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Az új koronavírus elleni küzdelem tovább folytatódik 
Magyarországon és Bicskén is. A március 11-én kihirdetett 
országos veszélyhelyzet továbbra is érvényben van, de las-
sanként újraindulni látszik az élet.

Április 18-áig összesen 29 mintavétel történt Bicskén, a tesz-
tek eredményei alapján nincs újabb megbetegedés, viszont 
nyolcan vannak hatósági karanténban. A vírusfertőzés követ-
keztében elhunyt idős néni környezetében is megtörténtek a 
mintavételek, mindenki negatív teszteket produkált. A köz-

parkok, gyülekezésre alkalmas közterületek továbbra is zárva 
vannak. Az Egészségügyi Központban elkészült a koronavírus 
fertőzöttek fogadására alkalmas két rendelő, a jól elkülönített 
rendelők közül az egyik a gyerekeket, a másik a felnőtteket fo-
gadhatja.
A Kapcsolat Központ és az önkéntesek a karanténban lévőknek 
és az időseknek továbbra is bevásárolnak és kiváltják a gyógy-
szereket. A központnak új szolgáltatása is van, amelyről Szabó 
Ágnes igazgató elmondta: azoknak a 70 évesnél idősebb em-
bereknek, akik vállalják, hogy semmilyen körülmények között 
sem hagyják el otthonukat, illetve nincs hozzátartozójuk, aki 
gondoskodna róluk, ingyenes étkezést biztosítanak az ön-
kéntes karantén idején. Alapfeltétel két ételhordó biztosítása, 
amelybe a meleg ebédet a városi konyha biztosítja.
Április 20-án kiderült, hogy újabb bicskei lakosnál mutatták 
ki a koronavírust, aki a munkahelyén, egy nem bicskei egész-

ségügyi intézményben 
fertőződött meg – jelen-
tette be Bálint Istvánné 
polgármester. Neki enyhe 
tünetei vannak, ezért ha-
tósági házi karanténban 
tölti a következő két he-
tet a gyermekével együtt. 
Ellátásukról az önkor-
mányzat gondoskodik, 
mindaddig, míg a teszt 
negatív lesz és gyógyult-
nak nyilvánítják – mondta 
el a városvezető.

Róluk is a Kapcsolat 
Központ gondos-
kodik, természe-
tesen extra körül-
tekintéssel. Szabó 
Ágnes jelezte, 
hogy folyamatos 
telefonkapcsolat-
ban vannak velük, 
a városi konyhán 
elkészült meleg ételt pedig az egyik önkéntes speciális maszk-
ban és kesztyűben kiszállítja nekik. A kertkapura akasztót rak-
tak, oda felakasztva kapják az ebédet eldobható edényben. 
Tartós- és egyéb élelmiszereket is vásárolnak nekik igényeik-
nek megfelelően.
Április 23-án már két igazolt koronavírusos volt Bicskén. Az új 
beteg állapota súlyosabb volt, őt kórházban ápolták. Kötelező, 
kéthetes karanténban hét külföldről hazaérkezett és három 
kontaktszemély volt. A városlakók között eddig 43 mintavételt 
végeztek. A polgármester elrendelte, hogy maszk és kesztyű 
nélkül senki nem mehet utcára, a szigorúbb szabályokat figye-
lemfelhívó táblák kihelyezésével is nyomatékosították.
Április 26-án a MÁV Szimfonikus Zenekar gépjárműve járta 
Bicske utcáit, a hangszórókból a zenekar felvételei szóltak. Az 
akció Székely Editnek volt köszönhető, aki bicskei származású-
ként fontosnak tartotta, hogy szülővárosába is elhozza a moz-
gó hangversenyt.
Április 28-án arról számolt be a városvezető, hogy a Bicskei 
Egészségügyi Központ és a mentőállomás dolgozói is kaptak 
műanyag pajzsokat. Beszámolója szerint Prockl Dalma segít-
ségével felvették a kapcsolatot Kőrösi Gábor ötletgazdával, 
majd a Plastikon CEE Kft-től rendeltek egy 50 kilogrammos PET 
fóliát. A fóliából az RFM Dekor és Lugosi Ferenc segítségével 
végül több mint 300 darab pajzs készült és a frontvonalban 
dolgozók védel-
mét segíti.
Április 29-én 
Orbán Viktor mi-
niszterelnök be-
jelentette, hogy a 
védekezés új sza-
kaszba lépett, fo-
kozatosan, szigorú 
menetrend mellett 
újraindítható az élet 
Magyarországon. 
Budapesten és 
környékén a kijá-
rási korlátozások 
életben maradtak, 
vidéken a kijárási 
korlátozás helyére 
új védelmi intézke-

A védekezés első szakasza véget ért



3

www.bicske.hu

Egy több évtizedes hagyomány szakad meg idén. A 39. Bicskei Napok 
majd egyhetes rendezvénysorozata, a koronavírus-járvány miatt, elma-
rad. 
Fáj a szívem, hiszen színes, érdekes programokat terveztünk, olyanokat, 
amelyek minden korosztály számára vonzóak. Koncertek, sport-és kul-
turális rendezvények vagy éppen környezetvédelmi, családi-és gyermek 
programok is szerepeltek a terveink között. Az Önök érdekében azonban 
a felelős döntés mindenképpen az volt, hogy szomorúan bár, de leállít-
suk a szervezést.
Azt hiszem, jelen helyzetben ez nem szorul különösebb magyarázatra. 
Egyrészt a  kormány döntésének értelmében csak augusztus 15.-e után 
lehet 500 főnél nagyobb, kültéri rendezvényeket tartani. Másrészt, min-
denki tudja , hogy nem csak külső, hanem zárt, belső terekben is szá-
mos program lett volna, ami már önmagában egy veszélyforrás a járvány 
szempontjából. 
Bár ma már a kijárási korlátozás nálunk megszűnt, a csoportosulásokat, 
tömeget továbbra is kerülni kell, kötelező a maszk használata az üzle-
tekben, tömegközlekedésen és a 65 év felettiek továbbra is csak 9-12 
óra között mehetnek vásárolni. A vírus ugyanis nem tűnt el, továbbra is 
itt van velünk. Ezért kérek ezúton is mindenkit, hogy vigyázzon magára, 
mert ezzel a másik embert is óvja.
Azt megígérhetem, hogy jövőre igyekszünk majd egy hatalmas ünnepet 
varázsolni és szervezni Önöknek, egy mindenki számára emlékezetes 
Bicskei Napokat.  Már most várjuk a javaslatokat, ötleteket, hogy ki, mit 
látna szívesen, milyen programokat, rendezvényeket szeretnének, Önök, 
bicskeiek. Akinek kedve van, ily módon vegyen részt a szervezésben, le-
gyen ez egy közös nagy álom, ami 2021-ben válik majd valóra.
Gondolkodom, gondolkodunk azon, hogy ősszel, kárpótlásként hogyan, 
milyen formában tudunk a városlakók kedvében járni. Ha az ötlet körvo-
nalazódik, természetesen megosztom mindenkivel.
Addig is, ajánlom az újságot, amiben a közérdekű információkon túl, szá-
mos érdekes írás, interjú olvasható most is. 
Számomra nagyon érdekes és tanulságos, amit a karantén idején megélt 
mindennapjaikról írtak a bicskeiek. továbbra is várjuk a beszámolókat. 
De, a háziorvosok vagy éppen a lelkészünk írása is rendkívül elgondol-
kodtató.
A magam részéről mindenkinek köszönöm a megértést és a türelmet!

Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra!

Szívügyünk, Bicske!

Elmarad a városünnep!
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dések léptek. Ez azt jelenti, hogy az üzle-
tek korlátozás nélkül kinyithatnak, az ét-
termek teraszai és a szabadtéri strandok 
és múzeumok kinyithatnak, az arc elta-
karása és a 1,5 méteres távolság betar-
tása kötelező marad az üzletekben és a 
tömegközlekedésen. Az oktatás tovább-
ra is digitálisan működik, az időseknek 
fenntartott 9-12 órás idősáv a boltokban 
megmarad. Augusztus 15-ig nem lehet 
megtartani az 500 főnél nagyobb és ki-
sebb rendezvényeket sem.

Április 30-ra végzett a polgármester a 
városi intézmények látogatásával. Bálint 
Istvánné minden önkormányzati fenn-
tartású intézmény vezetőjével egyezte-
tett, mindennapi munkájukat és kitar-
tásukat megköszönte, valamint további 
védőfelszereléseket vitt számukra.
Május 1-jén a Pannoniada Gyermekkórus 
énekére ébredt a város. Reggel nyolckor 
indult a zenés ébresztő, a polgárőrség 
és a tűzoltóság hangszórókkal felszerelt 
gépkocsija járta az utcákat és csempé-
szett egy kis vidámságot a munkaszüne-
ti napba.
Május 2-án a polgármester bejelentette, 
hogy három koronavírus-fertőzött van 
Bicskén, kórházi kezelésre egy ember 
szorul. Hatósági karanténban hatan van-
nak, járványügyi megfigyelés, elkülöní-
tés két fő esetében indokolt. A városban 
63 mintavétel történt.
Május 4-től az önkormányzat újra meg-
nyitotta a játszótereket és a közparko-
kat, de a 1,5 méteres biztonsági távolság 
és a maszk viselete továbbra is kötelező.

BÁLINT ISTVÁNNÉ 
polgármester
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Jelentősen megváltozott mindennapok a 
háziorvosi rendelőkben

Alaposan megváltozott a háziorvosok 
napi rutinja is a koronavírus-járvány 
terjedésének korlátozása miatt tett in-
tézkedések okán. Nagy Gyula, aki évek 
óta két körzetet visz Bicskén, főleg a 
receptírásoknál tapasztal nagy válto-
zásokat.

Nagy Gyula megemlítette azt is, hogy 
többen telefonon kérnek tanácsokat, 
akinek viszont légzőszervi problémái 
vagy magas láza van, velük alapos kér-
dezz-felelek kezdődik. A tünetanalízis 
után, ha egyértelmű jele van a korona-
vírus fertőzésnek, kórházba küldi a be-
teget a mentőkkel, ahol mintát vesznek. 
Ezután „kísérik” a beteget, a vírusteszt 
után visszajelzést is kapnak arról, hogy 
az eredmény negatív vagy pozitív lett. 
Utóbbi esetben további felmérések kez-
dődnek a beteg környezetében a szük-
séges elkülönítések érdekében.

