolgozott 
neves helyeken. A PIM-ben 1973-ban 
Dosztojevszkij kiállítás készült. Fotók 
kellettek. Akár montázsok. Rónay Lász-
ló a fotóművészettel is foglalkozó Bor-
bély József kollégáját ajánlotta. Három 
képet állított ki ott és akkor. Az egyiken 
barátja, kollégája és szomszédja, a fiatal 
Krajczár Gyula. Nem lehet idősebb mint 
37-38 éves.
Mivel Jóska bácsiék nem interneteznek, 
kinyomtattam Bárányos József igaz-
gató emlékező sorait, Hertendi Ervin 
barátom és a saját tisztelgésem is. Eze-
ket Kati néni úgy olvasta fel távozásom 
után Jóska bácsinak, mert neki sajnos 
már nem jó a szeme.

Másfélmillió lépés Gyuszi bácsival
(Hertendi Ervin "Kéktúrás" megemléke-
zése")

„Ötven,
jaj ötven éve - lelkem visszadöbben -

halottjaim is itt-ott, egyre többen -
jaj, ötven éve tündököl fölöttem

ez a sok élő, fényes, égi szomszéd,
ki látja, hogy a könnyem morzsolom 

szét”

Ki tudja már, mikor s hol találkoztunk 
először, nem is érdekes, mert ki emlék-
szik mikor látta először nagyapját? Úgy 
kúsztál be életünkbe, mint húsvét tájt a 
jó idő és most arra eszmélünk már nem 
vagy itt.
Amikor negyedikben szokásosan mi is 
új osztályfőnököt kaptunk, aki aztán 
egész felső tagozatban végigkísért, a 
csodálatos Matild nénit, akivel együtt 
megkaptunk Téged, a férjét is ráadás-
ként, először talán az osztálykirándu-
lásunkon, ahol Szabó Gyurka bácsival 
vezettetek korokon át a nehézszagú 
olajos padlós Ikarus busszal, s ha en-
nek a cammogó busznak szárnya nem 
is volt, de tízéves gyermeki képzeletünk 
szárnyakat kapott, repdesve szívtuk 
magunkba mindazt, ami Neked oly ma-
gától értetődő volt: kultúrát, történel-
met, természetet, hazaszeretet.
Nem mindig értettük miért is kell egy 
székesegyházban csendben annyit 
nézelődni, amikor már rég a várban 
rohangálhatnánk, aztán kedvünkre ro-
hangálhattunk, persze. A tőled kapott 
Kéktúra füzetbe gyűltek a bélyegzők az 
ország számos pontjáról, kirándulásról 
kirándulásra, nagy adósságom, hogy 
nem minden oldal telt még be.

AKI  NAGY ÚTR A INDULT,  MÉGIS  KÖZTÜNK 

MARAD, AMÍG ÉLÜNK

KRAJCZÁR GYULA (1935-2023)

2023. február 17-re virradó éjjel távozott közülünk Krajczár Gyuszi bácsi, a nagyszerű 
tanáregyéniség, Bicske Város Díszpolgára.
Részvétünket fejezzük ki a gyászoló család tagjainak.



www.bicske.hu

Bicskei Újság            9

Abban az időben készült a Másfélmil-
lió lépés Magyarországon című film 
is, amit mások csak a tévén keresztül 
kaptak, nekünk eleven valóság lett Ve-
led, több volt, mint másfélmillió lépés. 
(Most, hogy jobban belegondolok, a 
készítők Rockenbauer Pál (1933-1987) 
vagy Sinkó László (1940-2015) egy-két 
év különbséggel a kortársaid és milyen 
rég nincsenek velünk.)
Aztán jöttek a zánkai táborozások, ami-
ről akkor nem is tudatosult bennünk, 
hogy neked is köszönhetjük, hogy a 
bicskei gyerekeknek saját tábora lett. 
A Balatonnál akkor is jól éreztük vol-
na magunkat, ha egész álló nap pan-
csolhattunk, de mindig szerveztél pár 
kirándulást és senki-de-senki nem 
szipogott, hogy jaj minek, a zsibongó 
gyerekhad tudta, hogy megint valami 
izgalmas, jókedvű dolog lesz. Vonattal 
Badacsonyba. A parton hagyni a pa-
pucsos, törölközős tömeget, szívni az 
erdő illatát. Máskor busszal Tihanyba. 
Bejárni annak is zegét-zugát, még gye-
rekfejjel is meghatottan állni a kilenc-
száz éves sír fölött, hol I. András király 
alussza örök álmát. Aztán a tanúhegye-
ket sorra meghódítani. Ami kevés akkor 
kimaradt, azt bepótoltam később, már 
magam. Mert ezt a szerelmet is sikerült 
ránk ragasztanod.
Zánkán mindig eufórikus volt, de hát ez 
évente csak egyszer adatott, ezért leg-
jobban a túraszakkört szerettük. Leg-
többünk családjában nem volt szokás 
az erdőjárás, a falusi ember minden-
hova okkal ment, s immár nem kellett 
fát vágni, így szüleinknek a munka 
mellett elég volt a kertben és a szőlő-
ben töltött idő, de emlékszem milyen 
sóvárogva vonzott a misztikus erdő, a 
várak és tábortüzek kalandja. Minden 
kirándulás egy beteljesülő álom volt. A 
minap, most februárban feleségemmel 
kirándultunk egy rövidet a Normafától 
a Hárs-hegyig. Aztán busszal, villamos-
sal mentünk haza budai otthonunkig 
és ezek a régi idők jártak az eszemben, 
amikor kisdiákként fedeztük fel az is-
meretlen Budát, a Hegyvidék különös 
hangulatú házait, ahol Jókai alkotott, a 
fogaskerekűt, a hűvösvölgyi villamost, 
a remizt - ahol Ságvári járt - és persze, 
az Árpád-kilátót vagy a Hármasha-
tár-hegyet.
Peregnek a képek, bejártuk, ami elér-
hető távolságra volt a Vértestől a Du-
na-zugig. Mennyi minden belefért egy 
rövid téli napba is: busszal, vonattal. 
Térdig jártunk a hóban a Nagy-Gerecse 

