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A május enyhülést hozott a járványhelyzetben
Ismét eltelt néhány hét és ismételten enyhültek a koronavírus-járvány elleni védekezés sikeressége érdekében meghozott szigorítások. Bicskén is fokozatosan, de egyre jobban
megindul az élet, ami érezhetően jobb hangulatot kölcsönöz a városnak. Rossz hír is van sajnos: megvan a vírusfertőzés második bicskei áldozata.
Május 4-én, hétfőn elkezdődött az érettségi vizsga. Ahogy ös�szeállításunkban olvashatják, a koronavírus-járvány miatt ez is
rendkívüli biztonsági intézkedések mellett zajlott le.
Május 9-ére az egyik regisztrált bicskei fertőzött meggyógyult,
két további fertőzött pedig tünetmentesen otthonában várta
a gyógyulást. Egy személy kórházi ellátásra szorult, heten pedig hatósági karanténban voltak.
Május 11-től a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskolában is elindult az ügyelet, mint ahogy a bölcsőde is újra megnyitotta
kapuit és ügyeleti rendszerben várta a legkisebbeket.
Május 13-án Bálint Istvánné polgármester Horváth János
Koppány képviselővel közösen két darab ózonos fertőtlenítő
készüléket vitt a bicskei mentőállomásra. Az önkormányzat

ezzel is igyekszik hozzájárulni ahhoz, hogy az első vonalban
dolgozó mentősök a lehető legbiztonságosabb körülmények
között végezhessék a munkájukat.
Május 14-én a városvezető bejelentette, hogy az elmaradt
Bicskei Napok pótlásán dolgoznak. Mivel nyár végén és ősszel
már lehet szabadtéri, 500 főnél nagyobb rendezvényeket szervezni, ezért azon dolgoznak, hogy valamiképpen kárpótolják a
bicskeieket kulturális programokkal.
Május 15-én újranyitott a Bicskei Piac, amelyet 6-9 óráig a 65
év felettiek, 9-13 óra között pedig a 65 év alatti személyek látogathattak. A védőfelszerelések használata (arcvédő maszk,
kesztyű) és a 1,5 méteres távolságtartás kötelező volt.
A kormányablakokban a védelmi intézkedések betartása mellett bővült a személyes ügyintézés lehetősége. A veszélyhelyzet ideje alatt lejárt okmányok cseréje esetében vidéken nem
kötelező előzetesen időpontot kérni, a foglalkoztatási ügyfélszolgálatok az ország teljes területén időpontfoglalás nélkül
fogadják ügyfeleiket.
Május 16-án az Operatív Törzs bejelentette, hogy május 18-tól,
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hétfőtől az éttermek, kávézók, vendéglátó egységek belső,
zárt részében is lehet már tartózkodni. A szállodák, panziók is
kinyithatnak vidéken. A másfél méteres védőtávolságot azonban továbbra is be kell tartani és az arc eltakarása is kötelező.
Június 1-től maximum 200 vendég részvételével esküvőket is
lehet szervezni.
Május 19-én a kórházban kezelt idős bicskei lakos elhunyt.
A másik két regisztrált beteg jól volt és tünetmentes, 15 lakos pedig karanténban töltötte mindennapjait. A Bicskei
Tanuszodában megnyitott a konditerem és a masszázs. A
templomok újra kinyitottak, a maszk és a távolságtartás azonban ott is kötelező.
Május 20-án a világjárvány okozta veszélyhelyzet miatt
a polgármester levelet írt Bicske testvérvárosainak. Réty,
Tusnádfürdő és Csap vezetőinek segítséget ajánlott fel és támogatásukról biztosította őket. Elsősorban maszkokat igényeltek, arra volt nagy szükségük, ezért a Bicske Városi Óvoda
dolgozói által készített 620 darab maszkot és Balás Brigitta által
felajánlott 60 darabot eljuttatták hozzájuk.
Az önkormányzati
képviselők ismét
összegyűltek
a
Fiatalok Házában,
hogy újfent ös�szeállítsanak 500
élelmiszercsomagot és ezzel segítsenek ötszáz nehéz
helyzetben
lévő
családnak. A csomagokba száraztészta, étolaj, liszt,
rizs, üveges lecsó,
üveges zöldbab és
burgonya került.

www.bicske.hu

Koronavírus járvány – a szociális
ügyintézők szemszögéből

BÁLINT ISTVÁNNÉ
polgármester

2020. március elején egy eddig ismeretlen járvány jelent meg
Magyarországon, amely alapjaiban változtatta meg a családok, munkahelyek, hivatalok életét. Egy új szót kellett megtanulnunk, koronavírus.
Az óvódák, iskolák, munkahelyek bezártak, a családok otthoni karanténba kényszerültek, de vannak olyan munkavállalók,
akik a járványhelyzet kihirdetése óta folyamatosan dolgoznak.
Sok szó esett a médiában az egészségügyi dolgozókról, bolti
dolgozókról, hála és köszönet a kitartásukért.
A kolléganőm és én Bicskén a Polgármesteri Hivatal Szociális
Irodáján dolgozunk.
Borika és Évike, a mi nevünket lassan egész Bicske ismeri.
Köztisztviselők vagyunk, mi ketten a járvány kihirdetése óta
minden nap dolgoztunk és dolgozunk. Igaz, az ügyfélfogadás
a Hivatalban szünetel, de azok az ügyfelek, akik szociális rászorultak, hétfőtől-péntekig a recepción leadhatták az igénylésüket. Március 24. óta minden kérelmet személyesen átvettünk,
maszkban, kézfertőtlenítőt használva.
Segítettünk személyesen, telefonon, e-mailen érkező megkeresésekben.
Kértek tőlünk maszkot,
szemétszállítást, ebédszállítást,
gyermekétkeztetést,
közgyógyellátást, jogosítványt, minden
nem hozzánk tartozó
kérést a megfelelő
helyre irányítottunk.
A szociális kérelmek száma a tavalyi időszakhoz képest megduplázódott, mindig, minden esetben a szabályok betartásával segítségével anyagi és erkölcsi támogatást adtunk.
Mi a szociális irodán felváltva 2 napos váltásban dolgozunk, 2
nap iroda, 2 nap Home Office. Az otthoni munkavégzéshez a
technikai feltételeket a Hivatal biztosította, laptop, telefon áll
a rendelkezésünkre.
Ebben a nehéz helyzetben megmutatkozott, hogy a hivatali
munkatársak összefogásával, minden ügyet meg lehet oldani. Ügyintézés, utalás, információ átadás, egymásra figyelés jól
működik. A kisgyermekes kollégáknak biztosítva van a rugalmas munkavégzés, hogy a gyermekek az otthoni tanulást el
tudják végezni.
A Hivatal minden dolgozója mindent megtett és megtesz
azért, hogy Bicske Város lakóinak segítsen a járvány időszakában.
Ezúton szeretnénk megköszönni az ügyfelek türelmét és
megfelelő hozzáállását, mellyel segítik és segítették a Hivatal
zökkenőmentes munkáját. Összefogással, odafigyeléssel túl
leszünk a koronavírus járványon is.
Zimmermann Borbála és Horváthné Töli Éva

Óvatos haladás...
Hazánk s benne városunk egyértelműen megnyerte az első csatát a láthatatlan „ellenséggel”
szemben. A védekezés eredményes volt, és mi,
így együtt, közösen, fölvettük a harcot a világjárvány ellen, mindenki a maga eszközeivel és a
maga lehetőségei szerint. Ennek köszönhetően
a védekezés első szakasza lezárult és lépésről lépésre tér vissza az életünk a viszonylag normális
kerékvágásba. Kinyitottak az üzletek, éttermek,
szállodák, már lehet menni a parkokba, kültéri fürdőkbe és múzeumokba. Egyszóval, újra
élettel telnek meg az utcák, teraszok, épületek.
Hangokkal, illatokkal, színekkel teli a levegő. Bár
még mindig vannak szabályok, a távolságtartás,
a maszk, de mégis, valahogy sokkal szabadabbnak érezzük magunkat és élvezzük a napsugarat,
a tavaszt, mindazt, amit eddig nem tehettünk, a
saját érdekünkben.
A bölcsődék, óvodák ismét kinyitottak, az iskolákban lehetnek kiscsoportos és egyéni foglalkozások, ahol igénylik.
A templomok is várják a híveket, látogathatók
a misék, istentiszteletek. Újra szól a harang és a
lelkünk számára most nincs is ennél kedvesebb
hívószó.
A nyári gyerektáborok szervezését is megkezdhetjük. A gyerekeink idén is élvezhetik a Balaton
nyújtotta örömöket, hogy élményekkel gazdagodva térjenek majd haza.
Azt gondolom, sok mindent megtanulhattunk,
az elmúlt két hónapban. A magam részéről például azt, hogy semmi nem természetes, amit eddig annak hittem, hogy az apró örömök milyen
felszabadítók, milyen sokat jelentenek egy szürke hétköznapon. Egy jó kávé a barátokkal, egy
kellemes séta az unokámmal vagy éppen egy
rögtönzött ügyfélfogadás egy kedves bicskei lakossal a szupermarket parkolójában.
Egyszóval, azt hiszem megtanultuk becsülni a
mindennapok megszokott rutinját, értékelni az
élet adta számos szépséget, amit talán észre sem
vettünk.
Bicskei Újság
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Érettségi, ahogy eddig még sohasem volt
Lezajlottak az írásbeli érettségik. Nem
szokványos módon és nem a több évtizede bevált gyakorlat szerint. Most
ugyanis szinte egyetlen tantárgy esetében sem követi szóbeli felelet az
írásbelit, hanem ez alapján kapnak
jegyet a diákok. Sőt, ez lesz az egyetemi felvételi vizsgájuk is egyben. Az ok
természetesen a koronavírus-járvány,
amely az érettségire is nagy hatással
volt. Ezzel kapcsolatban kérdeztük az
érintetteket.
A
Vajda
János
Gimnázium,
Szakgimnázium és Szakközépiskola
igazgatója, Bottlik Zoltán elmondta,
hogy ebben az évben középszinten 33
vizsgázójuk volt, magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, angol
és német nyelv, biológia, kereskedelmi
ismeretek, belügyi rendészeti ismeretek
és informatika tantárgyakból. De voltak
emelt szintű vizsgázóik magyar nyelv és
irodalom, történelem, angol és német
nyelv, illetve belügyi rendészeti ismeretek tantárgyakból.