Nagy Gyula azt kérte, hogy akinek valódi 
panasza van, a szükséges védőeszközök 

használata mellett menjen el házi orvo-
sához, mert ilyenkor elengedhetetlen a 
személyes vizsgálat, nem elég a telefon-
doktor. Receptírás esetén viszont sem-
miképpen se induljanak el, a telefon és 
az e-mail is tökéletes megoldás.
Azt tanácsolta még, hogy mindenki fo-

gadja el az Operatív 
Törzs szakembe-
reinek tanácsait. 
Amennyiben lesz 
egy kis lazítás a 
szabályokon, a hi-
giénia, a maszk és a 
kesztyű használata, 
továbbá a folya-
matos fertőtlenítés 
ugyanúgy fontos 
marad, azokat nem 
lehet elhanyagolni. 
Ugyanez vonatkozik 
a bevásárlásoknál 
a távolságtartásra, 
a polcon lévő áruk 
felesleges tapogatá-
sára is.
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- A rendelési idő nem változott, 
ugyanakkor jóval kevesebb az or-
vos-beteg találkozás, mert csök-
kent a rendelőben megjelenő 
betegek száma. Az asszisztencia 
dolga viszont jóval több, a telefon 
folyamatosan csörög, e-mailek is 
szép számban érkeznek, mert a pá-
ciensek így igényelnek receptírást, 
amit aztán felküldünk a felhőbe. 
Jóval kevesebb tehát a személyes 
érintkezés receptfelírás miatt, ami 
remélhetőleg így is marad, ha visz-
szatér az élet a rendes kerékvágás-
ba – összegzett Nagy Gyula, aki 
üdvözölte a rendelőintézet igaz-
gatójának, Balogh Gyulának a 
döntését, aki már a kapunál elle-
nőrzést rendelt el, így indokolat-
lanul senkit nem engednek fel a 
házi orvosokhoz.

- Gyakoribb ennél az otthoni ka-
rantén elrendelése. Az ÁNTSZ ér-
tesítést küld nekünk, ha valakinél 
elrendelik a házi karantént, s ezért 
az egész család két hétig kénytelen 
otthon maradni. Mintavételt is vé-
geznek az érintettek otthonában. 
Ilyenkor kerül a sokak által ismert 
piros cédula az ajtóra, kerítésre, a 
rendőrség pedig naponta többször 
ellenőrzi a szabályok betartását – 
mesélte a házi orvos.
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A Bicskei Újság folyamatosan igyekszik beszámolni a koronavírus-járvány elleni védekezés miatt megváltozott minden-
napokról. Mostani lapszámunkban bepillantást engedünk az intézmények életébe, emellett a családok hétköznapjaira is 
kíváncsiak vagyunk. Alábbiakban két írást olvashatnak, amelyeket a város közösségi oldalán közzétette felhívásunkra ér-
keztek.

Mióta a koronavírus miatt óvatosabbnak kell lennünk (és nem mióta a kijárási korlátozás él), én azóta minimalizálom a mozgásaimat. 
Otthonról kell dolgoznom, így az időm talán 98%-át is a kerítésen belül töltöm. Minden ház körüli teendő ilyenkor felértékelődik: a 
felújítások egyfajta "kibúvót" jelentenek számomra, így most ezeket bevallom sok-
kal szívesebben is csinálom. Először azt hittem, hogy extrovertáltként nehéz lesz ez 
az időszak, azonban meglepően jól fogadom. Nem érzem úgy, hogy az emberek 
távolabb lennének: a fejlett digitális technológia ma már lehetővé teszi, hogy min-
denkivel jól tudjam tartani a kapcsolatot. Természetesen azért nekem is hiányzik a 
család, a rokonok, de felelősségteljes emberként természetesen nem látogathatom 
meg őket. Ugyanakkor ezt az időszakot a háziállataim rendkívül élvezik, mivel szinte 
folyamatosan velük vagyok. Mindenkinek erőt, kitartást és egészséget kívánok eh-
hez az időszakhoz, aminek egyszer úgyis vége lesz!
Előre is köszönöm!

Üdvözlettel:
Szommer Károly (33, Bicskei lakos)

Hogyan telnek a mindennapjaid?

Jaj! Együtt a család!

Az elmúlt hónapokban nagyon sokat nya-
fogtam, hogy szeretnék több időt tölteni 
a gyerekeimmel. Nade nagyon nem így 
gondoltam! Valahogy úgy, hogy napi két 
órával kevesebbet dolgozom (ugyanany-
nyi fizetésért, természetesen), ebben a 
felszabadult időben ellátom a háztartást, 
bölcsi, iskola után boldogan játszóterezek, 
társasozok a porontyaimmal és fürdőzöm 
a mosolyukban.
Ehhez képest most reggel 7-től este 9-ig 
próbálom megakadályozni, hogy meggyil-
kolják egymást vagy egy óvatlan pillanat-
ban kereket oldjanak, mert már a bölcső-
dés is feléri a kilincset. Tudják ők (vagyis 
elmondtam), hogy járvány van, nem csa-
varoghatunk, nincs játszótér és bandá-
zás, bólogatnak értelmesen és tojnak rá. 
Bölcsis ráadásuk Houdinit megszégyenítő 
szabadulási képességekkel bír.
Eddig csak vasárnap esténként éreztem 
azt, hogy az oktatási-nevelési intézmények 
a világ 10 legjobb dolga közé tartoznak. 
Jelenleg naponta gondolok rá. Többször. 
Egy bölcsődést visszatartani attól, hogy a 
testi épsége árán is részt vegyen a napi on-
line tanulásban, (Vagyis az oldalára állított 
fellépőn billegve próbáljon megkaparin-
tani egy ceruzát az íróasztalról és beleírni 

az iskolás könyvébe.) akkora feladat, mint 
pórázon tartani egy mérges orrszarvút. Az, 
hogy saját asztalnál „tanuljon” öt percnél 
tovább, nem érdekes. 
Az állatos hasonlatoknál maradva isko-
lásom érdeklődését felkelteni az otthoni 
tanulás iránt leginkább arra hasonlít, mint-
ha egy elhízott, herélt kandúrt próbálnék 

a kertben egerészésre bírni. Ha épp nem 
visít, hogy a húga tűnjön el a szobából és 
a világból, bárgyú arccal mered maga elé 
vagy öt percenként ürítési és táplálkozási 
ingert jelent be. Valahogy persze elkészül-
nek a napi feladatok, mert csak utána jöhet 
mese. 
Viszont az énekórákat élvezi mindkét gyer-
mek. A szomszéd néni szerintem kevésbé.
Nemrég Apa is becsatlakozott a home offi-
ce rendszerbe, ami határozottan nehezíti a 

hétköznapokat. A legkevésbé sem ismeri 
el a napirend, iskolai rutin fenntartásának 
fontossággát, így egy nap alatt lerombolta 
az én katonás fegyelemmel és véres verej-
tékkel fenntartott rendszeremet. Szerinte 
miért ne lehetne reggel még lustálkod-
ni az ágyban, ha sehová sem kell időben 
odaérni? Miért ne reggelizhetnénk pizsa-
mában, miért muszáj fésülködni? Valóban. 
Miért is? Mert én azt mondtam!
Újabb harci front is nyílt Apa itthoni mun-
kavégzésével, mert az végképp nem fér 
Bölcsis fejébe, hogy ha Apa itthon van, mi-
ért nem játszik vele, miért nem nyomkod-
hatja a laptopot, miért nem visíthat együtt 
Másával? Mert azt mondtuk! Igaz, ez pont 
annyira érdekli a mi öntudatos kétévesün-
ket, mint a kijárási korlátozás.
Azt olvastam, hogy az emberi elmének 21 
napra van szüksége ahhoz, hogy valami 
beépüljön és szokássá váljon. Ha a hétvé-
géket nem számítom, akkor is rég túl va-
gyunk a 21 napon és bizony nekem nem 
épült be az új rendszer. A kérések, korláto-
zások, betegszámok, maszkok és kesztyűk 
igen, de ez az új életforma még nem. És 
nem is szeretném. Képes vagyok megül-
ni a fenekemen, csak legyen vége már! 
Megyek, megmondom a gyerekeknek is!

Farkas Bernadett
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Március 16. óta digitális tantermen kí-
vüli oktatás indult el Magyarországon 
a koronavírus-járvány miatt. 
Körülnéztünk a bicskei általános- és 
középiskolákban, hogyan alakult át a 
mindennapi élet, miként készülnek az 
érettségire, a ballagásra és az évzáró-
ra, illetve hogyan zajlik a beiratkozási 
procedúra.