tetején, eltévedtünk kicsit, katonai bá-
zisba botlottunk, meg is szeppentünk, 
mert az ideiglenesen nálunk állomáso-
zó szovjet kiskatona cigit kért, persze 
hogy is lett volna nekünk, Rád mutatott 
– On tózse nye kurity?
Az iskolában kialakult jó tanulóságon 
alapuló hierarchia szövete szétfosz-
lott, a tornasor végén kullogó vékony-
dongájú diák is lehetett vezető, ha a 
térképpel-tájolóval már elboldogult, a 
felfestett jelzésekre és egymásra min-
denki egyformán figyelt. A bukdácsoló 
diákból hős lehetett, mert kézzel törte a 
vastagabb gallyakat a tűzhöz. Nemigen 
kellett fegyelmezzél, mert a túrákon 
részt venni kitüntetésnek számított, 
noha nem volt feltételhez kötve, legin-
kább egymást fegyelmeztük, ha valaki 
óvatlan vétett volna a természetjárás 
írott vagy íratlan szabályai ellen. Rang 
volt ott lenni. Megszoktuk, tudtuk ma-
gunktól, hogy az erdő templomát járva 
legfeljebb a csendes beszélgetés meg-
engedett. Vonultunk, mint egy harcos 
törzs. Vagy alakulat.
A túrákon nem volt rossz gyerek. Nem 
számított az előélet erre mindig ügyel-
tél. Ahogy az egyik legemlékezetesebb 
sikerünket is az hozta, hogy a termé-
szetjáró úttörők országos versenyére 
való felkészítésünket is egykori „rossz 
gyerekre”, immár szakmunkásként dol-
gozó volt tanítványodra bíztad. Állító-
lag az egész tanári kar teljes megrökö-
nyödésére.
Keller Pityuval elengednéd őket, nem 
gondolod komolyan Gyuszi? Pedig ko-

molyan gondoltad, mert Te nem csak 
a „rossz tanulót” láttad benne, hanem 
a szenvedélyes természetjárót. Ez a bi-
zalom szárnyakat adott Pityunak, hete-
ken át gyakorolt velünk a régi suli előtti 
parkban fától-fáig kellett a tájolót hasz-
nálva eljutnunk az úton, amit bemért 
nekünk előre. A megyei versenyt simán 
nyertük.
Majd jött sokunk nagy élménye az első 
hosszabb teljesítmény túránk a Gerecse 
50, aminek ötven kilométeres távját a 
sok felkészítő túra után nyolc és fél óra 
alatt sikerült teljesítenünk, azt hiszem 
azóta sem volt ilyen jó időm, mint ak-
kor 12 évesen! Furcsálltuk, hogy a sok 
gyakorló túra után erre már Pertl Jóska 
bával nem jöttetek velünk, „menjetek 
csak fiatalok, a rohanás már nem ne-
künk való (nevetés)”, azóta megértettük 
ezt is.
Úgy emlékszem a kirándulásokon min-
denről lehetett beszélni, ami bennün-
ket foglalkoztatott, gyakran olvasmá-
nyainkról is, hisz kár tagadni, imponálni 
szerettünk volna. Olvasd el az Erdély 
aranykorát, élvezni fogod, hangzott az 
ajánlás és élveztem is. Téged az sem ho-
zott zavarba, amikor Izing Toncsi bará-
tom feldobta a tabu témát és a zámolyi 
Csoóri Sándorról kérdezett 13 évesen 
és az ő kényszerű szilenciumáról. Ezt is 
csak utólag tudom, milyen kényes téma 
volt és milyen nehéz lehetett akkor, ott 
egy 13 évesnek jó és igaz választ adni, 
de a beszélgetés konkluziója az volt, 
hogy Csoóri írásai jók, nagyszerűek.
Nem lehet máshogy mondani, mai fo-
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galmaink szerint flow-ban voltunk, amit 
ezalatt tanultunk készség szinten egész 
életünkben elkísér, még Csíkszent-
mihályi papírra sem vetette, Te már 
ösztönösen alkalmaztad ezt. Ahogy a 
professzor többször is hangsúlyozta a 
flow-érzés feltétele, hogy az ember ké-
pességei (kompetenciái) és cselekvése 
(preferenciái) összhangban legyenek. 
Bizony, összhangban voltak, de nem 
csak nekünk a volt-gyerekeknek, ha-
nem érzésem szerint Neked is.
Gyuszi bácsinál elmaradhatatlan volt a 
térképtáska, a vasalt flaneling, a diszk-
rét, de egyértelmű arcszesz kontra a 
mai hiper-szuper technikai túraruhá-
zatok. Azt gondoljuk, kellene egy tér-
képen is jelölt pad vagy pihenő a Vér-
tesben vagy akár Vitánynál, vagy bárhol 
Bicske körül, a Hegyikastélynál vagy 
éppen Vasztély és Tarján között a brin-
gaúton, aminek az a neve, hogy Gyuszi 
bácsi pihenője. Mellette emléktúra Vi-
tányba vagy a Badacsonyba stb. Esetleg 
bicskei természetjárók körének kiváló 
névadója lehet.
A mi túráink katartikus pontja mindig 
az volt, mikor valami szép helyen, hegy-
csúcson, várrom ormán vagy kilátó pon-
ton letáboroztunk. Te mit sem törődve 
a zsibongó gyermekhaddal, kikapcsol-
va minden terhet és következő felada-
tot, rituálészerűen felemelted kezed, 
tenyered lapját enyhén összehúzott 
szemöldököd fölé árnyékolóként tartva 
szemed acélos színe egybeolvadt az ég 
kékjével, másik kezed csípőn, tekintet-

tél körbe, amennyire lehe-
tett és ilyenkor azt éreztük, 
a természet is mosolyog, 
ahogy azt mondogatod 
a tájban gyönyörködve, 
hogy: Pazar!
Amit mi mindig cinkos ösz-
szekacsintással vártunk és 
megannyiszor hátad mö-
gött utánoztunk is, Pazar! 
És nem csak akkor, azóta is. 
Nincs jobb szó a gyönyörű 
tájakra, amiket lát(t)unk. 
Végtére is megtanultuk, 
hogy tudni kell megállni, 
kilépni a ránk osztott sze-
repből.
A sors nagy ajándéka, hogy 
az utolsó nyáron ezeket, 
ha csak részben is, de még 
megköszönhettem Neked, 
pontosan Zánkán, ahol 
együtt ünnepelhettük kö-
zös meghatottságban az 
ötvenéves tábort, hála a 

szervezőknek és a jó barátnak, aki ma-
gával hívott. Reméltük, hogy szavadon 
foghatunk és egy kis nosztalgia túrára 
eljössz velünk, Vitányba vagy a Spitzire. 
Ha testben nem is, de legtöbbször ott 
leszel velünk, amikor a fenséges csúcsra 
érünk, bizony szemöldökünk fölé emel-
jük tenyerünk és gyönyörködve sóhajt-
juk, Pazar!
/Legyen utad ahol most jársz, Pazar!/

Részlet Bárányos József igazgató sorai-
ból:
"...legenda volt a számunkra. Hiszen 
főnököt tisztelhettünk benne 1973-
tól egészen nyugdíjazásáig. Először 

igazgatóhelyettesként, később igaz-
gatóként. Személyes példamutatása, 
embersége, közösségszervező ereje, 
kiváló szaktanári mivolta meghatározta 
az iskola szellemét, dicsőségét. Példa-
mutató munkássága, melybe beletar-
tozott a hagyományok, testvértelepü-
lési kapcsolatok kialakítása, ápolása, a 
természet túrázással történő megsze-
rettetése, s ehhez kapcsolódóan teljes 
odaadása a Bicskei Zánkai Táborért, 
mint talán „életművéért” is. A több 
évtizedes fáradhatatlan pedagógusi 
munkája, segítőkészsége, műveltsége 
örökre gyarapította Bicske város lakos-
ságának jónéhány nemzedékét, ben-
nük kitörölhetetlen tiszteletet, értéket 
teremtve világunk és embertársaink 
iránt." 