- Általános tapasztalat és ez nálunk is így
volt, hogy az idei érettségivel együtt járó
vírusvédelmi szabályokhoz igyekezett
mindenki fegyelmezetten igazodni, mert
ez volt az egyik alapfeltétele az írásbeli
vizsgák biztonságos levezénylésének. A
védőmaszk viselése, a kézfertőtlenítés, a
biztonságos távolság megtartása nem jelentett nagy terhet, és a maszkokat az írásbelik alatt levehették a diákok, hogy ez se
zavarja őket a munkában – összegzett az
igazgató, majd jelezte, hogy az érettségi
dolgozatok javítása jól halad, a határidő,
azaz május 27-e előtt jóval meglesznek
vele. Két nap áll majd rendelkezésre a
dolgozatok megtekintésére: május 28.
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és 29. Mivel még érvényben van a kihirdetett veszélyhelyzet, ezért a megtekintést is a már ismert, biztonságos körülmények között kell megszervezniük.
Bottlik Zoltán a szóbeli vizsgákkal kapcsolatban megjegyezte, hogy idén jóval
kevesebb lesz, mint a korábbi években,
mert a személyes találkozások számát
ezzel is csökkenteni lehet a járvány még
aktív időszakában. Főleg azoknál lesz
szóbeli vizsga, akiknél – az adott tantárgy jellegéből fakadóan – kötelező a
szóbeli felelet, vagy fel vannak mentve
az írásbeli számonkérés alól. A vizsgafelkészítések ugyanúgy zajlanak, mint
eddig: online módon, rendszeres kapcsolattartással, az interneten keresztül
– tette hozzá.
- Az érettségi bankett megtartásán és annak részletein még gondolkodunk, mert
szeretnénk a végzőseinket méltó módon
elbúcsúztatni. De ez igaz a szakképzésben
érintett osztályainkra is, eladóink és logisztikai ügyintéző technikusaink is most
fejezik be a tanulmányaikat – mondta az
igazgató.
Beszélt arról is, hogy az iskola ősztől technikumként működik tovább a
megújult szakképzés rendszerén belül.
Ösztöndíj és munkabér segíti majd a fiatalok tanulmányait a rendészet, a kereskedelem és az informatika ágazataiban.
S mivel a felvételi eljárás még nem zárult
le, szeptembertől induló osztályaikhoz
lehet még csatlakozni.
Szabó Imre a fővárosi Szent Angéla
Ferences Általános Iskola és Gimnázium
tizenkettedikes tanulója is úgy kezdte a 2019/20-as tanévet, hogy a végén
a szokott módon érettségizik. Mint
lapunknak elmondta, már a felkészülés is más volt, mint amire előzetesen
számított, hiszen márciusban el kellett búcsúzniuk az iskolától, a tanároktól, a barátoktól és az osztálytársaktól.
- Tulajdonképpen el sem köszöntünk egymástól személyesen, hiszen amikor március 13-án, pénteken elhagytuk az iskola
épületét, senki sem gondolhatta, hogy
hétfőn már nem találkozhatunk. Nincs rá
jobb szó, sokkhatás volt. Utána sokáig azt
sem tudtuk, lesz-e érettségi, majd végül
eldőlt, hogy lesz. Április közepén derült ki,

hogy csak írásbelik lesznek, így a szóbeli
tételeket félrerakva az írásbelire koncentráltam – idézte fel Szabó Imre, aki otthonában mindvégig az érettségire készült.
Mint mondta, sokkal jobban tudott
haladni a tanulással, mert nem voltak
zavaró körülmények és saját időbeosztás alapján dolgozott. Aztán elérkezett
május 4-e, az írásbeli érettségi vizsgák
kezdete.
- Érdekes volt így maszkban iskolába menni, ráadásul nem nyolc órára, hanem kilencre kellett érkezni. Ennek ellenére már
háromnegyed nyolc körül az iskola előtt
a beléptetésre vártunk. Első nap mindenki
sík ideg volt, de amint a dolgozat elénk került, az idegesség elillant. Miután leültem
a helyemre, onnantól nem volt kötelező a
maszk, de amikor felálltam például piszkozati papírért, maszkot vettem és kezet
fertőtlenítettem – mesélte Szabó Imre,
akire vár még egy szóbeli vizsga, június
15-én katolikus hittanból. Arra húsz tételt kell megtanulnia.
Elmondása szerint jól sikerültek az írásbeli érettségi vizsgái, így jó esélye van
arra, hogy felvegyék az első helyen megjelölt Óbudai Egyetem gazdálkodásmenedzsment szakra.
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A Bicske Városi Óvoda felkészült a gyerekek
fogadására
Előzőleg azt írtuk, hogy elcsendesültek
a bicskei óvodák, hiszen a gyerekek
nagy többsége otthon tartózkodik a
vírusjárvány terjedésének lassítása érdekében tett biztonsági intézkedések
miatt. Nos, a kormány lassan és fokozatosan enyhíti a korlátozó intézkedéseket vidéken, így apránként visszaköltözik az élet a Bicske Városi Óvoda
intézményeibe is.
Patkóné Bátori Erzsébet óvodavezető
arról számolt be, hogy május 11-én már
három csoportban fogadták a gyerekeket. Minden óvodapedagógus heti egy
napot tölt az intézményben, a többiek online formában, mára jól felépített
rendszerben segítik a szülőket a gyerekek fejlesztésében.
Jelezte, hogy sok család esetében fokozatosan megszűnik az otthoni, online
munkavégzés lehetősége, ezért a szülők a gyerekek napközbeni elhelyezését az óvoda segítségével oldják meg.

Folyamatosan érdeklődnek a szülők a
visszatérés lehetőségéről, az intézmények felkészülten várják vissza az óvodáskorú gyerekeket.
A legújabb kormányrendelkezés alapján, május 25-tól kötelező minden fenntartónak biztosítani az óvodai ellátást
annak, aki igényli, nyáron is mindössze
két hétre zárhatnak be az intézmények.

- Jelenleg az Árpád utcai székhely intézményben vagyunk, de a többi tagintézményt is bármikor meg tudjuk
nyitni, ha arra szükség lesz. Fontos
megemlíteni, hogy 5 fős csoportok
indulnak, jelenleg ez a szabály. Ügyeletben vagyunk, ami azt jelenti, hogy
a hozzánk járó közel 400 gyerekből
maximum 95-öt tudunk majd vis�szafogadni ezen feltételek mellett.
Óvodanyitásról tehát még nem lehet
beszélni, hogy ez mikor következik be,
azt egyelőre nem tudjuk – taglalta az
óvodavezető május 21-én.