Bárányos József a Csokonai Vitéz 
Mihály Általános Iskola igazgatója kö-
zölte, hogy a bejelentést követően egy 
hétvégéjük volt a felkészülésre, hétfőn 
tantestületi ülésen megállapodtak a kol-
légákkal a munkavégzésről. Alsóban a 
jól bevált, zárt Facebook-csoportokhoz 
rendelték hozzá az oktatást, a tanító-
nők minden szülővel, gyerekkel így 
tartják a kapcsolatot, a tananyagok és 
a házi feladatok küldése is itt történik. 
Felsőben a Google Tanterem rendszert 
használják, oktatási csoportokat hoztak 
létre, amely alkalmas otthoni tanulás-
ra. Szabad kezet kaptak a tanárok, töb-
ben konferencia beszélgetés keretében 
tartanak órákat, ahol a diákok látják is 
őket, de alámondásos prezentációk és 
videók is készülnek. Az iskola tehát nem 
állt meg, a pedagógusok lelkesen és 
sokat dolgoznak, mert sokszor egyén-
re szabottan kell értékelni, visszajelzést 
adni. Köszönetet mondott a szülőknek 
is, akikre óriási teher hárul, miközben 
vagy otthon dolgoznak, vagy munkába 
járnak és utána kell segíteniük a tanu-
lásban. Néhány esetben a családok nem 
rendelkeztek digitális eszközökkel vagy 
szélessávú internet hozzáféréssel, nekik 
kinyomtatva juttatják el a tananyagot.
Az igazgató jelezte, hogy a körzetes ta-
nulók beiratkozása automatikusan létre-
jött, őket április 28-ig felvették. Azoknak 
volt dolga szülőként, akik másik intéz-
ménybe vitték gyereküket. Május elején 
értesítettek mindenkit a beiratkozásról, 
a szülőktől e-mailben és telefonon kér-
nek visszajelzést, hogy valóban megy a 
gyermekük szeptembertől.
Bárányos József a ballagásról nem tudott 
konkrétummal szolgálni. Amennyiben 

június elejéig engedélyezik a csoportos 
összejöveteleket, akkor évzárót és balla-
gást is tartanak, különben nem.
Az iskola két épületében a technikai dol-
gozók végzik munkájukat: a karbantar-
tók kisebb javításokat végeznek, míg a 
takarítók alapos fertőtlenítést végeznek, 
hogy amint visszatér az élet, makulátla-
nul tiszta épület várja a diákokat. Ezen 
kívül az ügyintézők és adminisztrációs 
dolgozók vannak benn, a vezetők fel-
váltva járnak be az iskolába.
Bottlik Zoltán a Vajda János Gimnázium, 
Szakgimnázium és Szakközépiskola 
igazgatója közölte, hogy a digitális ok-
tatásra való átállást viszonylag gyorsan 
le kellett vezényelniük, mert ehhez nem 
állt rendelkezésre sok idő. Szerencsére 
a tantestületükben is voltak olyan kol-
légák, akik kellő jártassággal rendel-
keztek a digitális oktatás módszereinek 
terén. Ismerték az EduBase, a Discord, a 
Google Classroom alkalmazásokat, ame-
lyeket hamar hadrendbe is állítottak.
- Nem volt olyan kollégám, aki ne kez-
dett volna el ezekkel az alkalmazásokkal 
azonnal ismerkedni, majd dolgozni velük. 
Nagyon hálás vagyok Nekik ezért, mint 
ahogy a diákok többsége is az! Érzik az is-
kola gondoskodását, mely főként a végzős 
tanulók számára volt létfontosságú, mert 
a záróvizsgák előtti másfél hónapban már 
nem volt lehetőségük a tanárokkal való 
személyes találkozásokra – mondta az 

igazgató, aki a középiskolák életében 
az egyik legfontosabb eseménynek ne-
vezte a ballagást, amely során el tudnak 
köszönni azoktól a fiataloktól, akikkel 
életük egy nagyon fontos szakaszában 
együtt lehettek. Hangsúlyozta, hogy az 
idei búcsú egészen más, mint az eddi-
giek. Személyesen nem találkozhatnak 
egyik végzős diákjukkal sem a ballagás 
során, ezért összeállítottak nekik egy vi-
deót, melyben el tudnak búcsúzni az is-
kolától, visszaemlékezve meghatározó, 
felemelő pillanatokra. Ha a körülmények 
lehetővé teszik, ősszel, az évnyitó előtt 
pótolják az elmaradt ballagást, mert erre 
az élményre a diákoknak, szeretteiknek 
és az iskolának is szüksége van.
- A ballagáshoz hasonlóan az idei érettsé-
gi vizsgák is eltérnek majd az eddig meg-
szokottól. Zömmel írásbeli vizsgáink lesz-
nek, néhány szóbeli felelettől eltekintve. 
A biztonság, az egészségvédelem döntő 
szerepet kap, ezért a központi ajánlások és 
szabályok mellett pontos eljárásrendeket 
kellett kidolgoznunk az érettségi vizsgák 
lebonyolításához. Minden vizsgázónk és 
pedagógusunk maszkot kap az iskolába 
lépés során, kézfertőtlenítőt kell használ-
niuk, be kell tartaniuk a szükséges védőtá-
volságot a folyosókon és a tantermekben 
egyaránt. Az írásbeliket a legnagyobb 
tantermeinkben tartjuk majd, hogy elég 
távol lehessenek egymástól a vizsgázók. A 
maszkok használata nem kötelező az írás-



www.bicske.hu

belik alatt, mert ezek viselése három-négy 
órán keresztül nagyon zavaró lehet, és a 
vizsgafolyamatot ezzel nem szabad meg-
nehezíteni – ismertette Bottlik Zoltán.
A felvételi eljárással kapcsolatban meg-
jegyezte: a folyamat a szokásostól nem 
tért el, mert a szükséges írásbeliket még 
a télen megírták a nyolcadikosok. Akik 
őket jelölték meg első helyen, igyekez-
tek felvenni a szeptembertől induló osz-
tályokba. További teendőjük nincs, ha-
csak az nem, hogy a 8. osztály második 
félévét is komolyan vegyék, a beiratko-
zásról pedig kiértesítik őket.
- Az elmúlt évek érettségi és szakmai 
vizsgaeredményei egyértelműen bizo-
nyították, hogy a hozzánk jelentkezőket 
emberileg és szakmailag is olyan közeg 
fogadja, amely értékként tekint rájuk, és 
sikerrel tudja őket felkészíteni a vizsgák és 
az élet kihívásaira. Idén tavasszal is több 
regionális, országos és nemzetközi verse-
nyen értünk el helyezéseket. Egyik tehetsé-
ges diákunk előbb a 7., majd a 2. lett egy 
nemzetközi angol nyelvű verseny meg-
mérettetéseiben, igazolva azt, hogy kellő 
szorgalommal és felkészültséggel nagy 
lehetőségek nyílhatnak meg minden diák 
számára – zárta gondolatait a direktor.
Hetényi Anikó a Szent László Általános 
Iskola igazgatója lapunknak elmondta: 
ahogy az oktatási hivataltól megkapták 
a tájékoztatást a digitális tanrendről, 
azonnal megkezdték a felkészülést. Két 
hetes intenzív, körültekintő tervező-
munkát követően (persze ez idő alatt is 
folyamatos volt a távoktatás) a fenntar-
tóval történt egyeztetés után kezdték 
alkalmazni a Microsoft Teams felületet, 
amelyen a feladatok küldése, fogadása 
mellett kommunikálni is tudnak a diá-
kokkal. Használják a Redmentát is, fő-
ként dolgozatokhoz.

Tudatosan távoktatásnak nevezik a je-
lenlegi helyzetet, mivel a hagyományos 
offline eszközöket, vagyis a tanköny-
veket, munkafüzeteket és a digitális 
taneszközöket kombinálva használják. 
Nagy dolognak tartja, hogy kollégáival 
írhatják a tanítási napokat, van állásuk, 
tehetik a dolgukat.
Az igazgató megemlítette, hogy a csa-
ládok többségénél nem okozott problé-
mát a digitális eszközökön folyó tanulás, 
de akadtak olyanok, akiknél igen. Velük 
eleinte postaládás kézbesítéssel, telefo-
nos segítséggel, papíralapon dolgoztak, 
mostanra egyrészt 
adományok ból , 
másrészt iskolai 
pénzből biztosí-
tottak tableteket.
Hetényi Anikó kö-
zölte: új órarend 
született a hely-
zethez igazítva, 
kezdésként és a 
nap végén imád-
sággal, napköz-
ben közismereti és 
készség órákkal, 
de tanulószobai 
és fogadóórai idő-
sávokat is kijelölve. A tanárok heti távlat-
ban töltik fel a feladatokat, így a család 
az egész hetet tudja tervezni, az adott 
nap a teljes hétben jelenik meg, sokkal 
jobban látható, hogy milyen feladat tar-
tozik hozzá. Kollégái 8-13 óra között gép 
előtt dolgoznak, s online órákat is tarta-
nak. Az iskola pedagógusai arra is nagy 
hangsúlyt helyeznek, hogy kreatív, ins-
piráló, jól motiváló feledatokkal színesít-
sék az elsajátítandó tananyagot. 
Az igazgató megjegyezte, hogy száz-
számra akadnak digitális tartalmak, 

amelyek segítik az 
oktatást. Kiemelte, 
hogy a szülők 
zöme nagyon 
e g y ü t t m ű k ö d ő, 
ami ebben a hely-
zetben megköny-
nyíti a dolgukat. 
A ballagás ugyan 
még odébb van, 
de már gondol-
kodnak azon, hogy 
videokonferencia 
keretében oldják 

meg, ha júniusban másra nem lesz le-
hetőség. Az igazgatói búcsúbeszéd már 
kész, a tantestület tagjai pedig versek-
kel, énekekkel készülnek majd a rend-
hagyó eseményre. Az is elképzelhető, 
hogy augusztus végén rendezik meg a 
hagyományuknak megfelelő ballagási 
ünnepségüket.
Az iskola épületében a vezetőségen és 
néhány felkért, kijelölt ügyeletes peda-
góguson kívül csak a takarító személy-
zet és az iskola gondnoka-karbantartója 
tartózkodik, illetve a titkárságot, ügyin-
tézést is működtetik. 

A technikai munkatársak rendszeresen 
takarítanak, fertőtlenítenek és elvégzik 
a szükséges karbantartási-állagmegóvó 
munkálatokat, úgyhogy az iskola akár 
már holnaptól tudná fogadni a diákokat. 
Az intézmény technikai személyzetének 
egyik munkatársa az igazgató asszony 
felkérésére március utolsó hetében 50 
textil maszk elkészítésével segítette a 
város járvány elleni védekezését.
Hetényi Anikó úgy vélte, annyira meg 
fog erősödni a tanárok és a gyerekek 
digitális kompetenciája, hogy a jövőben 
többet fogják majd használni a rendel-
kezésre álló digitális eszközöket, mint 
korábban tették. 
A beiratkozásról elmondta: a beiskolázá-
si programból éppen az egyik legfonto-
sabb, a személyes beszélgetés maradt el. 
A Szent László Általános Iskola iránt ér-
deklődő mintegy 45 szülőtől ezért moti-
vációs levelet kértek, egy gyermekrajzot 
a családról, illetve a beiratkozási szán-
déknyilatkozatot. Ezek alapján a vezetés 
és az alsós munkaközösség harminc ta-
nulót vett fel, remélhetőleg ők szeptem-
berben elkezdik az iskolát.
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Az óvodákkal kapcsolatban minden-
kinek elsők között a gyermekzsivaj jut 
eszébe. Március közepe óta azonban 
csend honol a Bicske Városi Óvoda 
intézményeiben, a vírusjárvány ter-
jedésének lassítása érdekében tett 
biztonsági intézkedések miatt a majd 
négyszáz óvodásnak mindössze 1-2 
százaléka jár óvodába.