Részlet Bálint Istvánné polgármester 
megemlékezéséből, akinek rövid ideig 
osztályfőnöke is volt:
"Tisztelet és megbecsülés övezte egész 
életében, amit személyiségének, hozzá-
állásának, önzetlenségének köszönhet. 
Kiváló pedagógus, jó vezető és igazi 
közösségi ember volt, a szó legszoro-
sabb értelmében! Legutóbb a Bicske és 
Altshausen közötti testvérvárosi szer-
ződés 25 éves jubileuma kapcsán talál-
koztunk személyesen, amikor a könyv-
tárban az erről készült kiadványt adtuk 
át azoknak, akik nem tudtak velünk 
jönni Németországba. Nagyon örültem 
viszont, hogy tavaly, a zánkai tábor 50 
éves ünnepségén Gyuszi bácsi szemé-
lyesen lehetett jelen, együtt leplezhet-
tük le a jubileumi emléktáblát. Nem 
vitás, hogy nélküle nem élhettük volna 
meg e kerek évfordulót, valószínűleg a 
tábor sem létezne, hiszen szívét-lelkét, 
kétkezi munkáját beletette az üdülő 
létrejöttébe, működésébe és fenntartá-
sába. Gyuszi bácsi! Nagyon köszönöm 
az együtt töltött időt! Hálás vagyok, 
hogy megszerettette velem Erdélyt! 
Nem feledem a sok élményt, amivel 
megajándékozott, hiszen ezek egész 
életemben elkísérnek!
Isten Önnel!".

“A Badacsonyról nézve van a legszebb 
színe a Balaton vizének” 

Gyuszi bácsinak szólítottuk vagy így: 
Gyuszi bá'.
5-6 éve tanár úrnak szólítottam az ut-
cán összefutva - Elkerekedett szemmel, 
majdnem mérgesen teremtett le - mé-
lyen a szemembe nézve -, hogy ő nem 
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tanár úr, mondjam a nevét, mint eddig. 
Még jó, hogy nem igazgató urazom. 
Elnézést kértem, és kezemet tördelve 
mondtam, hogy Gyuszi bácsi, mert, 
hogy én a bácsit nem tudtam elhagy-
ni. A következő találkozások alkalmával 
már viccelődtünk az esettel, mondom, 
jaj, majdnem azt mondtam, hogy tanár 
úr.
Valójában az volt, Tanár Úr. A követke-
zetes és igazságos, derűs személyiség-
ből leginkább a jókedvét, nevetéseit, 
nagyon barátságos és nagyon raciona-
lista voltát őrizzük mi, akik ismerhetjük 
őt. Jelen idő. Mert vannak emberek, 
akik a haláluk után is jelen maradnak.

Nevéhez fűződik (eufemizmus) Kósa 
Dezső bácsi vezetésével és sokak ön-
zetlen összefogásával a Bicskei Úttörő-
tábor létrehozása. Ő volt az általános 
iskola igazgatóhelyettese és egyben 
létrehozott egy természetjáró kört, 
ami nagy hatással volt ránk, mert máig 
tartó barátságokat hozott életünkbe. 
Meghatározta érdeklődésünket, amit 
még gyermekeink is örököltek egy ki-
csit (vagy nagyon?) és biztos vagyok 
benne, hogy a minden érdek nélkül 
való hazaszeretetünk is itt, a gyönyörű 
és izgalmas tájakon erősödött - ezek 
az élmények nevelték belénk sosem 
hivalkodó vagy melldöngető magyar-
ságunkat. Földrajz, történelem, iroda-
lom, természet és környezet megbe-
csülése, néprajz. Jókat és rendszeresen 
túráztunk, szemlélődtünk a Vértesben, 
a Gerecsében, a Pilisben, a Budai-hegy-
ségben és a Balaton-felvidéken - so-
kat tanultunk Gyuszi bácsitól, akinek 
a neve egy fogalom lett. Emlékszem 
tartására, a mozdulataira, amikor Vér-
teskozmán először jártunk. (Egyszer 
jártunk ott együtt.) A kitelepített falucs-
ka romos, egykor gyönyörű paraszthá-
zainak sora előtt meg-megállva ingatta 
a fejét, hogy lehet ezt a szépséget az 
enyészetnek átengedni? Dühös volt. 
Halk. Döbbent. Arca tenyerébe hajtva. 
Mindig eszembe jut, amikor manapság 
évente akár többször is átkerékpáro-
zunk a már 80-as évek második felében 
szépülni kezdett, mára pedig páratlan 
Vérteskozmán, aminek a neve nálam 
Vérteskincse. Persze, ha Vitány romjai-

nál járok vagy a Fáni-völgyben - akkor 
az a Vérteskincse - ez egy ilyen kincses 
hely. Megismerését Gyuszi bácsinak kö-
szönhetjük.
Hiányozni fogsz, mondom ezt Hertendi 
Ervin kéktúrás nevében is. Megbeszél-
tük 80. születésnapodon, hogy sétá-
lunk egyet Bicske mellett valahol. A Mo-
gyorós felé. Bánom, hogy elmaradt egy 
életre. Én tehetek róla. De nagyon jó, 
hogy találkoztunk Zánkán tavaly nyá-
ron, ahová Végh Rozália tanárnő hozta 
nekem a meghívót és Gyuszi bácsi mi-
att külön örültem neki. Hívtam Ervint is. 
Akivel a Gyuszi bá’ vezette turistacso-
porttal a tábor művészbejáróján, a hát-
só kapun kilépve indultunk el annyiszor 
hajdan a Hegyestűnek vagy más olyan 
célpontnak, amik az akkor még nem hí-
res Káli-medencében feküdtek.
2022-es sorok: "Gyuszi bácsi könnyes 
szemében most örömet és szomorúsá-
got látok egyszerre. Örül, hogy ennyi-
re szép lett a tábor. Mondhatni pazar. 
Ezért az örömkönny. A másik pedig az 
a szomorúság, ami örömökre és egyes 
küzdelmekre emlékeztetheti, meg az-
tán amit az itteni és bicskei lombok kö-
zött észrevétlenül elhaladt évek miatt 
érezhet egy 80. életévét már 2015. ok-
tóber 27-én betöltött dolgos tanárem-
ber... Akinek egyik tantárgya éppen az 
irodalom volt. Ezt olvasom ki tekinte-
téből és mellesleg arra gondolok, amit 
tudok: a Badacsony a kedvence. Szerin-
te onnan nézve van a legszebb színe a 
Balaton víztükrének."
Szerintünk is, Gyuszi bácsi.