Patkóné Bátori Erzsébet kiemelte, hogy
gondolkodnak már a nyári időszakról,
készülnek a nyárra, de nehéz jósolni, mi
vár rájuk.
A korábbi években mindig májusban
mérték fel a nyári igényeket, ezt felülírta az élet, idén várhatóan júniusra fog
kiderülni, mennyi gyermeket vinnének
ebben az időszakban óvodába.
És hogy mi lesz az iskolásokkal?
A kormány döntése értelmében június
1-től nyitnak az iskolák, kiscsoportos és
egyéni megbeszélés, oktatás engedélyezett, s minden iskolában meg kell szervezni az oda járó gyermekek felügyeletét.
A gyermekfelügyeletben részt vevőknek
június 2. és 15. között elsősorban felzárkóztató, tanulást támogató tevékenységeket lehet szervezniük, június 16. és 26.
között pedig már a következő tanévre is
készülhetnek.
Június 26-ig az étkezést is biztosítani kell
a gyerekeknek.
Bicskei Újság
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Bővülnek az elérhető szakrendelések
A koronavírus járvány elleni szigorú
korlátozások fokozatos enyhítése május elején elindult, köszönhetően a sikeres védekezésnek és a lakosság példamutató együttműködésének. Ennek
megfelelően a Bicskei Egészségügyi
Központban május 4-étől megkezdődött az egészségügyi ellátások szélesebb körben való biztosítása, természetesen a higiénés rendszabályok
szigorú alkalmazása és a védőtávolságok következetes betartása mellett.
A bővülő szakrendelésekről Balogh
Gyula ügyvezetőt kérdeztük.
- Május 4. óta az addig egészen szigorú
korlátokon valamelyest enyhítettek, így a
betegeknek lehetősége nyílt többféle szakorvosi ellátást igénybe venni. Továbbra
is kerülni kell a felesleges orvos-beteg
találkozásokat, ezért a betegeknek első
körben telefonon kell egyeztetniük a szakorvossal. Nyilvánvalóan az akut eseteket
ellátják enélkül is, bár sürgős háziorvosi
beutaló ezekhez is kell. Az esetek egy része az orvossal történt beszélgetés során
megoldódik. Amikor ez nem elég, az orvos

gyógyszermennyiséget változtathat vagy
új gyógyszert írhat fel e-receptre. Ha ez
sem lenne elég és az orvos úgy dönt, látnia
kell a beteget, akkor időpontot ad, amire
hajszálpontosan kell érkezni, hogy a váróban ne alakuljon ki torlódás. Fontos információ még, hogy a rendelőbe érkezőket
továbbra is kapuőrök fogadják, a kérdőív
kitöltése, testhőmérséklet mérés és kézfertőtlenítés után, szigorúan maszkban
beléphetnek az objektumba – mutatta be
az eljárásrendet Balogh Gyula.
Megemlítette, hogy a betegek kényelme érdekében kihelyeztek egy nejlonba
csomagolt telefonkészüléket az oldalbejárathoz, időpont nélkül érkező betegek
azon keresztül is tudnak értekezni az
orvossal, és ha szükséges, akkor felmehetnek a rendelésre. A nejlont minden
használat után cserélik.
Az ügyvezető elmondta, hogy az emberek sokáig abszolút partnerek voltak a
korlátozások betartásában, Bicskén nem
is voltak tömeges megbetegedések. Az
utóbbi időben a türelem kezdett elfogyni, nem kívánatos megnyilvánulások is
akadtak, de az enyhítések remélhetőleg

A Bicskei Egészségügyi Központ
szakrendelései
- A gasztroenterológiai szakrendelés csak sürgős betegellátást végez, vérző, vérszegény, daganat gyanús betegek endoszkópos vizsgálatait vállalja. Időpontot a 06/20-445-5670es telefonszámon kérhet, munkanapokon 9-15 óráig.
- Labor: vérvételre május 4-től előjegyzéses rendszerben, 6.3010.00 óráig van lehetőség! Időpont kérés a 06-22/567-570-es
telefonszámon.
- Reumatológiai szakrendelés kedd 8.00-12.00 óráig, csütörtök: 8.00-12.00 óráig. Telefonos elérhetőség rendelési időben:
06-22/567-574.
- A gyógytorna hétfőn és szerdán 10-17 óráig, kedden és csütörtökön 8.30-12.30-ig online torna keretében, előjegyzés
alapján, beutalóval fogad betegeket. Telefonszám: 06-22/567580.
- A fizikoterápia kedden és csütörtökön délelőtt fogad előjegyzett betegeket. Telefonszám: 06-22/567-553.
- A bőrgyógyászati rendelés április 3 óta telefonos konzultációkkal és receptek felírásával folyik. Dr. Tuba Miklós rendelési ideje péntek 08:00-11:00 óra, Dr. Kiss Ildikó rendelési ideje
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mindenkinek megnyugvást hoznak.
Balogh Gyulát megkérdeztük az országos reprezentatív szűrővizsgálat bicskei
vonatkozásairól is. Közölte, hogy ők csak
a helyszínt biztosították, a szúrópróbaszerűen kiválasztott emberektől az
egyetem szakemberei vettek mintákat.
A két kijelölt napra 27 embert hívtak be
Bicskéről, de a részvételi arányról és az
eredményről nincs tudomása. Az országos adatok ugyanakkor alátámasztják,
hogy nagyon beváltak a korlátozások,
alacsony a fertőzöttek aránya.

hétfő 09:00-12:00 óra, péntek 11:00-14:00 óra. Telefonszám a
rendelési idő alatt: 06-22/567-503. E-mail a rendelések előtt:
borgyogyaszat@bicskerendelo.hu
- Pszichiátriai rendelés: hétfő 12-15 óráig Dr. Ternován Szilvia
telefonon, kedd 9-15 óráig Dr. Stvrteczky Rita sürgős esetben
a rendelési időben személyesen, illetve telefonon, szerda 8.3012 óráig Dr. Sujtó Katalin telefonon rendel.
- Nőgyógyászat: Dr. Molnár Mihály rendelése átmenetileg szünetel. Dr. Tamási Ferenc rendelési ideje: csütörtök 15-19 óráig
fogad betegeket telefonon történő előjegyzéssel!
- Diabetológia: Dr. Kovalik Rita hétfőn 9-15 óráig – telefonon,
kedden 9-11 óráig – telefonon rendel.
- Sebészet: Hétfő, kedd, szerda és péntek 9-13 óráig, telefonos
egyeztetés alapján!
- Traumatológia: Dr. Varga Gyula kedd és csütörtök 15-18 óráig, telefonos egyeztetés alapján!
- Kardiológia:Dr. Haberényi Pál hétfő 8-12 óráig, csütörtök
8-12 óráig, beutalóval, telefonon történő előjegyzéssel!
- Urológia, Szemészet, Ultrahang, Onkológia, Neurológia,
Belgyógyászat, Gyermekpszichiátria és Fül-Orr-Gégészet
szakrendeléseken nincs állandó időpont, az adott heti időbeosztásokat a Bicskei Egészségügyi Központ előzőleg a honlapján közzéteszi!

www.bicske.hu

Bourgla Ossamah: soha nem lesz olyan az életünk,
mint eddig volt
Soha nem lesz olyan az életünk, mint eddig, a koronavírus-járvány előtt volt – vallja Bourgla Ossamah bicskei háziorvos. Szerinte kiválóan reagáltak a magyar emberek a szigorításokra, ennek a fegyelmezettségnek köszönhető, hogy
májusban újraindulhatott az élet.
- Nagy fegyelmezettséget tapasztaltam, szinte hihetetlen, amit
az emberek ebben a nehéz és veszélyes időszakban hozzáállás
terén tanúsítottak. Mert hiába a kiváló szabályok, ha nem tartják
be azokat. Fontos, hogy a magyar és úgy általában a kelet-európai népek szabálykövetőek, mindent szigorúan betartottak,
nem mellékesen pedig szinte a saját bőrükön érezték az olasz és
spanyol járványhelyzet kritikus mivoltát. Azt gondolom, hogy
a gyors reagálás, közterületeken és közösségi terekben a maszk
viselése, a higiéniás előírások betartása vezetett oda, ahol most
tartunk – összegzett a háziorvos.
Bourgla Ossamah elmondta, hogy a kijárási korlátozás március
közepi bevezetését követően is folyamatosan nyitva tartott a
rendelője, a páciensek mehettek. Egy ideig mentek is, aztán a
polgármesterrel történt egyeztetések után, amikor bevezették
a zsiliprendszert a rendelőintézetben, azonnal megértették,
hogy nem lehet félvállról venni a vírust. Utána tényleg csak
akkor mentek a rendelésre, ha nagyon muszáj volt. Előfordult,
hogy 2-3 páciens jelent meg a 4 órás rendelés alatt, a telefonok
viszont folyamatosan csörögtek.
- Hiányoltam is, hogy akut betegségek miatt sem jöttek, mint
máskor. Egyébként a krónikus betegségben szenvedőknél továbbra is fontos, hogy az orvos időnként lássa őket, legalább
háromhavonta egyszer, mert át kell beszélni a problémákat, esetleges ellenőrző vizsgálatokat kell kezdeményezni, itt nem lehet
mindent távgyógyítással kezelni. Az enyhítések óta még mindig