Patkóné Bátori Erzsébet óvodavezető el-
mondta, hogy a március 15-ei hétvégén 
kérték a szülőktől, lehetőleg ne vigyék 
gyerekeiket óvodába. Március 17-én 
az egész városból 22 gyermeket vittek, 
ami később lecsökkent egyre. Hetekig 
egyáltalán nem volt gyerek az Árpád ut-
cai ügyeletes intézményben, most négy 
gyermek van.
- Két óvodapedagógus látja el az ügyeletet 
délelőtt és délután váltásban. Az óvoda-
vezető és az óvodatitkár a székhelyintéz-
ményben az ügyintézés folyamatosságát 
biztosítja, szervezik a munkát a vezetőtár-
sak segítségével. Egy csoportba öt gyer-
mek kerülhet, ha tovább emelkedik a gyer-
mekszám, akkor újabb csoportok nyílnak 

és további óvodapedagógusok állnak 
munkába. A többiek otthonról végzik az 
óvodai fejlesztést és segítenek a hasznos 
időtöltésben. Örülök annak, és köszö-
nöm a szülőknek, hogy jók a visszajelzé-
sek, még így is nagyon értékes pillanatok 
részesei lehetünk közösen – mesélte az 
óvodavezető.
Patkóné Bátori Erzsébet beszélt arról is, 
hogy a dajkák az éves nagytakarítást el-
végezték mindhárom létesítményben, 
fertőtlenítettek, rendbe tették az udva-
rokat, illetve a karbantartóval közösen 
kisebb javításokat végeztek. Örömmel 
újságolta, hogy két varrni tudó kolléga 
maszkokat készít az önkormányzat szá-
mára, eddig már több száz darabbal se-
gítették a várost a védekezésben.
Az óvodavezető a beiratkozásról el-

mondta, hogy az is sajátos módon tör-
ténik. Normál körülmények között má-
jusban szokott lenni a beíratás, előtte a 
nyílt napokon az érdeklődők megismer-
hették az óvodai életet. Ez most mind 
elmaradt.
Az Oktatási Hivataltól megkapták az 
óvodaköteles gyerekek 62 főt tartalma-
zó névsorát, a lista alapján a beíratás 
megtörtént. Ehhez jönnek még a három 
éves kort be nem töltött gyermekek, 
amelyhez csatolták a szülők e-mailben 
érkezett szándéknyilatkozatát. Jelenleg 
folyik az érintett szülők kiértesítése. A 
családlátogatások időszaka augusztus, 
remélhetőleg akkor már velük és gyere-
keikkel is személyesen találkozhatnak, 
addig a szülőkkel telefonon és e-mail-
ben tartják a kapcsolatot.

Elcsendesültek a 
bicskei óvodák

2020. május

Online feladatellátás a Fejér Megyei 
Pedagógiai Szakszolgálat Bicskei 
Tagintézményében

A jelenlegi helyzetben is biztosítja intézményünk az összes 
szakszolgálati feladat ellátását. Mivel személyesen senkit sem 
fogadhatunk mi sem, ezért a szakembereink elektronikusan 
vagy online formában igyekeznek segíteni a gyermekeknek, 
szülőknek, pedagógusoknak egyaránt.
A rendkívül szerteágazó szakszolgálati ellátás a következőkép-
pen zajlik:
Járási szakértői bizottsági tevékenységünk esetében a felül-
vizsgálatos gyermekek/tanulók beérkező kérelmeit megvizs-
gáljuk, ahol lehetséges, a szakmai eljárásrendünknek megfe-
lelően, a BTM (beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség) 
státuszt meghosszabbítjuk. A szakértői véleményeket postáz-
zuk.
Nevelési tanácsadás esetében pszichológusainkat bátran ke-
reshetik telefonon vagy e-mailben. (06 22 350 948 vagy bics-
ke@fejermepsz.hu). Ha a megadott elérhetőségek valamelyi-
kén jelzik az igényt, pszichológus kollégáink rendelkezésre 

állnak.
Fejlesztőpedagógusaink, logopédusaink, gyógytestnevelőink 
folyamatosan tartják a kapcsolatot ellátottjaikkal, rendszere-
sen, különböző felületeken juttatják el a gyakorlóanyagot szá-
mukra. 
A korai fejlesztések szintén folyamatosan zajlanak, valamennyi 
szülővel aktív a kapcsolat. Az egészen kicsi babák esetében is 
mód nyílik a telefonos, vagy online tanácsadásra. Igény esetén 
kérjük, hogy azt e-mailben vagy telefonon jelezzék számunk-
ra. A kéréseket minden esetben továbbítjuk az illetékes szak-
embereknek.
Tudjuk, hogy az iskolás gyerekeknek nagyon sok az otthoni 
tanulnivalója, ezért mi sosem kérjük, hogy az elküldött gya-
korlóanyagról fényképet, vagy visszajelzést küldjenek (kötele-
ző jelleggel), DE nagyon örülnek a szakembereink, ha mégis 
érkezik visszajelzés. 
Szeretnénk megköszön-
ni a szülők, pedagógu-
sok, gyerekek együtt-
működését! Szeretettel 
várjuk a további megke-
reséseket!



„A test lámpása a szem. Ezért ha a szemed tiszta, az egész tes-
ted világos lesz. Ha pedig a szemed gonosz, az egész tested sö-
tét lesz…” (Máté evangéliuma 6,22-23.)

Talán még soha nem néztünk ilyen mélyen egymás szemébe, 
ha összefutunk valakivel, mint ezekben a hetekben. Amikor 
egy maszk eltakarja az arc nagy részét, nem sokat látni belőle, 
de ami a legárulkodóbb, az látható marad. 
Jézus a test lámpásának, mécsesének nevezi a szemet. Annak 
tisztasága vagy gonoszsága egész lényünk, „szómánk” világos-
ságát vagy sötétségét tükrözi. Az a kevés találkozás, a rövid és 
óvatos beszélgetések most még többet jelentenek. Ha ritkán 
is, de jó egymás szemébe nézni. 
Református gyülekezetünk tagjaival sajnos nemigen találko-
zunk mostanában, hiszen mindenki csak közvetve látja, hallja 
a másik embert. Telefonon keresztül vagy elektronikus levelek 
segítségével tartjuk egymással a kapcsolatot. Ennyi idő eltel-
tével már egyre nehezebb mindenkinek, főként idős, egyedül 
élő társainknak. Igyekszünk fölhívni őket, mert egy-egy rövid 
beszélgetés is sokat segíthet az elszigeteltségben. 
Egyházi lapunkat hetente elvisszük olyanokhoz, akik most 
nem jöhetnek el érte. Kétszáz hittanos gyermekünknek rend-
szeresen küldünk digitális órai anyagot, és a szülők áldozatos 
segítségével tartjuk velük a kapcsolatot. 
Örülünk annak, hogy az áhítatokat és az istentiszteletekről 
készült felvételeket gyülekezetünk honlapján és közösségi ol-

dalakon is közzé tehetjük. Hálásan köszönjük mindenki imád-
ságát, egymás iránti szeretetét, figyelmességét, mert hit és 
remény nélkül elhomályosul a látásunk. Pedig nagy szükség 
van a szemünkre, hogy felismerjük egymásban az embertár-
sat, meglássuk mindazt, ami épít, és előbbre visz, és felismer-
jük azt, aki ugyan láthatatlan, de érzékelhető, még ebben az 
elhomályosulni látszó világban is. 
Tiszta lelki szemekkel élve a legnagyobb veszély idején is 
meglátjuk mennyei Atyánk szeretetét, amikor hálát tudunk 
adni szeretteinkért, barátainkért, mindazokért, akik értünk is 
küzdenek.  Hogy meddig tart mindez, és hogy mi jön ezután, 
senki sem tudja. 
Bíztató szóként azonban hadd idézzem egy 5 éves gyermek 
üzenetét, aki még hetekkel ezelőtt ezt mondta nagymamájá-
nak telefonon: ne félj, mama, nem fog ez örökké tartani! A má-
sik szép, bátorító üzenet pedig az a sok, hittanos gyermekek 
által megfogalmazott őszinte imádság, amit „házi feladatként” 
küldtek vissza nekünk mostanában: Istenem, segítsd meg a csa-
ládomat, és add, hogy vége legyen a járványnak! 
Hiszem, hogy Isten mindannyiunk fohászát meghallgatja, és 
eljön az idő, amikor újra szemtől szemben láthatjuk egymást. 
Vigyázzunk testünk lámpásaira!
 

(Máténé Antal Éva)

Szemtől szemben
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Bicske díszpolgárai otthonmaradásra bíztatnak 
mindenkit

Bicske város két díszpolgára, két el-
ismert orvos otthonmaradásra bíztat 
mindenkit, mert ez a legjobb módja 
a koronavírus-járvány elleni védeke-
zésnek. Végh Róbert és Kauda Béla is 
főként otthon tartózkodik, így várják a 
járványhelyzet elmúlását.