Izing Antal
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111 ÉVES A BICSKEI 

TORNA CLUB

Tessely Zoltán országgyűlési képviselő, a klub elnöke elmondta, 
hogy az egyesület klubháza közel 250 négyzetméterrel gyara-
podott, a beruházás állami támogatásból és önerőből valósult 
meg. Két 25 férőhelyes öltöző létesült, mindkettőhöz különálló 
gyúró szoba, zuhanyzók és mellékhelyiségek tartoznak. továb-
bá készült még egy 30 négyzetméteres bemelegítő terem és 
egy iroda-tárgyaló a szakmai stábnak.
- Az épület akár az NB I-re is megfelelő lenne, de ilyen álmaink 
azért nincsenek. Viszont szeretném, ha sikerülne túlszárnyalni a 
BTC eddigi legjobb bajnoki helyezését, ami az NB III ötödik he-
lye. A jó tavaszi rajt után talán ez nem lehetetlen – jelentette 
ki a klubelnök, aki elárulta, hogy további kisebb felújításokat 

terveznek a sporttelepen: új élőfüves pálya építését, a büfé fel-
újítását, lelátó hangosítást, a klubház tetőszigetelés felújítását, 
a régi öltözők szellőztetőrendszerének kialakítását, esővíz elve-
zetés átalakítását, kispadok és eredményjelző tábla beszerzését, 
a lelátóhomlokzat javítását, új hálózati vízcsatlakozás kiépítését, 
valamint egy kisbusz vásárlását szeretnék megvalósítani a kö-
zeljövőben.
Az átadón Bálint Istvánné polgármester hangsúlyozta, hogy 
ezer szállal kötődik az egyesülethez. Egyrészt édesapja hosszú 
évekig a BTC-ben futballozott, egy legendás együttes csapatka-
pitánya volt, így gyerekként sok időt töltött el itt, sok szép emlék 
köti e sporttelephez, másrészt ő is kék-sárga színekben kézilab-
dázott.
- Ma már városvezetőként és elnökségi tagként követem a BTC 

mindennapjait és rendkívül boldoggá tesz, hogy az el-
múlt években teljesen megújult a sporttelep. Gyerekko-
romban egy hamisítatlan falusi sportpálya volt e helyen, 
ma pedig, ahogy körül nézek, egy 21. századi sport-
komplexumot látok, ahol több száz gyermek sportolhat 
kiváló körülmények között. És azt hiszem, ez a kulcs: a 
mostani befektetések a jövőnek szólnak. Amikor a szülők 
tudják, hogy a BTC-nél biztonságban és rendezett viszo-
nyok között sportolhat a gyermekük, akkor szívesen hoz-
zák edzésre őket és ez fogja biztosítani az utánpótlást, 
az egyesület megmaradását – emelte ki a polgármester.
Bánki Erik országgyűlési képviselő, az MLSZ elnökségi 
tagja Puskás Ferenc szavait idézte fel, miszerint akinek 
vannak céljai, elszánt és kitartó, valamint hisz Istenben, 
annak nincs lehetetlen. A bicskeiek ennek mentén tevé-
kenykedve dolgoztak, aminek jutalma e gyönyörű léte-
sítmény lett – tette hozzá.
- 111 év óriási idő. Őseink, amikor sportegyesületeket 
alapítottak, tulajdonképpen közösségi tereket hoztak 
létre, amelyek a sport mellett a kultúráról, a barátságról 
és az időtöltésről szóltak. Örömteli, hogy ez ma is így van 
és a kormány ezt felismerve sokszáz egyesület fejlesztési 
elképzeléseit támogatta, mert ezzel lehetőséget kaptak 
arra, hogy kis utánpótlásnevelő központokat hozzanak 
létre, ahol mindenki mozoghat, sportolhat – hangsú-
lyozta a képviselő.
A beszédek után a négy bicskei történelmi egyház ve-
zetője áldotta meg és szentelte fel az épületet, majd a 
nemzeti színű szalag átvágását követően a csapatok bir-
tokba vették az új épületrészt és készültek a mérkőzésre, 
amely előtt Csintalan Márk gitáros-énekes koncertjének, 
a Ludovika Cheer Team bemutatójának és a Freestyle FC 
labdazsonglőr show-jának tapsolhatott a lelkes bicskei 
közönség.
A rendezvény zárásaként gálameccset rendeztek, ame-
lyen a BTC sokáig jól tartotta magát az igen erős kezdő-
vel kiálló, NB I-es Puskás Akadémia ellen. A szünetben 
sort cserélő hazai csapat a 60. percig tartotta magát, ad-
dig nem esett gól, utána azonban a vendégek nagyobb 
tudása jutott érvényre és végül 3:0 arányban nyertek.

Fennállásának 111. évfordulóját a Puskás Aka-
démia FC NB I-es csapata elleni gálamérkőzéssel 
ünnepelte a Bicskei Torna Club március 8-án. Az 
ünnepi hangulatot tovább fokozta, hogy átadták 
a 200 millió forintból kibővített klubházat, amely 
a legmagasabb kategóriának is megfelelő, teljes 
egészében új eszközökkel felszerelt öltözőkkel 
bővült.

Fotó: Döme László Balázs
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BETÖLTÖTTE A 100-AT BICSKE LEGIDŐSEBB LAKÓJA

Bicske legidősebb lakosát, 
a 100 éves Nagy Ferencné 
Hazenfratz Máriát ünne-
pelte népes családja már-
cius 4-én. E jeles alkalom-
ból köszöntötte őt Bálint 
Istvánné polgármester, aki 
miniszterelnöki emlékla-
pot és a város ajándékát is 
átadta az ünnepeltnek, aki 
szívesen válaszolt a Bicskei 
Újság kérdéseire.

- Hogyan telt a gyermekkora?

- Száron születtem. Édesapám 
Hazenfratz József bognármester 
volt, édesanyám Fritz Rozália, akit 
sajnos nagyon fiatalon, négyéves 
koromban elvesztettem. Gye-
rekkorom sok szépet, de sajnos 
ugyanannyi rosszat is hozott. A 
második világháború borzalmai, 
az azt követő kitelepítések felfor-
gatták a község életét és mostoha-
anyám sem mindig bánt velem jól, 
de mindezek csak megerősítettek, 
erőt adtak nekem.