óvatosak az emberek, olyannyira, hogy egyszer magam mentem
volna házhoz, de inkább azt kérték, mégse menjek, mert félnek –
mesélte a háziorvos, aki szerint továbbra is fenn kell tartani a
higiéniás szabályokat, a közösségi maszkviselés, a távolságtartás, valamint a gyakori és helyes kézmosás gyakorlatát.
- Soha nem lesz olyan az életünk, mint a vírusjárvány előtt, már
az első pillanattól érzem, hogy alapjaiban megváltozik sok minden. Ráadásul az oltások előállításában sehol sem tartanak,
próbálkoznak, kísérleteznek, de végleges
megoldás nincs. Olyan oltóanyag van
már, ami az állatokat a tüdőgyulladástól megvédte, de magától a fertőzéstől
és annak terjedésétől nem, vagyis rövidtávon az oltás sem fogja megoldani a
problémát. Persze elég csak a 80-as években megjelent AIDS-re gondolni, ahol a
betegek kezelése megoldott, de végleges
megoldás még mindig nincs – mondta
Bourgla Ossamah.
Hangsúlyozta, hogy meg kell tanulni
ezzel együtt élni, a szabályok egy részét talán sohasem tudjuk elengedni.
Persze van ennek jó oldala is, nátha és
láz esetén most már nem lesz furcsa, ha
valaki az utcára kilépve maszkot visel,
ezzel elősegítve a fertőző betegségek
terjedésének megelőzését.
Bicskei Újság
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Szigor és enyhítés – Így változtak meg a
bicskei vállalkozások mindennapjai
Alaposan felforgatta a mindennapokat
a koronavírus-járvány miatt elrendelt
veszélyhelyzet és kijárási korlátozás,
amely többek között a kereskedelmet, a szolgáltató szektort és a vendéglátóipart is nehéz helyzetbe hozta.
Összeállításunkban annak jártunk utána, vajon Bicskén a vállalkozók hogyan
vészelték át ezeket a heteket.

Az egyik érintett a Korona Étterem és
Pizzafaló Pizzéria volt, amelynek tulajdonosa, Monos István szerint éppen
a legrosszabbkor jött a járványveszély,
hiszen az étterem legerősebb hónapjaiban kellett zárva tartani, illetve csökkentett üzemmódban működni.
- A jogszabályok szerint az ételkiszállítás
folyamatosan működött, ám a bevételek így is alaposan lecsökkentek. A helyben fogyasztás nullára redukálódott, a
kiszállításnak is mindössze 60 százaléka
maradt, a Vincotech-nél mi üzemeltetjük
a konyhát, de ott is csökkentett műszak
van és kevesebben is járnak be dolgozni.
Ezen felül kiesett 8 esküvő, amit 50-150 fővel lehet számolni, továbbá a ballagások,
osztálytalálkozók, családi rendezvények
időszaka is a tavasz, amik szintén elmaradtak. Április, május és június a legerő-
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sebb hónapjaink minden évben, ebből
talán a júniusi hónap megmenthető, de
így is nagyjából 50 százalék kiesésünk
lesz az éves forgalomban. Ennek ellenére a dolgozókat megtartottam, mind a
huszonöten maradtak még a jócskán lecsökkent fizetés ellenére is. A szakácsok
minden ötödik napon dolgoztak, a felszolgálók kifestettek, a konyhai eszközöket

karbantartották, valamint a kiszállításba
is besegítettek – mesélte Monos István, aki
jelezte, hogy megpályázták az állami bértámogatást, ám annak eredménye még
nem ismert.
Az étteremtulajdonos elmondta, hogy
az enyhítések ellenére az emberek továbbra is nagyon óvatosak. Eleinte a teraszt és az udvart nyitották ki, így nyolcvan vendéget tudtak fogadni, majd az
újabb enyhítés óta teljes kapacitással
üzemelnek. Rendezvényt és lakodalmakat lehet már tartani 200 főig, a fagylaltozó is megnyitott.
- Vízválasztó lesz a következő néhány hét,
akkor derül ki, hogy berobban-e újra a járvány vagy sem. Mindenesetre mi mindent
elkövetünk, hogy ne emelkedjen a fertőzések száma: kézfertőtlenítőket raktunk
ki mindenhová, csak egy ember kezeli a

pénzt, aki semmi máshoz nem nyúl, a többiek védőfelszerelésben dolgoznak, a belső térben dolgozó felszolgálók maszkot
viselnek, aki fagyit árul csak azt csinálja, a
pizzás ugyanígy tesz és a konyhások sem
mozdulhatnak ki a konyhából – mutatott
rá Monos István.
Hangsúlyozta, hogy a jövőt illetően még
mindig nagyon sok a bizonytalanság,
ezért akkor fognak reagálni az adott
helyzetre, ha bekövetkezik. Úgy vélte, a
szokások nem fognak gyökeresen megváltozni, de talán a vendéglátásban figyelmesebbek lesznek az emberek egymással.
Az Űrhajós utcában működő ABC és
Dohánybolt tulajdonosa, Nagy Péter
az elsők között reagált a megváltozott
biztonsági előírásokra és folyamatosan
igyekezett kiszolgálni vásárolóit mindkét egységben.
- Március 11. körül erősödtek fel a hangok
a vírusjárványról, de már előtte elkezdtem felkészülni rá. Édesanyám akkor már
maszkban segített, elsőként korlátoztam
a boltba belépők számát, a vásárolható
mennyiségeket és kértem a vásárlókat a
távolságtartásra. Először meghökkentek,
de aztán elfogadták, hogy nincs más választásuk. Az emberek 80-90 százaléka
egyébként elfogadó és közreműködő, a
többiekkel meg legalább egyszer ös�szevesztem a két hónap során – mesélte a bolttulajdonos, aki megjegyezte,
hogy nála a felvásárlási roham kevésbé
volt érzékelhető, mivel inkább a napi
bevásárlásokat végzik nála a vevők.
Kézfertőtlenítőből és fertőtlenítőszerekből alakult ki hiány az üzletben, de kapcsolatok révén sikerült viszonylag gyorsan közvetlenül a gyártótól fertőtlenítő
zselét beszerezni. A fertőtlenítő zseléből
egy pumpás tartálynyit kiraktak a boltban és esetenként a rendőrök is onnan
töltötték fel kis flakonjaikat.
- A forgalom egyik helyen sem esett vissza,
talán pici emelkedés is volt a vegyesboltban. Nyilván ez annak is köszönhető, hogy
egy ideig kerülték az emberek a tömeget,
ami a nagyobb boltokban könnyebben
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kialakulhat. Az enyhítésig a dohánybolt
három órakor zárt, de aki igazán odafigyelt, előtte beszerezte a következő napra
szükséges cigarettát. Sokan előrelátóak
voltak, nagyobb mennyiségeket, egyheti
adagot vásároltak, s nem naponta vettek
egy-egy dobozzal – mondta Nagy Péter,
aki ügyelt arra is, hogy ne alakuljon ki
a bolt előtt csoportosulás. Szerencsére
mindenki odafigyelt a másikra ebben a
két hónapban.
A tulajdonos szerint ez az időszak egyfajta társadalmi felelősségvállalásról is
szólt, igyekezett az embereknek lehetőséget adni a szükséges élelmiszerek
beszerzésére. Semmilyen szolgáltatást
nem korlátozott, a posta csomagpont is

ugyanúgy működött, mint korábban.
Közölte, hogy az enyhítésre egyből reagáltak, s a jogszabályok alapján vis�-

szaálltak a régi nyitvatartási rendre, így
a dohánybolt 15 óra után is nyitva van.

Látványos munkálatok kezdődtek a Bicske Szíve
Parkban
Az áprilisi munkaterület átadást követően látványosan elkezdődött a munka mind a Bicske Szíve Parkban, mind az új
Városi Piac helyén.
Borbély Viktor a Plant-Orient 2002 Kft. főépítésvezetője a
Bicskei Újságnak elmondta: május 22-én már a gumiburkolatos futópályán az utolsó simításokat végezték. A park első új
eleme előbb betonszegélyezést, majd zúzott kőből és betonból alapréteget kapott, amelyre fekete színű alap gumiréteg
és legfelülre egy centiméter vastagságban piros színű gumi
kopóréteg került.
Emellett épül a Kisfaludy utca felőli járda, ahol szintén kész
a betonszegély. Itt a zúzott kőből és betonból készült alapra
ágyazó zúzalék, majd térkő kerül. A Batthyány utcai párhuzamos parkoló alépítményének földmunkái is elkezdődtek, a
közeljövőben pedig megkezdik az illemhely épületének alapozását.
A Városi Piac esetében elkészült az épület alatti talaj cseréje, amelynek során
több mint háromezer köbméternyi
földet mozgattak
meg. A korábbi
időkben feltöltött,
talajvizes területről
1,2 méter vastagon elszállították
a talajt, helyére
ugyanilyen vastagságban zúzott kő