Végh Róbert a Honvédkórház nyugal-
mazott ortopéd sebésze felelevení-
tette, hogy az év elején hallott először 
híreket egy Kínában megjelent vírusról, 
mely azután gyorsan Európában is meg-
jelent. Akkor még nem gondolta, hogy 
ebből rövid idő alatt pandémia lesz, 
ráadásul olyan, sok ezer ember halálát 
okozó súlyos járvány, amit eddig a het-
ven éve alatt nem tapasztalt, sőt el sem 
tudott volna képzelni. Március 7-én még 
összejöttek a Bicske Barátokkal a kul-
túrházban, később a „Kreatív Bicske ba-
rátok” kiállítást is megrendezhették, de 
a következő héten már senki sem néz-
hette meg a tárlatot, mert az intézmény 
bezárt.
- Számomra akkor vált igazán „kézzel-
foghatóvá” a baj, amikor március 16-án, 
munkahelyemen az igazgató a bejárat-
nál maszkban, kesztyűben állva közölte 
a 65 év feletti kollégákkal, hogy nem lép-
hetnek be az intézet területére, mert ki-
jött a kormányrendelet, amely szerint ez 
a korosztály van a legnagyobb veszély-
ben, így nem dolgozhat. A feleségem 
sem dolgozhat, ezért úgy döntöttünk, 
hogy bicskei házunkban fogjuk tölteni 
a karantént. Szerencsére hobbim a ker-
tészkedés, barkácsolás, erre itt sok le-
hetőségem adódik. Munka közben csak 
az elvégzendő feladatra koncentrálok, 
mint a műtőben, a külvilágot, a problé-
mákat kizárom. Ezt ajánlom mindenki-
nek. Csökkenti a feszültséget, a stresszt, 
ami ezekben az időkben nagyon fontos 
– fogalmazott Végh Róbert.
Hatvanöt év felettiként csak a számukra 
fenntartott idősávban megy el a hentes-
hez vásárolni, aki példásan oldotta meg 
boltjában a vevői kiszolgálást. A vevők 
az utcán várnak, mert az ajtóban van az 

eladópult, egy plexilappal lezárva, mint 
a patikákban, így mindenki biztonság-
ban van. Ugyanakkor elkeserítőnek ne-
vezte, hogy az üzletek, a posta és a bank 
előtt várakozók közül kevesen hasz-
nálnak maszkot, kesztyűt, egymáshoz 
pedig közel állnak. Látott például egy 
jelenleg festés alatt álló középület előtt 
munkásokat, akik a bejáratnál egymás-
sal társalogtak maszk nélkül. Szerinte 
a maszk az, ami a leghatásosabb a vé-

dekezésben, mert senki nem tudhatja, 
hogy akivel találkozik, nem tünetmentes 
vírushordozó-e és megvédi a partnert is, 
hogy tőle ezek a kórokozók átkerüljenek 
hozzá. A kesztyű viselését is nagyon fon-
tosnak nevezte, mert az árukat nemcsak 
az eladók fogják meg polcra rakáskor, 
hanem a vevők is, amikor - nagyon rossz 
szokásként - válogatnak.
- Nem csak a vírus miatt lenne fontos a 
higiénia, hanem a sokféle baktérium, 
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gomba és egyéb kórokozó miatt is, ami 
súlyosbíthatja az amúgy is életveszélyes, 
koronavírus okozta betegséget. Sokkal 
nagyobb fegyelemre lenne szükség. 
Lehet, hogy amikor e cikk megjelenik, 
ez már ilyen formában nem lesz aktuális, 
mert kötelezővé teszik a maszk és kesz-
tyű viselését, amit én nagyon helyeslek. 
A vásárlási, ügyintézési szokásainkon is 
változtatnunk kell, gyorsabban kell vá-
sárolnunk, mint eddig, hogy minél ke-
vesebb időt töltsünk zárt helyen, ezáltal 
kisebb esélyt adjunk a fertőződésnek. 
Az előre megírt lista sokat segít, mint 
ahogy az otthonról, számítógépen ke-
resztül végzett ügyintézés és csekkbefi-
zetés is – adott tanácsokat Végh Róbert, 
aki el sem tudja képzelni, hogy ezen a 
helyzeten mikor tud a világ teljesen úrrá 
lenni. Egy biztos, hogy olyan élet, ami a 
világban a járvány előtt volt, nem lesz. 
Ezt nem én találtam ki, de nekem is ez a 
véleményem – fűzte hozzá.
Kauda Béla nyugdíjas háziorvos, Bicske 
díszpolgára feleségével együtt ottho-
nában igyekszik átvészelni a koronaví-
rus-járványt, s erre buzdítja kortársait és 
a nála idősebbeket. Természetesen fo-
lyamatosan figyeli a híreket a vírus elleni 
küzdelemről és úgy látja, a világnak meg 
kell találnia a zárbetétet a kulcshoz.
- A feje tetejére állt a világ, még úgy is, 
hogy a koronavírusok ismertek voltak 
eddig is. Persze sokat tudunk már a Covid 
19 néven ismertté vált vírusról, de mesz-
sze nem mindent. A vírus ellen speciális 
gyógyszerekkel nem rendelkezünk, bár 
e téren lázas kutatások zajlanak. Az anti-
biotikumok hatástalanok! A vírus hatásá-
ra azonban a szervezet immunrendszere 
specifikus ellenanyagot termel, ezek pe-
dig olyan tökéletesen passzolnak egy-
máshoz, mint kulcs a zárhoz. A magyar 
kutatóknak is köszönhetően a betegsé-
gen átesett, gyógyult egyének vérplaz-
májában lévő ellenanyagok beadásával 
próbálnak segíteni a súlyos tüneteket 
produkáló betegeknek (passzív immuni-
zálás). Lényeges és talán végleges meg-
oldást jelenthet a vakcina kifejlesztése 
(aktív immunizálás), amely rendkívül 
bonyolult, ezért időigényes, több hó-
nap, akár egy év is lehet. Ugyanakkor 
nem kizárt - ahogy a szezonális influ-
enza esetében is – időnként változtatni 
kell az oltóanyag összetételén, mivel 

a vírus mutálódhat. 
Elképzelhető, úgyne-
vezett emlékeztető 
védőoltás is, de ehhez 
előbb azt kell kiderí-
teni, vajon az immun-
rendszer memóriája 
tárolja-e – és ha igen, 
mennyi ideig – a vé-
dekezéshez szüksé-
ges lépéseket, mert 
csak így lehet sikeres 
ez a típusú védőoltás 
– összegzett a nyugal-
mazott háziorvos.
Kauda Béla örömte-
linek nevezte, hogy 
Magyarország a 
védekezés tekinte-
tében jól áll. A ma-
gyar egészségügy 
az Egészségügyi 
Világszervezet (WHO) 
ajánlását követi szak-
mai protokolljában, az 
Operatív Törzs pedig 
jól kezeli a helyzetet, 
hiszen sikerült ellapo-
sítani a görbét, csak 
lassan emelkedett a 
járvány terjedése. Ez 
óriási teljesítmény, 
mert időt nyertünk, s 
eközben sikerült meg-
felelő számú védőeszközt beszerezni, 
ami feltétlenül szükséges a járvány sike-
res leküzdéséhez – vélekedett.
- A szakemberek május elejére várják a 
járvány csúcspontját, amire fel vagyunk 
készülve. Ki kell emelni, hogy ez nem 
csak a virológusok, mikrobiológusok, 
infektológusok, epidemiológusok ér-
deme, hanem az egész magyar társa-
dalomé, amely fegyelmezetten igyek-
szik betartani a kijárási korlátozásokat. 
Köszönet mindenkinek, hogy szót fo-
gadtak és elfogadták, hogy kicsit más-
hogy zajlik most az élet, mint általában. 
Úgy látom, ebben Bicske is nagyon jól 
teljesít, Polgármester Asszony vezetésé-
vel az első perctől kezdve jól reagáltak 
a helyzetre. A felvilágosítások, a higié-
niás szabályok betartása, a kézmosás 
és a távolságtartás fontossága folyik 
minden csapból, de ez is kellett ehhez 
az átmeneti sikerhez. Nem lehetünk el-

bizakodottak, de ha továbbra is ilyen 
módon teljesítünk, akkor elkerülhetjük 
Olaszország és Spanyolország sorsát, 
azt a káoszt, ami azokat az országokat 
jellemezte. Véleményem szerint azt a 
nyomást Magyarország sem bírná ki – 
hangsúlyozta a volt háziorvos, aki abban 
reménykedik, talán lesz egy kis nyarunk 
is, olyan, amilyet a korábbi években 
megszoktunk.
Kauda Béla elmondta, fia és párja, vala-
mint nagyobb unokája segítenek nekik, 
mert feleségével hosszú hetek óta nem 
járnak sehová. Azt kérte mindenkitől, 
ha tehetik, ne menjenek közösségbe, 
boltba is csak akkor, ha feltétlenül szük-
séges. Jelezte, otthon sem unatkoznak, 
a napi séta és torna mellett sok idő jut 
olvasásra, ő a szakirodalom mellett szép-
irodalmat is olvas, de a kertészkedés, a 
zenehallgatás és a filmnézés is a kedvelt 
időtöltéseik közé tartozik.



A Bicske Városi Piac bekerülési költsége 
bruttó 631,8 millió forint, amiből 152,2 
millió az uniós forrás, 250 millió a hazai 
támogatás és 229,6 millió forint az ön-
kormányzati önerő. Az ingatlan területe 
meghaladja a három hektárt, ebből a 
piac épületek közel 800 négyzetmétert 
foglalnak el, a többi a terület megköze-
lítését szolgáló út, parkoló és füves fe-
lület. Az L-alakú épület tulajdonképpen 

egy pavilonsor, ahol tíz nyitott, de tető-
vel fedett elárusító hely és három zárt 
pavilon lesz. A nyitott, ponyvával lefed-
hető rakodó területek 345 négyzetmé-
teres. Ezen felül női, férfi és akadálymen-
tes WC blokkok, a szükséges gépészeti 
és elektromos helyiségek, valamint tíz 
kerékpár elhelyezésére szolgáló tároló 
épül meg. Az aszfaltozott parkolóban 40 
autónak lesz hely.
Székely Nóra közölte, hogy a Bicske 
Szíve Parkhoz kapcsolódó útépítés két 
ütemben valósul meg. A második ütem 
közbeszerzési eljárása most folyik: a 
Nagy Károly tér aszfaltozása saját forrás-
ból történik majd és a park megközelít-
hetősége miatt fontos.
Kiemelte még, hogy a jelenlegi rende-
zési tervben a park nem parkként sze-

repel, hanem településközpontként 
van nyilvántartva. A város ugyanakkor 
elhatározta, hogy hosszútávon parkként 
szeretné e területet használni, s nem be-
építhető területként, ezért az is módo-
sítva lesz a közeljövőben. Megemlítette, 
hogy az első ütemben is már sok nö-
vényt telepítenek, de a következőben 
még többet, így valódi városi zöldfelület 
létesül az uszoda mellett, amely tovább-

ra is fejlesztési terület marad, a bővítés 
lehetőségét nem vetik el. Az uszoda 
olyannyira szervesen kapcsolódik majd 
a parkhoz, hogy a büféjét megnyitják a 
park irányába és egy kiülős résszel ösz-
szekötik vele.
A Bicske Szíve Park első üteme bruttó 
312,3 millió forintba kerül, ebből az uni-
ós pályázat 196,4 millió, az önerő 115,9 
millió forint.
A Bicske Szíve Park nyolc hektárt megha-
ladó területének rendezése és rekreáci-
ós célú fejlesztése keretében burkolatot 
kap a meglévő játszótereket összekö-
tő – jelenleg murvás – út, megépül a 
Kisfaludy utcán átvezető gyalogos át-
kelőhely, a sétaút mentén padok és sze-
metes edények kerülnek kihelyezésre, il-
letve a játszóterek közelében vizesblokk 