- Népes családja körében ünne-
pel…

- Igen. Óriási öröm és boldogság, 
hogy ilyen szerető család vesz kö-
rül. Első férjem Posch János volt, 
akivel három csodálatos gyerme-
ket neveltünk fel: Franciskát, Já-
nost és Borbálát. Szép életünk volt, 
igaz, közben sokat is dolgoztunk. 
Az örömünk csak fokozódott, ami-
kor sorban megházasodtak a gye-
rekek és jöttek az unokák. Eleinte 
csak kislányokkal ajándékoztak 
meg bennünket, de aztán megtört 
a jég, és megszületett az első fiú 
unoka, akit másik kettő is követett. 

Sajnos 1973-ban meghalt a férjem, 
utána négy évig egyedül éltem, 
majd férjhez mentem Nagy Fe-
renchez. Pestre kerültem, de a szá-
ri otthon megmaradt, így kis idő 
múlva visszaköltöztünk. A dolgos 
hétköznapokba egy idő után már 
nem csak a felnőtté cseperedő 7 
unokám, hanem a 8 dédunokám is 
sok-sok örömet hozott. Éppen tíz 
éve, a 90. születésnapomon tud-
tam meg, hogy úton van az első 
ükunokám, akit további kettő kö-
vetett.

- Miként került Szárról Bicskére?

- 21 évnyi házasság után, 1998-ban 
a második férjem is meghalt. Sokat 
betegeskedtem akkoriban, ezért 
1999-ben Bicskére költöztem idő-
sebbik lányomékhoz, ahol azóta is 
élek. Nagyon örülök, hogy a bics-
keiek befogadtak, a szomszédok 
is mindig jók voltak hozzám. Min-
denkihez volt egy kedves szavam 
és igyekeztem mindenkit meghall-
gatni. Sajnos sokan eltávoztak már 
a bicskei ismerősök közül is.

- Mivel telnek a mindennapok?

- Ahogy korábban említettem, vol-
tak egészségügyi problémáim, de 
mostanában szerencsére elkerül-
nek a betegségek. Hosszú évek óta 
rosszul látok, a hallásom sem töké-
letes, de próbálok sokat mozogni, 
amikor jó idő van, a kertben va-
gyok. Sokat hallgatom a rádiót és 
szívesen beszélgetek a családom 
tagjaival. Szeretem az ünnepe-
ket, amikor ugyanígy együtt van a 
nagy család, mint a 100. születés-
napomon. Névnapok, születésna-
pok, ballagások, esküvők, karácso-
nyok, ezek jelentik számomra az 
igazi boldogságot. Hálás vagyok a 
sorsnak, hogy átélhetem ezeket a 
pillanatokat, mert ezek adnak erőt 
a szürke hétköznapokra.
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Eigner Katalin

- A lekvárfőzés, a befőzés, mint hob-
bi mindig is az életem része volt, fiatal 
korom óta szívesen töltöttem az idő-
met a konyhában. Hat évvel ezelőtt 
kezdtem el foglalkozni a gondolattal, 
hogy jó lenne más családok asztalára 
is eljuttatni azt az ízvilágot, amit kép-
viselek. Saját termésből elsőként ízesí-
tett lekvárkülönlegességeket kezdtem 
befőzni, majd helyi szinten árusítani, 
mint kistermelő. Rumos-mazsolás sár-
gabarack, fehércsokoládés eperlekvár, 
diós-gyömbéres körtelekvár - ilyen és 
ehhez hasonló termékek kerültek ki a 
kezem alól. Voltak, akiket a név is meg-
fogott, mások fenntartásokkal kezelték 
elsőre az elképzelést, de az íz, amit az 
üvegekbe rejtettem, önmagáért be-
szélt, sikere volt, így folytattam. Az évek 
alatt a repertoárt kibővítettem ször-
pökkel, natúr lekvárokkal, chutney-val, 
majd jöttek a gyümölcslevesek, a zöld-
séglekvárok, üdítők, szóval mindenből 
készítettem valamit. Termékeimet mi-
nimális cukortartalommal, magas gyü-
mölcstartalommal, hőkezeléses tartósí-
tással és sok szeretettel készítem, innen 
a név: Finomságok Katától. A tavalyi 
évben is neveztem a Fejér Termék Díjra 
egy csipkebogyó- és egy szilvalekvárral. 
Idén ismét megpróbáltam, egy eper- és 
egy szilvalekvárt küldtem a zsűrinek 

Székesfehérvárra. Izgalommal várom a 
végeredményt!

Horváth János Koppány:

- Környezetgazdálkodási agrármérnök 
és egyéni vállalkozó kistermelő vagyok, 
a magam által megtermelt terményeket 
és feldolgozott élelmiszereket viszem 
hétről hétre Budapest kézműves piaca-
ira és boltjaiba. Diós Pestoból többféle 
ízt készítek, s egész évben árusítom, 
de karamellizált dió vagy almás-rumos 
diólekvár is van a repertoáromban. Az 
utóbbi években a legtöbb időt a für-
jeknek szentelem, fürjtojásból készített 
falatkákkal neveztem a minősítésre is. A 
8 napnál régebbi fürjtojásokat, amiket 
nem vásároltak meg, elkezdtem feldol-
gozni, hogy más formában is értékesít-
hető legyen. A főtt fürjtojásokat kézzel 
megpucolom, nagyon figyelve arra, 
hogy ne sérüljön a fehérje, mert akkor 
romlik az eltarthatóság. Tisztítás után 
egy napig sós pácban állnak, ezt követi 
egy hideg bükkfa füstölés, amivel to-
vábbi ízfokozást és tartósítást érek el. 
Befejezésül üvegbe teszem és különfé-
le olajakban (napraforgó, olíva, szőlő-

mag) tárolom és értékesítem. További 
ízekkel-fűszerekkel (kakukkfű, pirospa-
rika, fokhagyma, rozmaring, vargánya) 

szoktam megkoronázni a gourmet fa-
latokat. Igazi kézműves termékről van 
szó, hiszen a madarakat én tartom, 
úgyhogy a születéstől a végtermékig 
benne van a kezem munkája, arról nem 
beszélve, hogy közvetlenül a vásárlók-
nak értékesítem.