került. Erre vasbeton lemezt készítenek, amely
a majdani piacépület
alapjaként szolgál. Zajlik
az építményhez vezető út földmunkája is, a
szakemberek az úttükör
készítésével párhuzamosan megkezdték az út
csapadékvíz-rendszerének építését. Vízelnyelő
aknákat helyeznek le,
amelyeket
csövekkel
kötnek össze és a Kiskút
éri árokba vezetnek.
Bicskei Újság
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Házasságkötés kontra koronavírus
A koronavírus-járvány miatt bevezetett intézkedések szinte egyáltalán
nem befolyásolják a házasodási kedvet
Bicskén, továbbra is szinte valamennyi
esküvőt megtartják, alig mondtak le
néhányat az elmúlt hetekben.
Kovács Györgyné a bicskei önkormányzat anyakönyvvezetője lapunknak elmondta, semmivel sincs kevesebb esküvő a hivatalban, mint egyébként. A
hétköznapokra tervezett ceremóniák
közül szinte mindegyiket megtartották a
tavasz folyamán, alig voltak halasztások
vagy lemondások. Megjegyezte, hogy
ezek eleve néhány fős esküvők szoktak
lenni, most viszont csak az ifjú pár és a
két tanú lehet jelen az eseményen.
- Néhány esküvőt visszamondtak, párat
elhalasztottak, de akadt olyan nap a közelmúltban, amikor négy ceremónia is
volt néhány órán belül. A júniusi, júliusi
esküvőkkel kapcsolatban előzetesen felmértük az igényeket: levelet küldtünk a
házasulandó feleknek, amelyben jeleztük

a házasságkötés szigorú szabályait és
visszajelzést kértünk, hogy ilyen feltételekkel is meg kívánják-e tartani az esküvőt.
Mindössze két pár halasztott őszre, tehát
azok is meg lesznek tartva, csak később
– mesélte az anyakönyvvezető, aki szerint meglepően együttműködőek és
udvariasak a házasságkötésre érkezők,
emellett rendkívül hálásak a közreműködésért.
Kovács Györgyné megjegyezte, hogy a
ceremónia lebonyolításánál nincsenek
egyedi szabályok: maszk és kesztyű viselése ajánlott, illetve a tömegesedés elkerülése érdekében csak az előre leegyeztetett időpontra érkezhet a pár és a két
tanú, az esküvő előtt nincs lehetőségük
az épületben várakozni. Fontos, hogy
a boldogító igen kimondásakor sem a
menyasszonyon, sem a vőlegényen nem
lehet maszk, mert az anyakönyvvezetőnek látnia kell, hogy valóban ők mondják-e ki a bűvös szót, ugyanis azzal válnak hivatalosan is házassá.
- Eltérően több más hivatali ügyintézés-

Újbóli találkozások
Jézus mondja: ”Valaki érintett engem, mert észrevettem, hogy
erő áradt ki belőlem.”
Mikor az asszony látta, hogy Jézus észrevette, remegve előjött… és elmondta hogyan gyógyult meg azonnal.
Lukács evangéliuma 8:46-47.
Találkozunk újra, vagy
csak elmegyünk egymás
mellett? Sok ember örül,
hogy végre látja azokat,
akiket nem látott rég és
nem hallotta szavukat.
A találkozás nagy átformáló erővel hathat ránk,
ha nem csak elbeszélünk
egymás mellett és nemcsak közömbösen mondunk valamit a
másiknak. Sokak az elmúlt időben bezárva, elkülönülve várták
a korlátozások végét. Nehéz lelki terhek, aggódás, félelmek és
hányódó gondolatok közt: vajon el tudjuk kerülni ezt a vírust?
Ez az asszony olyan beteg volt, hogy el volt zárva az emberektől betegsége miatt. Úgy élt, mint aki létezik, de életnek nem
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hez, az esküvői előkészületet csak személyesen lehet intézni, elektronikus úton
nem. Előtte be kell jelentkezni időpontra
és akkorra én is bemegyek a hivatalba
– mondta Kovács Györgyné, aki ugyanilyen protokoll szerint jár el halálozás
esetén is: a hozzátartozóval közösen,
csak személyesen tudják megoldani a
halotti anyakönyvi kivonat kiállítását.
Mivel a legújabb kormányhatározat
szerint június 1-től a 200 fő alatti lakodalmakat meg lehet tartani vidéken, így
várhatóan nem lesznek további esküvő
lemondások vagy halasztások, mindenki az eredeti tervei szerint házasodhat,
majd ünnepelhet hozzátartozókkal, barátokkal.

nevezhetően. Elveszítette a reményét és kétségek között fájdalmasan tengődött.
Egyszer csak hallotta, hogy Jézus meggyógyítja a betegeket.
Benne is reménysugár gyulladt. Talán ha találkoznék Jézussal
én is újra visszanyerném az egészségemet és örülnék ismerőseimmel, élném az életem.
Amikor találkozott Jézussal, ez a csoda megtörtént. Hit által
megérintette Jézus és a benne lévő erő átáradt az életébe és
helyreállt minden. Jézus megállt és akarta ezt az asszonyt látni, találkozni vele.
A másik nélkül nem élet az élet. Találkoznunk kell, nem csak
fizikailag, hanem lelkünkben is. Amikor két ember találkozik és
beszélget, nem csak elmond valamit, hanem ad önmagából a
másiknak és ő is visszakap valamit. Ajándékozás és befogadás,
amikor megnyitjuk szívünket és megosztjuk, ami benne van és
kedves lélekkel, érdeklődve hallgatjuk a másikat.
A tévé és internet közöl információkat, de nem ad szeretetteli
közösséget, ami a lelkünk szüksége.
Ha nem adunk és kapunk találkozásainkban szeretetet, beleroppan lelkünk. Együtt a másikkal a találkozás közösségében.
A találkozás felfrissít és megbátorít.
Jézus is hív a vele való találkozásra, ahol az életünk helyre állhat. Keres és életünk része akar lenni.
(Rácz Lajos)
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Szűcs Mátyás szupernóváról és
üstökösről álmodik
A Bicskei Önkormányzat vissza nem térítendő, maximum
50 ezer forintos, évente egyszer elnyerhető tehetséggondozási támogatását idén első körben kilencen kapták meg.
Sorozatunkban őket mutatjuk be.

Elsőként Szűcs Mátyás fotográfus, asztrofotós nyilatkozott
a Bicskei Újságnak, aki a támogatásból fotós felszerelését fejlesztené, esetleg fényszennyezéstől távol eső helyre utazna.
Nagy álma egy szupernóvát és egy igazán fényes üstököst lencsevégre kapni.
Asztrofotósként ismerheti a város. Témaként csak a csillagok és égitestek érdeklik?
- Elsősorban azokkal foglalkozom, de mostanában ismerkedem a természetfotózással is. Persze a nagy szerelem az asztrofotózás, amit a karantén alatt sem hagytam abba, a kertből
próbálkoztam.

TEHETSÉG

ként fényszennyezéstől távol eső helyre utazhatnék, mert ott
sokkal jobb képeket tudok készíteni.
Mivel foglalkozott az utóbbi években? Voltak-e kiállításai?
- Több kiállításon vettem részt, de a számomra legfontosabb
tárlat 2018 januárjában volt Bicskén, a Fiatalok Házában, ahol
Bajmóczy Györggyel közösen állítottam ki. Ezen kívül kétszer
is részt vettem a Magyar Asztrofotósok Egyesülete kiállításán
a Természettudományi Múzeumban. Nagy dolognak tartom,
hogy tavaly két képem is szerepelt a tárlaton, s az egyik a rendezvény hivatalos meghívóján is rajta volt. Az egy Napról készült fotó volt, míg a másikon egy egy héten keresztül fotózott
távoli csillagfelhő volt látható, s így egy Ördögfejnek hívott
alakzat rajzolódott ki.
Mik a céljai a jövőben?
- Szeretnék elindulni nemzetközi és hazai fotópályázatokon
egyaránt. Asztrofotós felszerelés terén nem állok rosszul, de
még szeretném csillagászati kamerára cserélni a mostani fényképezőgépemet, ha ez meglesz, akkor elégedett leszek. Ezen
kívül jó lenne olyan helyekre eljutni, ahol kicsi a fényszen�nyezés. Namíbia pompás hely ilyen szempontból, de egyelőre
közeli célpontokban gondolkodom. Erdélyben, a magasabb
hegycsúcsokon már egészen jó körülmények vannak csakúgy, mint Ausztria
és Franciaország egyes
részein, de országhatáron belül is akadnak jó
helyek, mint a Dunántúlidombság. A nagy álmom
egy olyan fotó elkészítése, ahol a galaxis fotózása
közben megjelenik egy
szupernóva, valamint jó
lenne egy igazán fényes
üstököst lefotózni. Azt hiszem, ezekhez sok szerencse és kitartás kell…

