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A koronavírus, ami hazánkat is elérte egy mindannyiunk szá-
mára ismeretlen élethelyzetet, új viszonyokat és körülménye-
ket   hozott. Pár hete a gondtalanság még természetes volt 
számunkra, szinte minden napra jutott egy közösségi prog-
ram városunkban. Gondoljunk vissza ezekre az időkre (a kol-
básztöltő versenyre, kiállításra, sportsikerekre), és merítsünk 
ezekből is erőt. Éppen ezért mostani újságunk hasábjain 
beszámolunk ezekről a boldog pillanatokról is, mindamel-
lett, hogy természetesen tájékoztatást nyújtunk a jelenlegi 
helyzetről, hiszen hétről-hétre nehezebb minden,  szigorod-
nak a szabályok és korlátok , amelyek meghatározzák a min-
dennapjainkat. Maszk, gumikesztyű, otthoni munka, és egy 
láthatatlan ellenség, akivel nem könnyű felvenni a harcot. 
Csak fegyelmezetten, magunkra és embertársainkra figyel-
ve és vigyázva  van esélyünk győzni. Tudom, ez  nagyon sok 
áldozattal, egyéni felelősséggel és alkalmazkodással jár, de, 
higgyék el , megéri. Ez most egy olyan kihívás, amely min-
denkit próbára tesz. Időseket, fiatalokat, nőket és férfiakat. 
De, gondoljanak arra, hogy mennyivel több idő jut most 
egymásra, a gyerekekre, a családra. Elmulasztott beszélge-
tések, történetek,  olyan otthoni munkák, feladatok, progra-
mok,  amelyekre egyébként soha nem jut idő. Közelebb hoz 
minket egymáshoz, összefogásra sarkall és talán töprengés-
re késztet ez a veszélyhelyzet. A környezetünk, a világunk, 
mindazok a dolgok, amik eddig természetesnek tűntek, most 
egyszer csak felértékelődnek. A tiszta levegő, a napfény, a sé-
ták vagy éppen egy finom étel. Ebben a megváltozott világ-
ban a hozzáállás, szemléletmód is változik. Azt látom, hogy 
az egész ország, közte Bicske is, egy emberként fogott össze, 
hogy segítsen. Van, aki maszkokat varr, van aki az időseknek 
segít vagy éppen adományokkal támogatja a védekezést, a 
járvány kezelését. A magyar emberek szíve most is a helyén 
van. Valóban senki nincs egyedül.
Sokan kerültek nehéz helyzetbe, vesztették el a munkájukat, 
a gazdaság is   megszenvedi a koronavírus-járványt. A kor-
mány döntései és intézkedései, a hitelek felfüggesztésétől 
kezdve, a munkáltatók és munkavállalók terheinek csökken-
téséig vagy a munkabérek egy részének átvállalása, reményt 
jelentenek a jövőre nézve.  
Egyszóval nehéz időket élünk, de ránk, az önkormányzatra 
is  minden bicskei számíthat és személy szerint rám is. Ahogy 
eddig, úgy ezután is megteszünk mindent, hogy a legkisebb 
veszteséggel sikerüljön átvészelni a hazánkat is sújtó jár-
ványt.
Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra!

Kedves Bicskeiek!

Küzdelem egy 
láthatatlan ellenséggel BÁLINT ISTVÁNNÉ 

polgármester

Bicskei Újság

folytatás a 4. oldalon

Az elmúlt évtizedekben hány meg hány olyan film 
készült, amelyben valamilyen baktérium, vírus, 
vagy egyéb kórokozó megváltoztatta az emberek 
életét, átalakította mindennapjaikat, tömeges ha-
lálukat okozta, miközben őrült küzdelmet folytat-
tak a láthatatlan ellenséggel. 

A filmek végén a néző sokszor megállapította, hogy 
ilyen úgyis csak a filmvásznakon létezik. A 2020-as év 
azonban bebizonyította, hogy ez korántsem így van. 
A láthatatlan ellenség beférkőzött a mindennapja-
inkba, az életünk része lett az ellene való küzdelem: 
az egész emberiség az új koronavírussal hadakozik. 
Nincs ez másként Magyarországon sem, ahol márci-
us elején jelent meg a mára az egész világot felboly-
gató vírusjárvány. Bicske is harcban áll: összefogással, 
önzetlenséggel, segíteni akarással veszi fel a küzdel-
met a vírussal.