Kiss Irén:

- Iparművészeknél tanultam kerámiaké-
szítést és fazekasságot. Keramikusként 
1988 óta működtetem vállalkozásomat. 
Rendszeresen zsűriztettem termékei-
met, és iparművészeti vállalatok részé-
re szállítottam. Csoportos kiállításokon 
szerepeltem Bicskén, Székesfehérváron, 
és a környező településeken. 2019 óta 
nyugdíjasként folytatom a kerámiák ké-
szítését a műhelyemben. Itt készülnek 
az őskori motívumokkal díszített kerá-
mia tárgyak, amelyek visszavezetnek az 
ősi fazekasság kezdeteihez. A dunántúli 
mészbetétes edények a középső bronz-
kor jellegzetes termékei voltak. A körül-
rajzolt, pálcikákkal benyomott, karcolt 
díszekbe kagylópor került, s ez a rajzo-
lat adta ki a mintázatot. Ezeket és ezek-
hez hasonló motívumokat, rajzolatokat, 
formákat újragondolva viszem át a mai 
kor használati tárgyaira. A Bicske-Gala-
gonyáson feltárt vonaldíszes kerámiák 
motívumai is megtalálhatók némelyik 
edényen. A tárgyak korongozással, kézi 
formázással készültek, a díszítés, min-

NÉGYEN PÁLYÁZTAK

A „Hagyomány - Érték - Minőség” jegyében a Fejér vármegyében előállított kézműves termékek 
és minőségi alapanyagokból készített élelmiszerek körében idén is pályázatot hirdetett a Fejér 
Vármegyei Önkormányzat. A Fejér Termék Díjra a pályázatokat 2023. február 28-ig két kategó-
riában (feldolgozott élelmiszer termék és kézműves ipari termék) lehetett benyújtani, Bicskéről 
négyen is jelentkeztek a minősítés megszerzése érdekében.
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tázás, fülezés, karcolás, retusálás, festés 
szintén a két kezem munkája. A vörös 
és barna agyagból korongozott edé-
nyek kemencében kiégetve 1050 fokon 
érik el a végleges színüket, tömörségü-
ket. Ez a termékcsalád évekkel ezelőtt 
felvételt nyert a bicskei értéktárba, ha 
„Fejér Termék” minősítést is kap, még 
inkább emeli az értékét.

Tárnokiné Horváth Edina:

- Vegyésztechnikus, diplomás szakok-
tató, kozmetikus mester, bőresztéta va-
gyok, a T.H.E Beauty cég megálmodója, 
termékeinek fejlesztője és gyártója. 
Naturkozmetikai termékeim fejleszté-
se és gyártása Bicskén történik, cégem 
saját laborjában. Mind az alapanyagok 
beszerzésénél, mind a manufakturá-

lis gyártás során törekszem a magyar, 
főleg megyén belüli alapanyag-be-
szerzésre. Rendkívül fontos számomra, 
hogy a hagyományos, népgyógyászati 
alapokon nyugvó fejlesztések képezzék 
a termékek gyártásának alapját. Termé-
keim manuálisan, minimális gépi hasz-
nálattal, manufakturális keretek között, 
kis mennyiségben kerülnek előállításra. 

A gyártásokat mini mikrobiológiai labo-
romban azonnal tesztelem, elkerülve az 
esetlegesen nem megfelelő minőségű 
termék piacra kerülését. A Fejér Termék 
Díjra azért pályáztam, mert szeretném 
megmutatni az embereknek, hogy a 
tudatosan felépített tanulás és munka 
meghozza az eredményt: érdemes időt, 
pénzt és energiát áldozni a fejlődésre. 
Bicskeiként szeretnék városomnak is 
egy kis elismerést „hozni”, hiszen szüle-
tésem óta itt élek és dolgozom. Ugyan-
akkor fel szeretném hívni a figyelmet 
a bőrápolás fontosságára úgy, hogy 
megmutatom a természeti kincsek, 
gyógynövények, növényi hatóanyagok 
felhasználásával készült kozmetikumok 
sikeres használatát.

KÖNYV 40 ÉV KÖTŐDÉSEIRŐL

A Bicske Barátok Egyesülete „Kötődéseink – Bicske Barátok 
40 éve” címmel adott ki vadonatúj könyvet, amely a szer-
vezet 40 éves fennállását is ünnepli egyben. A bemutatóra 
a Nagy Károly Városi Könyvtárban került sor február 25-én.
A kötet szerkesztői, dr. Végh Róbert elnök és felesé-
ge, dr. Tóth Ágnes vezetőségi tag, valamint Mohai-
né Fejes Ágnes titkár számoltak be a készítés körülmé-
nyeiről, annak nehézségeiről és a könyv tartalmáról.
Végh Róbert elmondta: régóta vágytak rá, ám hosszú, ne-
héz munka után sikerült csak megvalósítaniuk. Jelezte, hogy 
a kötet a Bicske Barátok Egyesülete életéből, megnyilvánu-
lásaiból, rendezvényeiből, családi kötődéseiből villant fel 
egy-egy fontos részletet, ezért is kapta, immáron harmad-
szor a Kötődéseink címet. A fejezetek sok szép fotóval illuszt-
rálva mutatják be az egyesület eddigi 40 évét – tette hozzá.
Az elnök megjegyezte, hogy 1983. május 23-ai keltezésű 
az a meghívólevél, amely egy bicskei baráti kör szervezésé-
re hívta a helyieket és az elszármazottakat, innen datálódik 
a Bicske Barátai Körének létrejötte. Az első összejövetel után 
a 84-es Bicskei Napokon választottak elnököt és vezetősé-
gi tagokat, míg az alapszabályt, illetve a szervezeti és mű-
ködési szabályzatot 1984 októberében fogadta el a tagság.
Tóth Ágnes felidézte, hogy a Kötődéseink sorozat első kö-
tete 20 évet, a második 30-at ölel fel, a harmadikat viszont 
fennállásuk 35. évfordulójára tervezték kiadni, mivel már 5 
év alatt rengeteg anyag gyűlt össze, ám különböző akadályo-
zó tényezők és a járványhelyzet miatt végül a 40-ikre sikerült.
M. Fejes Ágnes hangsúlyozta, hogy az egyesületre azért volt 

szükség, hogy 
az elszárma-
zott bicskeie-
ket meg tudják 
szólítani, haza 
tudják hívni. 

Ötven fővel alakultak meg, azóta nagy-
jából 160 az állandó taglétszámuk.
A könyvvel kapcsolatban kifejtette, hogy a 40 
év minden történését összegyűjtötték, s maguk 
is elcsodálkoztak, mennyi eseményt és kirándu-
lást szerveztek az eltelt években. Megemlítette, 
hogy az utazások alkalmával magyar irodalmi, 
művelődéstörténeti, történelmi emlékhelye-
ket szoktak felkeresni. Ezen felül zenetörténeti 
előadásokat és hangversenyeket szerveznek ne-
ves előadókkal, valamint sok-sok kiállítást nem 
csak bicskei, hanem Bicskéhez, a Bicske Bará-
tokhoz valamilyen módon kötődő alkotóknak is.
Sok emberben van meg a szándék, hogy szü-
lőhelyéért tegyen valamit, ehhez adott te-
ret ez a szervezet - tette hozzá Végh Róbert.
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FÓKUSZBAN A HÁZASTÁRSI KAPCSOLATOK

Erika és Levente 2001-ben házasodott össze, tehát idén lesznek 
22 éves házasok. Hét gyermeket nevelnek, akik 20 és 7 év közöt-
tiek. Budapestről költöztek le 2009-ben, Óbarkon építkeztek és 
azóta is ott laknak. 2020-ban szervezték az első Házasság hete 
alkalmat, még a karantén előtt. Utána kimaradt egy év a Covid 
miatt, de tavaly már újra meg tudták rendezni és idén is, tehát ez 
volt a 3. alkalom.