Mire költi a támogatást?
- A tavalyi pénzből több kisebb eszközt vettem, ezúttal három
lehetőség közül választanék: fotós kiegészítőt vagy profi képfeldolgozó szoftvert vásárolhatok, illetve harmadik lehetőségBicskei Újság
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Cserkuti Viktor lett az Év tűzoltója
Bicskén
A sokéves hagyománynak megfelelően idén is megtartotta Szent Flórián-napi megemlékezését a Bicskei
Önkormányzati Tűzoltóság. A járványhelyzet miatt szűk
körben megtartott ünnepségen csak az aktív tűzoltók voltak jelen, akik közül Cserkuti Viktor kapta az önkormányzat
Év tűzoltója kitüntetését.
A Bicskei Újság kérdésére Cserkuti Viktor elmondta, hogy nem
számított a kitüntető címre, alaposan meglepődött, amikor a
nevét hallotta. Úgy érezte, több kollégája esélyes a díjra, hiszen hosszú ideje szolgálnak Bicskén, csakúgy, mint ő.
- 1995 óta sürgök-forgok a bicskei tűzoltóságon, hivatalosan azonban 1998 óta vagyok önkéntes tűzoltója a Bicskei
Tűzoltóságnak. Tizenöt évet szolgáltam Érden hivatásos tűzoltóként, közben 2003-ban nappali tagozaton elvégeztem a
tiszti iskolát, így az államvizsga után szolgálatparancsnok-helyettes lettem. 2004 és 2007 között Törökbálinton voltam,
majd újra Érden szolgáltam, ahonnan szolgálatparancsnokként jöttem el. Ezen időszak alatt sem szakadtam el Bicskétől,
szabadnapjaimon rendre vállaltam szolgálatot önkéntesként.
Szeretem ezt csinálni, amikor hivatásosként a vonuló autóban
„hátsópados” voltam, az sem zavart. Szépen lépkedtem előre
a ranglétrán, közben pedig sofőrvizsgát tettem, majd daru-,

műszaki mentő-, létra-, kompresszor- és
fecskendő vizsgákat
tettem – elevenítette fel pályafutását
Cserkuti Viktor, aki
immáron hét éve
leszerelt. Négy éve jelképes összegért szerződéses tűzoltóként szolgál a Bicskei
Önkormányzati
Tűzoltóságnál, miközben a Volánbusz főállású buszsofőr. Mint mondta, a főállással egyeztetve vonul és szolgál.
- Ameddig tudom és egészséges vagyok, csinálni fogom.
Szeretek tűzoltó lenni, időt is szívesen áldozok rá. A nagy
öregek mindig mondogatták nekem, hogy tűzoltónak lenni
élethivatás, komplett életpálya, végül is igazuk lett. Nem születtem tűzoltónak, gyerekként sem álmodoztam róla, de így
alakult, s ma már egyáltalán nem bánom. Mindig jó a társaság,
a kollégákkal jól kijövök és az sem mellékes, hogy két egyforma káreset sincs – mutatott rá a díjazott.

A Szent Flórián-napi ünnepségen Polgár Viktor a BÖT elnöke elmondta, hogy idén 150 éves a Magyar Önkéntes Tűzoltóság, de az országos
programsorozat a vírusjárvány miatt elmarad, Bicske is csak zárt körben
emlékezik. Beszédében köszönetet mondott az önkénteseknek, akik értékes szabadidejüket áldozzák fel azért, hogy a bajban lévőknek mindig
segítséget nyújtsanak.
Bálint Istvánné polgármester ünnepi beszédében kiemelte, a járványhelyzet ellenére fontos az ünnepség megtartása, mert köszönetet kell
mondani azért a mindennapokban tapasztalható önzetlen segítségért,
amit a tűzoltók nyújtanak a városlakóknak.
A folytatásban elismeréseket adtak át. A városvezető az Év tűzoltója díjat adta át Cserkuti Viktornak. A tavaly
létrehozott Év önkéntese-díjat idén Barbér László kapta meg.
Polgár Viktor elnök jelezte, hogy márciusban a tűzoltóság vezetősége teljesen átalakult, Ábel Péternek, aki
nyolc évig a tűzoltóság parancsnokaként tevékenykedett, díszoklevelet adományozott. Majd a Létesítményi
és Önkéntes Tűzoltóságok Országos Szövetsége díjait adta át: Varga Ferenc és Molnár János nyugalmazott elnökök a LÖTOSZ kiskereszt tűzoltó tagozat arany fokozatát kapták, Ábel Péter szolgálatparancsok a LÖTOSZ
érdemkereszt tűzoltó tagozat ezüst fokozatát, míg Almási Roland és Cserkuti Viktor szolgálatparancsnokok a
LÖTOSZ érdemkereszt tűzoltó tagozat bronz fokozatát vehették át.
Az ünnepség végén a résztvevők megkoszorúzták a Szent Flórián szobrot.
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Lesz lehetőség a nyári táborok megtartására
Június 16-tól szervezhetők napközis és ottalvós nyári táborok az érvényes járványügyi előírások betartásával - ezt
Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára jelentette be május
21-én. Körülnéztünk Bicskén, hogy az évek óta megszokott
táborok vajon elérhetőek lesznek-e idén is.

A Bicske város zánkai üdülőtáborát fenntartó Sportlétesítmény
és Szabadidőközpont Üzemeltető intézményvezetője, Szabó
Attila elmondta, hogy július és augusztus hónapokra tele vannak, csak a június második felére eső turnusokat mondták le
korábban. Bízik benne, hogy arra a két hétre is találnak vendégeket, mert van érdeklődés. Közölte, hogy az idei évre vállaltakat teljesítették, több faházat is teljesen felújítottak, így nincs
akadálya annak, hogy június 15-től megnyissa kapuit a tábor.
Nincs ennyire kedvező helyzetben a Bicskei Egységes

Művelődési Központ és Könyvtár, mert lapzártánkkor még látogatási tilalom volt érvényben minden egységükre. Nagyné
Szita Erzsébet igazgató arra hívta fel a figyelmet, hogy kulturális intézményként a nyári táborok megtartása nem tartozik
az alapfeladataik közé, mégis évtizedek óta nagy sikerrel rendezik meg a táborokat. Az idei nyári terveiket felülírta a koronavírus-járvány, ettől függetlenül tervezgetnek. A tervezést
nehezíti, hogy több kollégája veszélyeztetett korban van, így
nyáron sem lesznek hadra foghatók. Annyit azonban elárult,
hogy félnapos, 8 órától 13 óráig tartó együttlét valószínű, ahová a gyerekeknek ennivalót is vinni kell magukkal. A tervek
szerint július végén és augusztus elején lesznek a táborok, de
előbb a könyvtár cimborás programjaira kerül sor.
Amelyekről Endrédiné Szabó Erika könyvtárvezető annyit
mondott, hogy rajtuk nem fog múlni, ők készülnek rájuk. Azt
tervezik, hogy júliusban, kisebb létszámmal, más feltételekkel,
mint eddig, alkalmazkodva a jelenlegi helyzethez, de tartanak táborokat. Amennyiben lesz rá lehetőség, mindenképpen
igyekeznek a szülőknek segítséget nyújtani.
A Bicskei TC idén is megrendezi nyári napközis táborait, a 9-15
éveseknek június 29.-július 3., az 5-8 éveseknek pedig július
6.-10. között. A gyerekeknek napi háromszori étkezést biztosítanak, a sport mellett pedig különböző szabadidős programokat szervez a klub mind az öt napon 7.30-17.00 óra között.
Jelentkezni május 18. és június 19. között. Sport- és váltóruházat, edzőcipő, valamint fürdőruha szükséges. A tábor tavalyi
árakon, 16.500 forintba kerül személyenként.

Teraszkölcsönzés Bicskén
Ma már nem csak kávét, fagylaltot vagy
sört lehet teraszon fogyasztani, hanem
könyveket is lehet kölcsönözni. A teraszkölcsönzés a Nagy Károly Városi
Könyvtár rendhagyó akciója, amely igen
nagy sikert aratott az olvasnivalóra vágyó bicskeiek körében.
Endrédiné Szabó Erika könyvtárvezető
nagy örömnek nevezte, hogy ekkora
sikere van az újfajta kölcsönzési lehetőségnek, amit az elsők között vezettek
be Magyarországon. Büszkék rá, hogy
ötletükre vevők az olvasók, akik hosszú
hetek óta nem tudtak új könyvekhez
jutni, hiszen a koronavírus-járvány miatt
a könyvtár bezárt, s látogatókat sem fogad.
- A kijárási korlátozás megszűnt, így

semmiféle akadálya nincs a teraszkölcsönzésnek. Az olvasókkal előzetesen
e-mailen vagy telefonon egyeztetünk,
majd a kikölcsönözni kívánt köteteket
kesztyűben leemeljük a polcokról, kikölcsönözzük a nevükre, majd előkészítjük
a teraszra. Előre egyeztetett időpontban
érkeznek az ügyfelek, akik annyira hálásak a lehetőségért, hogy többen pici
ajándékokat, virágokat is hoznak nekünk – mutatta be a kölcsönzés menetét
a könyvtárvezető.
Endrédiné Szabó Erika jelezte, hogy a
teraszkölcsönzés első hat napján 141-en
fordultak meg az intézmény teraszán,
voltak érdeklődők is, akik könyvet nem
vittek, de 95-en kölcsönöztek. Ráadásul
közülük 33 gyerek volt. A kivitt doku-