Két, régóta várt fejlesztés in-
dult el Bicskén, április végén: a 
munkaterület átadásával elkez-
dődött a Városi Piac és a Bicske 
Szíve Park első ütemének építé-
se. 
Mindkettő esetében november 
végére várható a kivitelezés be-
fejezése.
Székely Nóra projekt menedzser 
lapunk kérdésére elmondta, 
hogy a piac épületét úgy ter-
vezték meg, hogy a meglévő 
lakóépületektől a lehető legtá-
volabbra kerüljön, ugyanakkor 
a megközelítésére kiépített uta-
kat a lakók és a piacra látoga-
tok is használni tudják. A hozzá 
kapcsolódó közparkoló nem 
piacnapokon a Bicske Szíve 
Parkba érkezők rendelkezésére 
áll majd. 
Jelezte, hogy az építkezés idején 
a Nagy Károly utcában megnö-
vekszik a teherautó forgalom, 
ezért engedélyezik a kivitelező 
cégnek a csapadékvíz árkon 
való átjárást, ezzel is csökkent-
ve a forgalmat a lakókörnyezet-
ben. 
Továbbá mind az építésről, 
mind a forgalomkorlátozások-
ról folyamatosan tájékoztatni 
fogják a közelben lakókat.

Elkezdődött a Városi Piac és a Bicske Szíve Park 
építése

2020. május
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Tervezett poller

Térkő burkolat
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Tervezett szemetes

Megjegyzés:
1. Quercus robur
2. Acer campestre
3. Acer tatarica
4. Ulmus laevis
5. Alnus glutinosa
6. Fraxinus angustifolia ssp. Pannonica
7. Malus sylvestris
8. Pyrus pyraster
9. Pyrus nivalis
10. Salix alba
11. Tilia tomentosa
12. Pinus sylvestris
13. Junioerus horizontalis 'Repanda'
14. Euonymus europeus
15. Corylus avellana
16. Crataegus monogyna
17. Cornus mas
18. Cornus sanguinea
19. Spirea media

Meglévő lombos fa kalodával

NEOGRÁDY MŰKERTÉSZ KFT.
1021 Budapest Vadaskerti utca 2.
Tel.:06/1-275-2341
neogrady.mukertesz@gmail.com
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BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2060, Bicske Hősök tere 4.

TÁJÉPÍTÉSZ TERVEZŐ Neogrády Judit - okl. tájépítész mérnök

BICSKE SZÍVE PARK
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KÖRNYEZETRENDEZÉSI
KIVITELI TERV
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Kiskútéri árok által határolt terület
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 Sápi Emese - okl. tájépítész mérnök
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Elmarad a 39. Bicskei Napok. Bálint Istvánné polgármester 
áprilisban hozta meg felelős döntést, miszerint az önkor-
mányzat nem szervezi meg idén a több évtizede minden 
évben megrendezett, a város és környéke számára kultu-
rális-, sport-, gasztronómiai- és egyéb programokat kínáló 
rendezvénysorozatot.

- Azt hiszem, nem kell 
különösebb magyará-
zat, miért marad el a 
Bicskei Napok. A jelen-
legi helyzetben, ami-
kor hetek óta kijárási 
korlátozások vannak 
érvényben, az iskolá-
sok otthonról tanulnak, 
igyekszünk a 65 év felet-
tieket otthonmaradásra 
bírni, az önkormányzat 
kulturális létesítményei zárva vannak és 
próbáljuk a közterületeken is a tömegek 
kialakulását megakadályozni, nyilvánvaló-
an nem lehetséges több ezer embert von-
zó bel- és kültéri eseményeket megszer-
vezni. Szomorúak vagyunk, mert az elmúlt 
években nagyon jó irányba indultunk el, a 
bicskei közösség építésében kiemelkedő 
szerepe volt a Bicskei Napok rendezvé-

nyeinek és ezúttal is nagyszerű ötleteink voltak a programok 
további színesítésére. Persze nem csüggedünk, jövőre erő-
sebbek leszünk, még több ötlettel, még jobb Bicskei Napokat 
fogunk rendezni együtt, közösen a városlakókkal – ismertette 
döntése indokait Bálint Istvánné.
A polgármester megértést és türelmet kért mindenkitől. Újfent 
nyomatékosította, hogy a jelenlegi helyzetben az otthon ma-
radás, a biztonsági és higiéniás szabályok betartása, illetve az 
egymásra odafigyelés a kulcs. Csak így fogja Bicske átvészelni 
az előttünk álló nehéz napokat, heteket, hónapokat.

www.bicske.hu

épül. A sportolni vágyok számára a park 
körül egy kilométer hosszúságú rekor-
tán felületű futókör létesül.
A tereprendezés során a meglévő nö-

vényállományt megőrzik, további 76 új 
fát ültetnek, emellett 1500 négyzetmé-
tert újra gyepesítenek és 30 új cserjét 
ültetnek. A park területén 46 napelemes 

LED kandeláber biztosítja majd a megfe-
lelő fényforrást. A Batthyány utcában és 
a Nagy Károly utcában 43 parkoló épül.
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Március elején indult el a Thököly utca út-, járda- és csapadék-
víz-elvezető rendszerének teljes felújítása, a kivitelező április vé-
gére elkészült a munkálatokkal.

A bicskei önkormányzat 28,6 millió forintnyi vissza nem térítendő 
támogatást kapott a kormánytól a munka elvégzésére, ez az össz-

költség felét fedez-
te, a többit a város 
finanszírozta, a jár-
daépítés pedig tel-
jes egészében saját 
forrásból történt. A közbeszerzési 
eljáráson nyertes Útéppark Útépítő 
és Mélyépítő Kft. nettó 44,2 millió 
forintért vállalta a munkálatok el-
végzését, s az ütemtervnek megfe-
lelően el is végezte azt. Ezzel újabb 
utca van Bicskén, amely minden-
ben megfelel a 21. század követel-
ményeinek.
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Elkészült a Thököly utca

A József Attila utca 1. szám alatt lévő, a városképbe nem illő 
„Áruház” épületének bontása során a látványos munkákkal 
márciusban és áprilisban végzett a kivitelező, azonban több 
apró munkafázis még hátravan, azokat május végig befeje-
zik.

Borbély Viktor a Plant-
Orient 2002 Kft. fő-
építésvezetője, felelős 
műszaki vezető lapunk 
érdeklődésére elmond-
ta, hogy a teljes épüle-
tet a régi járda szintjéig 
elbontották, a sávala-
pot a földből kiszedték. 
Májusban a teljes te-
rületen talajcserét vé-
geznek, a kitermelt föld 
helyére termőföldet 
raknak. Az egykori épü-
let előtti járdaszakaszok 

esetében rendezik a nyomvonalat, mert annak belső oldala az 
épület külső falát követte, most egyenes szegélyt kap. A járda 
felületét helyreállítják, az akna fedlapokat síkba hozzák, illetve 
a megszűnő közművek aknáit megszüntetik.
A tervek szerint május végén adják vissza a területet haszná-
latra az önkormányzatnak.

Az „Áruház” eltűnt, a helyén még utómunkálatok 
folynak



Lindner Róbert őrnagy, a Bicskei 
Rendőrkapitányság rendészeti osz-
tály közrendvédelmi alosztályvezetője 
kapta idén a Bicskei Önkormányzat „Év 
Rendőre" kitüntetését. A díjat április 
28-án, a kapitányság épületében adta 
át Bálint Istvánné polgármester.

Balázs Sándor rendőrkapitány terjesztet-
te fel a díjra Lindner Róbertet, aki 1997. 
július 1-jén kezdte rendőri pályafutását 
a BRFK V. kerületi Rendőrkapitányságán. 
Ezt követően körzeti megbízott, előadó 
volt, dolgozott fogda- és kísérőőri alosz-
tályvezetői beosztásban, illetve a BRFK 
Ellenőrzési Szolgálat mobil ellenőrzési 
alosztály kiemelt főelőadójaként is.
2012. október elsején került a Bicskei 
Rendőrkapitányság állományába a köz-
rendvédelmi- és közlekedésrendészeti 
osztály megbízott vezetőjeként. 2013. 
május 1. óta a rendészeti osztály köz-
rendvédelmi alosztályának vezetője.
Az előterjesztés szerint magas szintű 
szakmai felkészültsége és parancsnoki 
munkája hozzájárul a rendőrkapitány-
ság illetékességi területén lebonyolításra 
kerülő sport, kulturális és egyéb rendez-
vények zökkenőmentes biztosításának 
megszervezéséhez. Eredményesen vég-
zi a vezetése alá rendelt körzeti megbí-
zottak, illetve járőrök koordinálását.
Lindner Róbert a Bicskei Újság kérdésé-
re elmondta: érettségi előtt állt és nem 

tudta, hová tanuljon tovább, 
amikor meglátta a rendőr-
ség hirdetését. Innen pedig 
nem volt visszaút, eldöntöt-
te, hogy rendőr lesz. Közel 
23 éve dolgozik rendőrként 
és nagyon megszerette, hi-
vatásként tekint munkájára.
- Őszinte leszek, nagyon 
meglepődtem, amikor az ün-
nepségen kiderült, hogy én 
kapom az önkormányzat el-
ismerését. Kapitány úr teljes 
titokban tartotta, csak any-
nyit tudtam, hogy kötelező 
ott lennem az eseményen. Ott 
szembesültem az egésszel és 
megtisztelőnek érzem a díjat. 
Büszke vagyok rá, hogy több 
kolléga után engem jelöltek 
az Év rendőrének – nyilatkoz-
ta a kitüntetett, aki tavaly – 
többedmagával - átvehette 
a Fejér megyei év rendőre 
díjat is.
Lindner Róbert rámutatott, 
hogy a közterületi állomány 
irányítása a fő feladata, 
amelynek kiemelt szerep jut az állam-
polgárok szubjektív közbiztonságérze-
tének erősítésében. Ezért nagy a felelős-
sége, de igyekszik legjobb tudása szerint 
dolgozni a jövőben is. Jelezte, hogy ez a 
felelősség most is megvan, hiszen bár 

közterületi rendezvények most egyálta-
lán nincsenek, de kollégáinak akad fela-
data bőven, például a házi karanténban 
lévő személyek ellenőrzése és a kijárási 
korlátozásokra vonatkozó szabályok be-
tartatása.

www.bicske.hu
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KÖZTÜNK 
ÉLŐ HŐSÖKLindner Róbert kapta az Év Rendőre 

díjat



Harmadik alkalommal indulhattak az önkormányzati tűzoltóságok a katasztrófavédelem pályázatán, s Fejér megye mind a 
négy önkormányzati tűzoltósága – közöttük a bicskei - nyert az eszközfejlesztési pályázaton.