- Mennyire szólnak a rendezvények házaspárok-
nak és mennyire egyedülállóknak?

- A házasságunk előtt, az eljegyzési időszakban nagyon sok 
helyre jártunk tájékozódni, tanulni, azért, hogy tudjuk, mitől 
működik jól egy házasság. Ezt friss házasként is folytattuk és 
eljártunk különböző 
közösségekbe, lelkigya-
korlatokra, ahol mindig 
tanultunk valami újat 
és több-kevesebb siker-
rel próbáltuk beépíteni 
az életünkbe. Közben 
persze gyarapodott a 
család, egyre több dol-
gunk lett, építkeztünk, 
költöztünk, megindul-
tak a gyerekek külön-
böző intézményekbe. 
Ettől függetlenül min-
dig próbáltunk figyelni 
rá, hogy elvonulhassunk 
kettesben, mert erre 
szükségünk van nekünk 
is, a kapcsolatunknak is. 
Az egyik ilyen alkalom-
mal merült fel, hogy mi 
lenne, ha azt a sok mindent, amit kaptunk, azt megosztanánk 
másokkal is. A Házasság hete program már évek óta ismert 
volt Magyarországon a hívők körében és mivel Bicskén még 
nem volt jelen, ezért gondoltuk, hogy ennek keretében meg-
szervezhetnénk egy ilyet, ahova meghívunk párokat, előa-
dókat, akik a házasságról tartanának előadást. Felkerestük a 
plébánosunkat és a polgármester asszonyt, akik támogatták 
a kezdeményezésünket. A rendezvény leginkább házaspárok-
nak, jegyeseknek, pároknak szól, de persze senkit nem zárunk 
ki belőle. Mindig van olyan, aki egyedül jön, mert nem ér rá 
vagy már/még nincs párja, de így is kap valamit, ami neki szól.

- Milyen programokat valósítottak meg idén és 
kik, mely szervezetek segítettek benne?

- Öt házaspárt és egy atyát hívtunk meg. Név szerint: Gorove 
Kriszta és Laci, Magasi Mónika és Péter, Kelényi Tamás József 
premontrei szerzetes atya, Koenig Mónika és Helmut, Székely 
Ildikó és Gyula, valamint Makovecz Virág és Holló András vol-
tak a vendégeink. Akadt, aki prezentáció segítségével adott 
elő, volt, aki játékokon keresztül és tanúságtétellel, valakik pá-
ros beszélgetéseket szőttek a mondandójukba, saját példákat 
is hallottunk, amik megerősítettek bennünket, illetve közös 
beszélgetés segítségével mélyítették ismereteinket. Egyik este 
Mark Gungor: Nevesd át magad egy jobb házasságba című 
előadásából - ismertebb címén A férfi agy és a női agy - ve-
títettük le az első részt. Szombaton gyertyafényes vacsorát 

szerveztünk, előtte egy 
kis beszélgetéssel, utána 
tánctanítással. Vasárnap 
a házaspárok szentmise 
keretében megújíthat-
ták házassági fogadal-
mukat és a mise végén 
személyes áldást is kap-
tak páronként.
A programokat Bicske 
város önkormányzata, a 
katolikus plébánia és a 
Petőfi Művelődési Köz-
pont támogatta. Közös-
ségünk tagjai és még 
néhány hölgy segített, 
hogy minden nap az esti 
tea mellé egy kis süte-
mény is legyen az aszta-
lokon.

- Van-e a Házasság hete programjainak pozitív 
hatása?

- Azt nem látjuk, hogy egyes kapcsolatokra milyen hatással 
van, de a 3. alkalom után úgy tűnik, hogy egyre többen va-
gyunk és távolabbi településekről is jöttek már. Az első év nagy 
eredményének tudtuk be, hogy három gyermek született kö-
zösségünkben 9-12 hónappal a rendezvény után. Egyéb, kéz-
zelfogható eredményeket mi magunk nem látunk, de hisszük, 
hogy ezek az alkalmak képesek arra, hogy egy-egy házasságot 
még inkább megerősítsenek. S, ha ez így van, akkor már meg-
érte szervezni.

Szeretetbe kapaszkodva – ez volt a jelmondata az idei Házasság hete országos programsorozatnak, 
amelyet február 12-19. között rendeztek meg. Bicskén 2020-ban tartottak először ilyen rendezvé-
nyeket Ilyés Erika és Ilyés Levente szervezésében, akik idén harmadszor várták az érdeklődőket.
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BICSKE IS FELKERÜL FEJÉR VÁRMEGYE 

TOJÁSFÁJÁRA

Új kezdeményezést indított az Alsószentiván Községért Egyesület, az a szervezet célja, hogy 
húsvétra megvalósuljon Fejér vármegye tojásfája, amelyre valamennyi település küld egy-
egy tojást a rá jellemző mintával vagy címerrel és a település nevével. Bicske az első hívó 
szóra csatlakozott és már készen is van a fára akasztható húsvéti tojás.

Pusztai Gréta, a Szent László Általános Iskola 8. osztályos tanulója készítette el a tojást, 
amely teljesen fehér és a bicskei fehérhímzés motívuma látható rajta a Bicske felirat mel-
lett. Ez az alkotás lesz az, amelyet a bicskei önkormányzat elküld az alsószentiváni egye-
sületnek, hogy a Somogy vármegyei Kéthely település ötletéből kiindulva húsvétra ők is 
elkészíthessék Fejér vármegye tojásfáját. Már csak abban kell bíznunk, hogy a másik 107 
település is csatlakozik és akkor valamennyi város és község rá jellemző motívuma vagy 
címere ott díszeleg majd a tojásfán.
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VENDÉGEK DÉL-KOREÁBÓL

kötetlen beszélgetésre a teaház keretein belül. Ezen 
a napon kora délután az Új Esély Központba láto-
gattak még el, ahol hasonló előadást mutattak be 
– összegzett Rácz Marianna.
Megtudtuk tőle, hogy Dél-Korea alapvetően budd-
hista ország, társadalma régi hagyományokban 
gyökerezik, ám a Bicskén látott csoport tagjai ke-
resztények voltak. Ugyanis az ázsiai országnak több 
százezres keresztény gyülekezetei vannak, az Egye-
sült Államok mellett ők küldik a legtöbb keresztény 
misszionáriust szerte a világba, ahol egymás elfo-
gadását, az összekapaszkodás szükségszerűségét, 
Istennel való megbékélést, megtérést hirdetik, ami 
kiválóan illeszkedik a baptista gyülekezet idei mot-
tójához.
Rácz Marianna elárulta azt is, hogy programsoroza-
tuk következő állomása március 31-én lesz, ekkor 
egy képzőművészeti kiállítás nyílik meg a gyüleke-
zet aulájában. A tárlaton profi és amatőr művészek 
állítanak ki, zenei előadások és énekek is lesznek 
amerikai, dél-koreai és magyar előadóktól.