mentumok száma 364, vagyis naponta
több mint hatvan könyvet vittek ki az
intézményből.
- A kölcsönzés ezen módja nyilván többletmunkával jár, amit örömmel vállaltak
a kollégák, mert végre személyesen találkozhatnak az olvasókkal. Hiszen, mit
sem ér egy könyvgyűjtemény, ha senki
sem használja, de végre a felhasználók
jönnek a könyvekért – mondta az intézményvezető, aki a visszavitt könyvek
sorsáról is beszélt. A „karanténból” vis�szakerült kötetek egy dobozban pihennek jónéhány napig, utána a borítókat
törlőkendővel fertőtlenítik, s így kerülnek vissza a polcokra.
Bicskei Újság
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Seprőautó állt munkába Bicskén
A Bicskei Gazdasági Szervezet seprőautót állított üzembe, amely a város tisztán tartását fogja segíteni a jövőben. Nagy
Attila, a BGSZ vezetője Bálint Istvánné polgármestertől vette át a járművet, amelyet már használatba is vettek.
- Előre eltervezett lépés volt a jármű beszerzése, saját forrásból
vásároltuk. Tulajdonképpen a közmunkások hiánya indokolta
ezt a lépést. A seprőgép használt, de kiváló állapotban van.
Nagy előnye, hogy téli-nyári használatra alkalmas, mert a
seprő mellett sószóró és hótoló adaptere is van. Nagyon profi
módon takarít: söpör, szív, a maga előtti területet locsolja,
hogy ne keletkezzen porfelhő, majd az összeszedett szemetet
puttonyba gyűjti, végül képes a gyűjtőedény teljes tartalmát
teherautó platóra borítani – mutatta be a seprőautót Nagy
Attila.
A gazdasági szervezet vezetője elmondta, hogy a gép nélkül korábban nehéz feladat volt az útpadkák mentén és a
parkolókban rendesen takarítani, de ez mostantól nem
fog problémát okozni. A társaság több munkatársa képes
kezelni a járművet, már el is kezdték összeállítani az ütemtervet, amely alapján a város minden pontján meg fog fordulni a seprőgép. Akár esténként is, amikor a központban
kiürülnek a parkolók.

Megtisztították Elő- és Középhegyet
A bicskei Elő- és Középhegyen élők, és az ott hétvégi ingatlannal rendelkezők egy maroknyi csoportja „A Madarak
és fák napján” összefogott, és megtisztította a környéket a
több helyen lerakott illegális hulladéktól. Munkájukat az
önkormányzat hat köbméteres konténerrel és 100 darab
szemeteszsákkal, míg Börcs Antal önkormányzati képviselő
kétkezi munkával segítette. A szemétszedés végére a konténert teljesen megtöltötték hulladékkal…
A környezetvédelmi akciót már
három éve szervezi meg a közösség. Az elmúlt 10 évben a
lakosságszám megnőtt a város
külterületén. Mindez megváltoztatta a helyi viszonyokat, s ezzel
együtt az út mentén hagyott
kommunális és egyéb szemét is
évről évre felgyülemlik.
Létrehoztak az Előhegyen lakóknak egy zárt Facebookcsoportot, ott szervezték az
első gyűjtést, aztán évről-évre
az újabbakat, amelyeken a „törzstagokon” kívül egyre többen
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vesznek részt. Azóta is aktívak, egyre jobban összecsiszolódik
a közösség, amely ma már 74 főt számlál. Figyelnek egymásra,
riasztják a másikat, ha például betörést észlelnek a környéken.
Ez az összetartó közösség itt nem áll meg tervei megvalósításában. Az önkormányzathoz csatlakozva, együttes erővel
kívánnak fellépni az illegális szemétlerakókkal, károkozókkal
szemben.
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A labdarúgó-bajnokságnak vége,
jövőre is NB III-as lesz a BTC

SPORT

A Magyar Labdarúgó Szövetség döntése értelmében a felnőtt férfi NB I-es futball bajnokság kivételével valamennyi
felnőtt és utánpótlás bajnokság befejeződött. Mindez azt jelenti, hogy az
NB III-as pontvadászat a beszüntetéssel véget is ért, így 19 forduló után a
Bicskei Torna Club a 10. helyen zárt. A
BTC jövőre is a harmadosztályban fog
szerepelni.
Annak érdekében, hogy a következő
szezon is hasonlóan sikeres lehessen, a
klubvezetés igyekszik biztosítani a feltételeket, amely a vírusjárvány miatt kialakult kedvezőtlen gazdasági helyzetben
bizonyosan csökkentett büdzsét fog
eredményezni. Ez azonban nem jelenti
azt, hogy jövőre ne lenne ütőképes csapat Bicskén.
Az anyagi háttér mellett a szakmai stáb
is azon munkálkodik, hogy minél jobb
állapotban várhassák a labdarúgók az
őszi szezont. Május 11-én megnyitott
a Kerecsendi Kiss Márton utcai sporttelep, így 58 után pattogott újra a labda a
pályákon. Előbb az utánpótlás kézilabdázók, majd az 13 és a 11 éves focisták
edzettek, másnap pedig az összes többi csapat megkezdte az edzésmunkát.

Vukmir Dragan is edzést tartott a felnőtt
csapatnak, amelyből közös megegyezéssel távozott Varga Zoltán és Molnár
Viktor. A keret ezt követően is folyamatosan tréningezik, bepótolva a kéthónapos szünet miatti lemaradásokat.
A BTC elnökségének döntése értelmében az U9-U19 közötti korosztályok,
valamint a felnőtt I. és II. csapat hetente
két alkalommal edz teljes létszámban,
az U7 labdarúgó csapat edzései továbbra is, határozatlan ideig szünetelnek. A
klubház zárva tart, az öltözők nem használhatóak, a sportolók edzésszerelésbe
beöltözve érkezhetnek a sporttelepre
és az edzés végeztével onnan ugyanígy

kell távozniuk. A kézilabdázóknak – az
összes korosztály részére – kizárólag
szabadtéri edzések megtartását engedélyezik.
Ezen felül a szabadidősport tevékenység
céljára megnyitották a sporttelepen lévő
tenisz-, kisméretű rekortán és kisméretű műfüves pályát, azzal a létszámbeli
megkötéssel, hogy a teniszpálya területén egyszerre legfeljebb 4 fő, a kisméretű pályákon pedig egyszerre legfeljebb
12 fő tartózkodhat.
A klub minden, sporttevékenységben
részt vevő sportolójának 2 darab mosható egészségügyi maszkot és fertőtlenítő
szert biztosít.

Rendkívül sikeres volt a BTC-Pápa NB III-as mérkőzés időpontjában szervezett „láthatatlan” meccs, a virtuális találkozóra megvásárolt belépőjegyekből befolyt összegből a BTC vezetősége nehéz helyzetbe került
családokon segített. A jótékonysági akcióból befolyt 1,352 millió forintból összesen 100 csomagot állítottak össze, amelyet május 21-én juttattak el a rászorulóknak. A csomagokban nagyrészt tartós élelmiszerek,
kisebb részben védő felszerelések és kézfertőtlenítő volt.
Bicskei Újság
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Vérüket adták embertársaikért
Évtizedes hagyomány, hogy a Bicskei Vöröskereszt retró véradást szervez a Bicskei Napokon. Az idei évben erre nem volt
lehetőség, hiszen az ismert okokból a város kulturális-, sport-, gasztronómiai- és egyéb programokat kínáló rendezvénysorozata elmaradt, így más megoldáshoz kellett folyamodni.
Horváth Jánosné a Bicskei Vöröskereszt vezetője a május 22-ei véradáshoz az önkormányzat segítségét kérte és az egyébként zárva tartó Petőfi
Művelődési Központ kulcsát kapta meg. S ilyen előzmények után egészen parádés végeredményt hozott a rendezvény, hiszen nyolcvan véradó jelent meg, így segítve embertársain. Bálint Istvánné polgármester
közöttük volt, hiszen rendszeres véradó.
- Az elmúlt egy évben hatvan körüli létszámunk volt Bicskén. Ráadásul
ebben a helyzetben sok 60 év körüli véradónk el sem jött, úgyhogy ennyi
ember megjelenésére nem számítottam. Elképesztő volt az egész nap,
hihetetlenül sokan jöttek el, pedig hosszabb várakozásra lehetett számítani a szigorú előírások és a folyamatos fertőtlenítés miatt. Szerencsére
nem alakult ki tömeg sohasem, mintha a páciensek előre megbeszélték
volna, hogy egyszerre
nem jönnek sokan – mesélte Horváth Jánosné.
Elmondta, hogy folyamatosak a véradások, bár
üzemekbe,
iskolákba,
orvosi rendelőkbe nem
mehetnek, így csak a faluházak és a művelődési házak maradtak. A következő hetekben is mennek a
környező településekre, Bicskén a legközelebbi véradás nyolcvan nap múlva,
augusztus elején várható.