Március 11-én országos veszélyhelyzetet hirdettek 
ki, másnap Bálint Istvánné polgármester egyeztetett 
az egészségügyi és szociális intézmények vezetőivel 
a megelőzésről, valamint a járvány terjedésének ke-
zeléséről.
Március 12-én elindult a Polgármesteri Tájékoztató, 
amelyben a polgármester videó üzenetben folyama-
tosan beszámol a legfrissebb fejleményekről, intéz-
kedésekről, amelyek a bicskeiek életét is befolyásol-
ják.
Március 13-án bezárt a Bicskei Tanuszoda, az önkor-
mányzati fenntartású óvodák és a bölcsőde pedig 
ügyeleti rendszerre váltott. A Városi Konyha átállt étel 
házhozszállításra, míg a Kapcsolat Központ az időse-
ket fokozottabban támogatandó ebédet vitt házhoz, 
gyógyszereket váltott ki és szervezte a bevásárlást.
A március 15-ei városi ünnepség elmaradt.

Március 16-án a város 
összes játszóterét fertőt-
lenítették, az iskolákban 
a digitális oktatás előké-
szítése folyamatban volt, 
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míg az Egészségügyi Központban beléptető rendszert vezet-
tek be a fertőzés elkerülése érdekében, továbbá a szakrende-
léseket korlátozták.

Március 18-án az önkormányzat - minden bicskei nevében - 
a mentősök és a tűzoltók számára szervezetenként 300 ezer 
forintot, minden háziorvosnak és gyermekorvosnak pedig 
200-200 ezer forintot ajánlott fel köszönete, megbecsülése és 
tisztelete jeleként.
Március 19-én bezárták a játszótereket, a buszmegállókat és 
buszokat rendszeresen fertőtlenítették.
Március 20-tól bezárt a piac, tűzgyújtási tilalmat vezettek be, 
a Petőfi Művelődési Központ és a könyvtár felfüggesztette te-
vékenységét, a polgármesteri hivatal pedig ügyeleti rendszert 
vezetett be.
Március 21-ig minden bicskei háztartásba szórólapokat juttat-
tak el a legfontosabb tudnivalókról. A Szent László Általános 
Iskola felajánlotta, hogy az egészségügyben, rendőrségnél, 
mentőknél és a tűzoltóságnál dolgozók gyermekeinek fel-

ügyeletet, ellátást biztosít. A családsegítő szolgálatnak 22 ön-
kéntes segített ekkor az idősellátásban.
Március 22-én a polgármester összefogásra hívott mindenkit, 
s azt kérte, készítsenek piros szívet, amit az ablakba, ajtóra, 
kapura, autójukra kitéve jelezhetik, a frontvonalban harcolók 
mellett állnak és betartják a legfontosabb szabályt: otthon 
maradnak, nem érintkeznek másokkal.
Március 25-ére elkészült az első 100, Bicskén készült védő-
maszk, amit ki is osztottak a gyermekotthon dolgozói és jó né-
hány magánszemély részére. A védőfelszerelés szállítmányok 
folyamatosan érkeztek, így elsődlegesen a védekezésben dol-
gozók kaptak, de bárki igényelhetett és kapott is belőle. A tűz-
oltók komolyabb, FFP2-és maszkot vettek át.
Március 28-ai tájékoztatójában Bálint Istvánné jelezte, hogy 
a kijárási korlátozások ellenére a város működik, az elkezdett 
projektekben nincs fennakadás, a járvány ugyan megváltoz-
tatta a mindennapo-
kat, de a hivatalok dol-
goznak.
Március 30-án a bics-
kei képviselő-testület 
a Városházán ülést 
tartott. A járvány mi-
atti szabályokat, kor-
látozásokat maximáli-
san betartva végezte 
feladatát a testület és 
hozott a jövővel kap-
csolatos fontos dönté-
seket: kiválasztották a 
cégeket a különböző 
beruházások elvégzé-
sére. 
Április első napjaiban elkészültek azok a pólók, amelyeken a 
„Bicske köszöni a helytállást!” felirat olvasható, ezekből kaptak 
a Kapcsolat Központ, a Bicskei Gazdasági Szervezet és a Zöld 
Bicske Nonprofit Kft. dolgozói, illetve az önkéntesek. Az üze-
net nekik és a frontvonalban dolgozó többi hősnek szól.
Április 4-én továbbra sem volt regisztrált fertőzött Bicskén. A 
közfeladatot ellátó intézmények rugalmasan alkalmazkodtak 
a kialakult helyzethez, folyamatosan dolgoznak, a védőeszkö-
zök rendelkezésükre állnak. Minden nap fertőtleníti a gazdasá-
gi szervezet a közterületeket, az óvoda ügyeletben működik, 
az iskolák – köszönhetően a pedagógusoknak, a diákoknak és 
szüleiknek - digitális tanrendben működnek. A tálalókonyhák 
háromszori étkezést biztosítanak, közel 200 ember számára. 
Az ablakokban, épületeken, gépkocsikon egyre több piros szív 
díszeleg, az összetartozás, összekapaszkodás egyértelmű jele 
ez, ami a tettekben még inkább lemérhető városszerte.
Április 9-én Orbán Viktor bejelentette, hogy a kijárási korláto-
zást határozatlan időre meghosszabbítják. Bicskén az összes 
közparkot lezárták a húsvéti hosszú hétvégére.
Április 17-én, lapzártánkkor, Magyarországon 1763 fő a 
beazonosított fertőzöttek száma, eddig 156-an hunytak el, a 
gyógyultak száma 207.  Bicskén egy idős fertőzött volt, aki saj-
nos húsvét hétvégéjén elhunyt.
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Tájékoztatás