- MINDEN NEMZET: „Szeresd felebarátodat, mint 
magadat.” – a Szentírás ezen sorainak jegyében 
indítottunk egész éves programsorozatot a bics-
kei baptista közösségben, amelynek első állomása 
volt a Dél-Koreai Nemzeti Kulturális Ének és Zenei 
Csoport fellépése. A csoport tagjai közül néhányan 
már 2015-ben is jártak Bicskén, s hasonló előadás-
sal kedveskedtek akkor is nekünk. Tudni kell, hogy 
a fellépők a téli szabadságuk idejét ajánlották fel 
egy körútra, amelynek állomásai Törökország, Bul-
gária, Szerbia és Magyarország voltak. Akadt köztük 
néhány nyugdíjas, de a többségük misszionárius és 
polgári foglalkozású volt. Figyelemreméltó, hogy 
valakik szabadságuk idején elhozzák ide a kultú-
rájukat, szolgálatot teljesítenek, mindezt teljesen 
ingyenesen. Hazánkban kizárólag Bicskén és Buda-
pesten léptek fel, mi adtunk nekik szállást és az el-
látásukhoz is hozzájárultunk. A fellépésen európai 
és tradicionális koreai népi énekek csendültek fel, 
amelyeket hagyományos hangszerekkel kísértek. 
Ezen felül üzeneteket, kisebb történeteket osztot-
tak meg a jelenlévőkkel. A végén lehetőség nyílt 

Kore Kültürü Günü – hirdette a Bicskei Baptista Gyülekezet plakátja azt a február 15-ei zenés, énekes 
estet, amelyet Dél-Koreából érkezett vendégek tartottak a baptista templom nagytermében. Egy-
általán nem megszokott, hogy e távoli ázsiai országból művészek érkeznének városunkba, ezért 
utána jártunk annak, miként kerültek Bicskére. Ebben Rácz Marianna volt a segítségünkre.
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TISZTELGÉS AZ ÉPÍTŐMÉRNÖKÖK ELŐTT

ISMÉT SEGÍTETT A KÖZALAPÍTVÁNY

Bicskére érkezett az "Építőmérnök 200" kiál-
lítás, amely egy több ezer éves szakma előtt 
tiszteleg. Az óriásposztereket tartalmazó sza-
badtéri tárlat a Bicske Szíve Parkban, a Ta-
nuszoda kerítésén kapott helyet.
Mint Takács Józseftől, a Bicskei Egységes Mű-
velődési Központ és Könyvtár igazgatójától 
megtudtuk, az Építőmérnökök Európai Tanácsa 
(ECCE) az Építőmérnökök évének nyilvánította 
2018-at, az elmúlt években több nagyszabású 
rendezvénysorozat valósult meg ehhez kap-
csolódóan. A bicskei kiállítás a szakma 200 
éves nemzetközi szervezeti együttműködését 
ünnepli, valamint bemutatja a legfrissebb ha-
zai építőmérnöki teljesítményeket.

valamint az önkormányzat 300 ezer forintos tá-
mogatását juttatták el az érintetteknek Bálint 
Istvánné polgármesterrel közösen.
Két családnál tűzeset történt és a helyreállítás-
hoz volt szükségük pénzbeli támogatásra, a 
harmadiknál is tűz pusztított, ám ott a Bicskei 
Gazdasági Szervezet fogja a felújítást elvégez-
ni és ahhoz nyújt segítséget a közalapítvány. 
A negyedik háztartás esetében a tönkrement 
gázkazán cseréjéhez járultak hozzá anyagilag.

A Hátrányos helyzetű 
és nehéz sorsú embe-
rekért Közalapítvány 
újfent segíteni tudott, 
ezúttal négy bicskei 
családot támogattak.
Némethné Horváth 
Nikoletta, a közalapít-
vány kuratóriumának 
elnöke elmondta, hogy 
az újévi koncert 367 
ezer forintos bevételét, 
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A végső fázisba értek a Bicske városi ke-
rékpárút hálózat fejlesztése elnevezésű 
projekt kivitelezési munkálatai. Ennek 
keretében a Szent István út – Tatai út ke-
reszteződésében körforgalom épült, ez 
pedig azt jelenti, hogy a forgalmi rend 
is változott.
Amint arról Druzsin László a polgár-
mesteri hivatal műszaki irodavezetője 
beszámolt, a kivitelezés két hónapos 
szünet után folytatódott, hiszen a téli 
időjárás nem tette lehetővé az aszfal-
tozási és festési munkálatokat. Mint 
mondta, a Szent István út – Tatai út ke-
reszteződésében a körforgalmú csomó-
pont középszigetének kialakítása meg-
történt. A körforgalom középső része 
színezett térkőből épült meg és ezzel 
kapcsolatban kiemelte, hogy a térköves 
burkolat a végső aszfaltozást követően 
egy szintbe került az úttesttel, így a na-
gyobb tehergépjárművek és a buszok is 
könnyedén közlekedhetnek a körforga-
lomban.
Jelezte, hogy a Kossuth utca 9. szám és 
a Kossuth utca - Rózsa utca útkereszte-
ződés közötti szakasz jobb oldalán (pá-
ros oldalon) az útburkolat szélesítését a 
szegélykövek lerakásával együtt elvé-
gezték. Az utca páratlan oldalán a fenti 
hosszúságban süllyesztett szegélysor 
épült minimális szélesítést követően a 
burkolat szélének vonalában. A Bocskai 
utca útteste teljes szélességben a régi 
burkolat felmarását követően új asz-
faltréteget kapott. Az aszfaltozási mun-
kálatokat elvégezték, ezt követően a 
kivitelező száraz és megfelelő időjárási 
viszonyok között a kerékpárúthoz kap-
csolódó útburkolati jelek felfestését is 
teljesítette.

Forgalmi rend 
változás

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, 
péntek: 8–17
Szerda:  8–18, Szombat:  8–11

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

Közérdekű információk

ANYAKÖNYVI HÍREK

Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Köz-
pont – Kapcsolat Központ védőnői szakmai 
egysége szerint 2022. december és 2023. feb-
ruár hónapban született gyermekek: Németh 
Natália (12.28.), Tavali Magor (02.12.)

Jó egészséget kívánunk!

Védőnői Szakmai Egység
2060 Bicske, Kossuth tér 17.

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