Az Országos Mentőszolgálat fennállásának 72.
évfordulója alkalmából, kiemelkedő szakmai
tevékenysége elismeréséül Főigazgatói elismerő oklevelet vett át Reszegi Imre vezető mentőtiszttől, a Bicskei Mentőállomás nyugalmazott
gépkocsivezetője, Szoboszlai László.
A díjazott a tavalyi év végén ment nyugdíjba
harminc év szolgálat után, amelyet a mentőszolgálat kötelékében töltött.
Gratulálunk!
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Mit tegyen, ha közvilágítási hibát kíván
bejelenteni?
A Bicske közigazgatási területén élőknek lehetősége van
telefonon és online módon is közvilágítási hibabejelentésre.
A PLH Közvilágítás Kft.-nél hibát bejelenteni a
+36-1/457-0575-ös telefonszámon lehet vagy e-mailben az ugyfelszolgalat@plh.hu címen.
A lakosság a szolgáltató honlapján, a www.plh.hu weboldalon keresztül is tehet bejelentést, itt a főoldal jobb
oldalán található a "Közvilágítási hibabejelentés" rész,
ahol az adatok megadásával lehet az észlelt hibát bejelenteni. A bejelentésről egy visszaigazoló email érkezik.
Ezt követően a szolgáltatónak 14 napja van, hogy a hibát
kijavítsa, melyről ismét egy automatikus üzenet érkezik.

Milyen kútra kell fennmaradási engedélyt kérni?
Arra az 1992. február 15. előtt létesült ásott kútra, mely mélysége az
első vízadó réteget követő záróréteget nem haladja meg, élővízfolyás,
csatorna vagy állóvíz medrétől húsz
méteren túl helyezkedik el, a környezetükre szennyező hatású építményektől (pl. istálló, ól), az egyéb
kutaktól, épületektől és a telek határaitól pedig az erre vonatkozó építési
előírásokban meghatározott távolságon kívül esik, valamint a vízkiemelés nem haladja meg a háztartás
(háztáji gazdaság) indokolt vízszükségletének kielégítésének mértéket,
nem kell kell fennmaradási engedélyt kérni.
Minden egyéb esetben szükséges
üzemeltetési vagy fennmaradási engedély kérése, melyre 2020.
december 31-ig nem kerül kiszabás-

ra vízgazdálkodási bírság, melynek
mértéke természetes személy esetében maximum 300.000,- Ft.

rásról bővebb információkért forduljanak Lengyel Hunor műszaki
ügyintézőhöz. T: 06-20-628-7740,
e-mail: lengyel.hunor@bicske.hu

A jegyző hatáskörébe tartozó eljáBicskei Újság
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Recept

Olaszos paradicsomos
húsgombóc
Hozzávalók a húsgombóchoz:
50 dkg darált hús, 2 fej hagyma, 3 gerezd fokhagyma, ek tejföl, 6 dkg zsemlemorzsa, 5 dkg
reszelt parmezán, 1 dab tojás, 1tk oregánó, 1
tk bazsalikom
Hozzávalók a paradicsomszószhoz:
200 g darabolt paradicsomkonzerv, 200 g paradicsompüré, 2 gerezd fokhagyma, 1 dl vörösbor, 1 dl olívaolaj, 1 ek oregánó, 1 marék friss
bazsalikom
Hozzávalók a pirítóshoz: toast kenyér, trappista, fokhagyma, petrezselyem, vaj
ELKÉSZÍTÉS
Húsgombóc
A finomra vágott hagymához és fokhagymához hozzáadjuk a darált húst, a sajtot,
a tejfölt, a zsemlemorzsát, a tojást és a fűszereket. Alaposan összedolgozzuk. Vizes
kézzel gombócokat formázunk belőle. Egy
serpenyőben olívaolajat hevítünk és a húsgolyókat beletesszük, időnként megforgatva minden oldalon megsütjük.
Paradicsomszósz
A fokhagymát felszeleteljük és lepirítjuk. Ezután ráöntjük a paradicsompürét és
darabolt paradicsomot, beletesszük az oregánót, a bazsalikomot, majd sóval, borssal és
egy csipet cukorral ízesítjük. Majd felöntjük a
vörösborral, és további 8-10 percig főzzük. A
paradicsomszószba keverjük a gombócokat
és 15 perc alatt összefőzzük.
Pirítós
A puha vajat összekeverjük az összetört
fokhagymával, amivel megkenjük a szeleteket. Egy serpenyőt hevítünk, majd belerakjuk a kenyeret, amikor az egyik oldala aranybarna, megfordítjuk és megszórjuk a sajttal
és a petrezselyemmel.

KÖZÉRDEKŰ
INFORMÁCIÓK

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

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

Bicskei Egységes Művelődési
Központ és Könyvtár
Petőfi Sándor Művelődési
Központ
Bicske, Kossuth tér 20.
T.: 22/951-299; 06-20/4307770

Egészségügy

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

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

Gazdasági és szociális
intézmények
Egyesített Családsegítő és
Gondozási Központ – Kapcsolat 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.

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

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

Orvosi ügyelet
Bicske, Kossuth tér 17.
Hétfőtől-péntekig: 16 órától
másnap reggel 8 óráig.
Szombat-vasárnap
és ünnepnapokon: 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

ANYAKÖNYVI HÍREK
Az alábbi párok járultak hozzá, hogy értesüljön Bicske lakossága bicskei anyakönyvvezető
előtt 2020. május hónapban megkötött házasságukról: Szabó Tibor és Kőszegi Patricia
Edit (05.02.), Komlós Tamás és Kulcsár Borbála (05.08.), Bota Ferenc Nándor és Báder
Dóra (05.14.), Domokos Dániel és Jakab Alexandra (05.14.), Fazekas István és Puskás
Katalin Júlia (05.14.), Vincze Zoltán és Alföldi Edit (05.22.).
Sok boldogságot kívánunk!
Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ védőnői
szakmai egysége tájékoztatása szerint 2020. március-április-május hónapban
született gyermekek: Szarka László Ferenc (03.26.), Molnár Lilien (04.11.) és
Bogdán Kristóf (05.05.).
Jó egészséget kívánunk!

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

IMPRESSZUM
Bicskei Újság, a Bicskei Önkormányzat hivatalos, ingyenes lapja, megjelenik havonta 4500 példányban. Nyilvántartásba véve a Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság által a CE/4347-3/2013. számon. Kiadja: Bicske Város Önkormányzata. Szerkesztő: Szabó Tibor. Olvasószerkesztő: Janek Réka. Fotó: Adravecz Tamás,
Ivanics Imre. Nyomdai előkészítés és nyomda: GOLDBOX Nyomdaipari Kft. Hirdetésfelvétel, kéziratleadás: 22-565-464. mediareferens@bicske.hu
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BŰNMEGELŐZÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Az új koronavírus járványügyi veszélyhelyzet ideje alatt megnövekedtek az időskorú
lakosság kiszolgáltatott helyzetével és jóhiszeműségével kapcsolatos visszaélések.
Ennek elkerülésére felhívjuk a lakosság szíves figyelmét a következőkre:

• Kérjük, hogy amennyiben Ön vagy egyedül élő hozzátartozója 65 év feletti és segítségre van szüksége a bevásárláshoz, gyógyszerkiváltáshoz, csekkfeladáshoz, kérje Bicske Város Önkormányzata
és a Kapcsolat Központ által szervezett önkéntes segítők közreműködését az alábbi e-mail címen:
tamogatobicske@gmail.com vagy az alábbi telefonszámokon: 06 22/ 950-175, 06 20/ 378-1537, 06
20/ 449-8720.

• Csak a hivatalos igazolással rendelkező önkéntesek segítségét fogadja el! Az ő személyük egyrészt leinformálható a megadott telefonszámokon, másrészt a szolgáltatásért és a számlával igazolt megvásárolt termékek árán kívül nem fogadnak el pénzt.

• Idegen személytől/személyektől ne fogadjon el segítséget, az otthonába ne engedjen be senkit!
A csalók általában a lakás fertőtlenítésének vagy más segítségnyújtás felajánlásával próbálnak bejutni az ingatlanba, vagy pénzt kicsalni az időskorú állampolgároktól.

•

Adás-vételi szándékát, eltartási szerződés kötését vitassa meg családjával, vagy kérje ügyvéd,
közjegyző segítségét!

• Ingatlanértékesítés/vásárlás esetén próbálja meg leellenőrizni a vevőt, illetve az eladót az internet vagy az ismerősei segítségével.

• Ingatlan vásárlás esetén a tulajdoni lap a földhivatal internetes felületén ingyenesen is lekérhető, így ellenőrizhető a tulajdonos személye. Amennyiben cég a tulajdonos, úgy a cégjegyzékből
is informálódhat. Mindemellett az ingatlan szomszédságát is érdemes felkeresni és érdeklődni a
tulajdonos, illetve az ingatlan iránt.

• Gyanú esetén értesítsék a Bicskei Rendőrkapitányságot (tel.: 06 22/ 566-020)!

Vigyázzanak magukra és értékeikre, legyenek elővigyázatosak!
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A jelentkezési lapok leadásának határideje 2020. június 15. (hétfő), melyeket a Bicskei Polgármesteri Hivatalban vagy a
mediareferens@bicske.hu e-mail címre várunk.