A keretösszeg 225 millió forint volt, a pályázati feltételeket sikere-
sen teljesítő önkormányzati tűzoltóságok a kötelezően előírt tűzoltó 
védőeszközökre és tűzoltó-technikai eszközökre, egyéb tűzoltási és 
műszaki mentési tevékenységhez kapcsolódó eszközökre, valamint 
a készenlétben tartott gépjárműfecskendő, vagy már meglévő tech-
nikai eszköz felújítására nyújthatták be pályázatukat.
A sikeres pályázat eredményeként Fejér megyéből a bicskei, a móri, a 
polgárdi és a váli önkormányzati tűzoltóság összesen csaknem tizen-
ötmillió forintos támogatásban részesült.
Polgár Viktor a Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság elnöke lapunknak 
elmondta, hogy a tavalyi év után ezúttal is hasonló összegben nyer-
tek felszereléseket. A 3,722 millió forintos támogatásból 12 tartalék 
kompozit légző palackot, három kézi rádiót, hat lámpát és egy ke-
resőlámpát vásárolnak.

2020. május

16 Bicskei Újság

Eszközfejlesztési pályázaton nyert a Bicskei 
Önkormányzati Tűzoltóság

Ugyan március 16-án a járványhelyzet miatt bezárt a Bicskei 
Tanuszoda, de az élet nem állt meg, folyamatos a munka-
végzés. Egyetlen dolgozót sem bocsátottak el, mindenkinek 
van feladata az objektumon belül és Zánkán is, ahol a tábor-
ban újabb faházak újultak meg.

- A medencék vizét leengedtük, fertőtlenítettünk mindent. 
Tulajdonképpen a nyári leállást hoztuk előre, elvégeztük az idő-
szakos karbantartásokat, így nyáron nem lesz leállás, ha újranyi-
tunk. A karantén alatt a finn szaunát teljesen felújítottuk, a kertet 
rendbe tettük, s elvégeztük a tisztasági festéseket. A medencék 

most is üresen állnak, vegy-
szereket feleslegesen nem 
használunk, a vízfűtés sem 
megy. Racionalizáljuk a 
költségeinket, hiszen he-
tek óta nincs bevételünk. 
A dolgozók továbbra is 
alkalmazásban vannak, 
nincsenek kényszerszabad-
ságon és elbocsátás sincs. 
Folyamatosan munkát 
adunk mindenkinek – ösz-
szegzett Szabó Attila in-
tézményvezető.
A Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető a ta-
nuszoda mellett a zánkai üdülőtábort is karbantartja. 2018 ok-
tóberében elkezdték a faházak teljes felújítását, amit a kény-
szerszünet alatt folytattak. Két újabb faház újult meg: csak az 
aljzat és a falak maradtak, tetőszigetelést kapott, kívül-belül új 
a borítás, új a terasz- és a padlóburkolat. Ezzel már öt faház és 
az ebédlő körüli terasz fedése újult meg. Szabó Attila szerint, 
ha a járványhelyzet elhúzódik, s emiatt nyáron is zárva lesz-
nek, akkor még négy faház felújítása valósulhat meg idén.

A karantén alatt sem állt meg az élet az uszodában



Fejes Józsefné Temesvári Irén április 
19-én ünnepelte 90. születésnapját. 
Tartalmas életébe több nagy szerelem 
is belefért: férje mellett gyerekei, uno-
kái, dédunokái, illetve a kert, a varrás 
és a süteménykészítés volt szívéhez 
igazán közel álló.

A szűken véve tizenhét, bővebben 86 
főt számláló, négy generációt felölelő 
család óriási bulit tervezett e jeles nap-
ra, azonban a koronavírus-járvány miatt 
erre nem volt lehetőség. Helyette az in-
ternet segítségével, a modern technikát 
segítségül hívva köszöntötték Irénke 
nénit a hozzátartozói. Otthonának kert-
jében - a város nevében - köszöntötte őt 
Bálint Istvánné polgármester, aki Orbán 
Viktor miniszterelnök emléklapját is el-
vitte a születésnaposnak. Szintén felkö-
szöntötték a Kapcsolat Központ munka-
társai, akik évek óta járnak hozzá a házi 
segítségnyújtás keretében.
A Bicskei Újság a szokásoknak megfele-
lően interjút készített Fejes Józsefnével, 
azonban csakúgy, mint a születésnapi 
zsúr, ez is rendhagyó módon született. 
Erika lánya segítségével, telefonon be-
szélgettünk az ünnepelttel.

Kérem, idézze fel a gyerekkorát!
- Bicskén születtem 1930-ban, mindig is 
itt éltem. Sváb család sarja vagyok, kilen-
cen voltunk testvérek. Bicskén végeztem 
a négy elemit és a négy polgárit, jó tanu-
ló voltam, tanítónő szerettem volna len-
ni. Anyagi helyzetünk miatt nem való-
sult meg. Fiatalon dolgoznom kellett és 
otthon is besegítettem. Állatokat tartot-
tunk, földet műveltünk, a megélhetés-
hez mindannyiunknak dolgozni kellett. 
A második világháború után, tizenhat 
évesen lettem házvezetőnő Budapesten, 
két évig szolgáltam egy családnál. 18 
éves koromban a Goldberger szövőgyár, 
3. számú selyemszövődéjében helyez-
kedtem el. Húszévesen, 1950-ben men-
tem férjhez. Férjem a vasútnál dolgo-
zott, gőzmozdonyon volt fűtő. 1957-ben 
született meg az első lányunk, Mária, 

majd 1964-ben Erika.

Kétgyermekes anyukaként is 
Budapesten dolgozott tovább?
- A házasságkötés után otthon marad-
tam, de a varrástól nem szakadtam el. 
Imádtam varrni, gyerekeim mindig a 
legújabb divat szerint készített ruhák-
ban jártak, mindet én varrtam nekik. 
Olyannyira, hogy nagyobbik lányom 
esküvői ruháját is én alkottam. 1960-
tól kezdtem újra dolgozni: Bicskén, a 
Pájer-gyárban voltam 1964-ig, máso-
dik lányunk születéséig. 1969-ben az 
ÁFÉSZ-nál helyezkedtem el, azt hiszem, 
mindenki onnan ismer a városban. 
Először a talponálló tejboltban, később 
a háztartási boltban, végül az ÁFÉSZ 
kölcsönzőjében voltam, onnan mentem 
nyugdíjba 1985-ben. Utána még néhány 
évig Trollék száraztészta üzemében te-
vékenykedtem.

Főállású nagymamaként vártak Önre 
az unokák?
- Mire nyugdíjas lettem, mind a négy 
unokám megszületett, onnantól ők töl-
tötték ki az életemet. Meg persze a lá-
nyaim és a férjem, aki nagyon gyerekba-
rát volt, képes volt minden csibészségre 
az unokákkal. Az első unokánk, Attila 
1978-ban született, éppen a 48. szüle-
tésnapomon, ezt kaptam ajándékba. 
1981-ben született meg Adrienn, majd 
1983-ban Zsuzsa és 1985-ben Zsolt.

Ma már az unokák is felnőttek…
- Valóban. Olyannyira, hogy már öt dé-
dunokával is megörvendeztettek. Az 
első dédunoka, Attila 2001-ben jött vi-
lágra, akit 2004-ben Zsófia, 2005-ben 
Száva, 2012-ben Mira, 2015-ben Ádám 
követett. Szerencsére az öt dédunokám-
mal ugyanolyan szoros a kapcsolatom, 
mint az unokákkal. Rendszeresen járnak 
hozzám, ők visznek színt az életembe.

Az unokák, dédunokák mellett jutott 
idő hobbira is?
- Mindig találtam valamilyen elfoglalt-

ságot. Még a 70-es években letettem 
a KRESZ-vizsgát, utána mindenhová 
Babettával közlekedtem a városban. 
Annyira tetszett, hogy még az autós jo-
gosítványon is gondolkodtam, végül 
ebbe nem vágtam bele.
A kert, az udvar mindig nagy szerelem 
volt: 2000-ig laktunk a Diófa utcában, ott 
nagy konyhakertünk volt, aztán a Fáy ut-
cába költöztünk, ott már csak egy kis ud-
var és virágoskert van, amit a mai napig 
igyekszem rendben tartani.
A másik nagy szerelem a sütés volt. 
Életem során nem egy lakodalmat sütöt-
tem ki egyedül. Ha nem volt a családban 
lagzi, besegítettem máshol. Élveztem 
a sütést, erről unokáim, dédunokáim is 
tudnának mesélni, tőlem úgy nem men-
tek haza, hogy nem ehettek süteményt.
Férjem 2014-ben hunyt el, éppen a 64. 
házassági évfordulónk estéjén hagyott 
el. Nyugdíjas éveink elején a nyugdíjas-
klubbal sokat jártunk kirándulni, évente 
5-6 utazás belefért. Illetve évente egyszer 
eljártunk valamelyik gyógyvizes helyre, 
Zalakarosra, Hévízre, Hajdúszoboszlóra.

Mivel telnek most a mindennapjai?
- Az utóbbi 1-2 évben be kellett látnom, 
hogy a ház körüli teendők közül már 
nem tudok mindent megcsinálni. Azért 
a virágoskertet még nem engedtem át 
másnak. Sajnos testvéreim is fogynak, ja-
nuárban 96 évesen halt meg a nővérem, 
úgyhogy már csak egy húgom és egy 
öcsém él. Én vagyok most a legidősebb 
testvér. Bízom benne, hogy a Jóisten 
ad még nekem néhány szép esztendőt, 
amit családom körében tölthetek.

Fejes Józsefné: 
A család, a kert, a varrás és a sütés voltak a 
nagy szerelmek

INTERJÚ
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A kultúra közvetítése nem állt meg a 
karantén idején sem a bicskei kulturá-
lis intézményeknél, csak az online tér-
be költözött.

Nagyné Szita Erzsébet igazgató tájékoz-
tatása szerint nagy hangsúlyt fektetnek 
az intézmény online jelenlétének nö-
velésére, rendszeresen új tartalmakat 
készítenek honlapjukra, közösségi olda-
laikra. Készítettek múltidéző képes be-
számolókat, kertészeti tippeket adtak, 
régi, elfeledett recepteket mutattak be 
és dekorációs ötleteket is megosztottak.
Heti rendszerességgel készítenek vir-
tuális kiállításokat, a Bicske anno és a 
Ferenczi Zsuzsa kiállítását feldolgo-
zó tárlat különösen sok megtekintést 
eredményezett. Emellett online kvízjá-
tékokat hirdettek, de zumba órákra is 
hívják látogatóikat. Készülnek a virtuális 
Bicskei Napokra, amelyet kvízjáték és 
„ökotippek” kísérnek majd.
Nagyné Szita Erzsébet köszönetét fejezte 
ki Richter Gábornak és Bak Viktornénak, 
akik a művelődési központ online anya-
gait készítik, s ötletgazdák is egyben.

Az igazgató elmondta, na-
gyon készülnek a nyárra ter-
vezett nyitásra, mert nagyon 
várják már, hogy újra élettel 
teljen meg a Petőfi Művelődési 
Központ, a Nagy Károly Városi 
Könyvtár, a Fiatalok háza és a 
Kultúrkúria.
Hasonlót szeretnének a Nagy 
Károly Városi Könyvtár dolgo-
zói is, hiszen a könyvtár már-
cius 21-én fogadott utoljára 
látogatókat.
Endrédiné Szabó Erika könyvtárvezető 
beszámolója szerint SOS Távsegítség 
szolgáltatásukat Cseresnyés Erika biz-
tosítja, s tanácsokat ad az internetes 
kommunikációban, e-ügyintézésben. 
Folytatódott a diákoknak szóló könyv-és 
könyvtárhasználati vetélkedő, a beérke-
zett rajzok közösségi oldalukon megte-
kinthetők. A könyvtárosok elindítottak 
egy gyermekkönyvtári zárt Facebook-
csoportot Könyvmanó és barátai néven, 
ahová családokat hívtak meg. Számukra 
online papírszínházi előadással, köny-
vajánlókkal, mesével, verssel jelentkez-

nek be a könyvtárosok.
Folyamatos a könyvtári állománygya-
rapítás új kötetekkel, de a helyismereti 
háttérmunka sem állt meg: a Bicskei 
Újság (2013-2020) cikkei feldolgozásra 
kerültek, májusban a Bicskei Élet (2005-
2009) cikkei következnek. A könyvtá-
ri lapkivágat gyűjtemény (zömében a 
Fejér Megyei Hírlap) cikkeinek feldolgo-
zása is zajlik az adatbázisban.
A könyvtárosok reményei szerint hama-
rosan indul az előre kiválasztott könyvek 
összekészítése és ajtóban átadása az ol-
vasóknak.

KULTÚRAKarantén idején is kultúrát közvetítenek

A Bicskei TC vezetése, edzői, játékosai és a Bicske Tigers szur-
kolói csoport húsvét hétfőn indította el közös jótékonysági 
akcióját, amely a koronavírus-járvány által leginkább sújtott 
rászorulók megsegítését célozta meg. Az eredetileg május 
3-án, 17 órára kiírt BTC-Pápa NB III-as bajnoki mérkőzésre árul-
tak 800 forintos jegyeket úgy, hogy a bajnokság beszüntetése 
miatt nyilvánvalóan virtuális, vagyis láthatatlan mérkőzésről 
volt szó. Nem titkolt cél volt a NB III-as bajnoki nézőcsúcs meg-
döntése, vagyis annál több belépőjegy eladása, ami természe-
tesen még több élelmiszercsomagot és - szükség esetén - vé-
dőfelszerelést jelentett a rászorulóknak.
A BTC nagyszabású akciójához rengeteg magánszemély és 
cég csatlakozott, akik egy vagy akár jóval több jegy árát meg-
fizetve jogosulttá váltak a bicskei vezetőedző, Vukmir Dragan 
által egyesével dedikált belépőkre. A 10 ezer forint feletti tá-
mogatók között volt többek mellett Tessely Zoltán országgyű-
lési képviselő, Pálffy Károly megyei alelnök és Bálint Istvánné 

polgármester, Molnár Krisztián megyei elnök, Petrin László a 
megyei kormányhivatal főigazgatója. A cégek közül az RFM 
Dekor ingyenesen készítette a belépőjegyeket, de 10 ezer 
forint feletti összeggel járult hozzá a jótékony célhoz a Szabó 
Tüzép, a Farmer Center, az Oroszlán Patika, Mónos István és a 
Pizzafaló, illetve az Aranysas Patika. 100 ezer forintnál is többel 
segített az Interat Zrt. és az Eurovéd Security.
Összesen 1690 belépő kelt el, ami 1,253 millió forintot jelen-
tett. A meccs időpontjában a BTC közösségi oldala szórakoz-
tató programokkal jelentkezett. A zöld gyepen az összecsapás 
sem maradt, a feladat az volt, hogy tízből ki tudja többször 
eltalálni a felső lécet. A viadalon a BTC kapusa, Zelizi Patrik és 
csapatkapitánya, Sötét Dávid csapott össze egymással, előbbi 
nyert 3-2-re.

SPORT Nézőcsúcs a bicskei láthatatlan futballmérkőzésen
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Hozzávalók: 
toast kenyér, tojás, só, bors, reszelt 
sajt (igény szerint), szeletelt bacon, 
aprított petrezselyem

Elkészítés: 
A toast kenyérből muffin mére-
tű köröket szaggatunk és egy 
muffinsütőbe tesszük a köröket. 
A baconnel kibéleljük a formák 
oldalát, igény szerint reszelt saj-
tot szórunk a kenyérre. A ba-
con-sajt fészek közepébe ütünk 
egy tojást, amit sózunk és borso-
zunk. 200 fokon 15 percig sütjük. 
Óvatosan kiemeljük a megsült 
muffinokat, díszítésként aprított 
petrezselymet szórhatunk a tete-
jére.

Jó étvágyat kívánunk!

Villámgyors 
baconben sült 
tojás 
muffinformában, 
avagy mókás 
reggelikészítés 
gyerekkel?

Recept KÖZÉRDEKŰ 
INFORMÁCIÓK

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

ANYAKÖNYVI HÍREK

Az alábbi párok járultak hozzá ahhoz, hogy értesüljön Bicske lakossága bicskei 
anyakönyvvezető előtt 2020. április hónapban megkötött házasságukról: Böröczki Gábor 
és Szabó Dzsenifer Hajnalka  (04.14.), Székely Balázs és Bernhardt Gabriella (04.15.), 
Mikulásik Gábor és Varga Nóra (04.18.), Sziráki Norbert és Ábrahám Borbála (04.21.), Káhn 
Olivér Szilárd és Csorja Szabina (04.25.), Nagy Andor Lajos és Horváth Krisztina (04.28.).

Sok boldogságot kívánunk!

Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ védőnői 
szakmai egysége tájékoztatása szerint a 2019. augusztus-október–november 
valamint 2020. március-április hónapban született gyermekek: Tóth Noel (08.22.), 
Sipos Olivér (10.16.), Schnobl Dóra Eszter (10.18.), Flier Alíz (10.20.), Mohácsi 
Valentina Jázmin (10.26.), Farkas Nolen István (10.29.), Szakács Zoé (10.29.), 
Németh Melani Kimberli (11.06.), Buzár Ákos László (03.04.), Varga Olivér (04.04.), 
Erki Zsófia (04.12.).

Jó egészséget kívánunk! Védőnői Szakmai Egység
2060 Bicske, Kossuth tér 17.

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

www.bicske.hu
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Hivatalok

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

Bicskei Egységes Művelő-
dési  
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 csütörtökig:  8–18  
Pénteken:  8–16.30 
Szombaton: 8–12

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

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

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

Gyepmesteri feladatok  
Tuncsik József: 20/972-8231  
Kincses Imre: 70/626-7378
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PÁLYÁZATI ADATLAP a „BICSKE A VIRÁGZÓ VÁROS”
településszépítő versenyre

A pályázó neve: ………………………………………………………………….

Lakcíme: ………………………………………………………………………....

Telefonszáma: ……………………………………………………………………

E-mail címe:………………………………………………………………………

A terület megnevezése, ahol a virágosítást végzi és fenntartja:

……………………………………………………………………………………
(kertes ház előtti közterület, intézmények díszítése, stb.)

A zsűrizés, fényképezés célszerű ideje:

……………………………………………………………………………………
/A pályázó jelezze, tekintettel a növények eltérő virágzási idejére./

Kedves Pályázók!
A jelenlegi koronavírus-járványra tekintettel a “Bicske a virágzó város” verseny jelentkezési
határideje 2020. május 31.
A jelentkezési lap elküldhető a mediareferens@bicske.hu e-mail címre, valamint leadható a
Bicskei Polgármesteri Hivatal portáján, a Petőfi Művelődési Központ és Könyvtár székhelyén és
tagintézményében.