NEVELÉSI INTÉZMÉNYEK

Bölcsődei ellátás: 
Tálasné Sikó Melinda bölcsődevezető
 - Telefonszám: +36 20 218 0853
 - E-mail cím: bolcsode.bicske@gmail.com

Óvodai ellátás: 
Patkóné Bátori Erzsébet óvodavezető
 - Telefonszám: +36 20 389 9012
 - E-mail cím: bvo.arpad@gmail.com

ÁLTALÁNOS ISKOLÁK, KÖZÉPISKOLA
 
Bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola
 - Bárányos József igazgató (+36 20 932 0635)
 - Végh Rozália igazgatóhelyettes (+36 -30 488 4370) 
 - Bogán Gáborné igazgatóhelyettes (+36 30 678 4065)

Szent László Általános Iskola
 - Hetényi Anikó igazgató (+36 30 516 0788)
 - Hetényi Tamás igazgatóhelyettes (+36 30 742 0824)

Székesfehérvári SZC Vajda János Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
 - Bottlik Zoltán igazgató (+36 22 350 799 és +36 30 539 0138) 

SEGÍTSÉGNYÚJTÁS, EGÉSZSÉGÜGY
 
Családsegítő Szolgálat (ebédkiszállítás, bevásárlás, gyógyszerbeszerzés)
 - Szabó Ágnes intézményvezető (+36 20 449 87 20)
 - központi telefonszámok: +36 22 950 175 és +36 20 378 1537
 - E-mail cím: tamogatobicske@gmail.com

Egészségügyi Központ
- A labor-előjegyzés, a gyógytorna és fizikoterápia, valamint a fül-orr-gégészeti és a gasztroenterológiai 
rendelés a járványügyi helyzetre való tekintettel szünetel!
- INR/prothrombin és várandós gondozás keretében végzett vizsgálatokra 6.30-10.00 óráig van lehetőség 
a 24 órán belüli sürgős beutalóval rendelkezők esetében!
- Reumatológia (kedd 8.00-12.00 óra)
 telefonos elérhetőség rendelési időben: +36 22 567 574
- Bőrgyógyászat (telefonos konzultáció, recept feírása)
 (Dr. Kiss Ildikó: hétfő: 9.00-12.00 és pénteken: 11.00-14.00, Dr. Tuba Miklós péntek: 8.00-11-00).
 Telefonszám: +36-22-567-503
 E-mail cím: borgyogyaszat@bicskerendelo.hu

ÜGYINTÉZÉS

Polgármesteri Hivatal
 ügyintézést telefonon (+36 22 565 464) vagy online a bicske.hu oldalon található elérhetőségeken  
 keresztül, valamint az ügyfélkapu segítségével. 
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Adományba érkezett meleg étellel segít a Kapcsolat Köz-
pont a rászorultakon.

Képviselők, bizottsági tagok és önkéntesek közösen állították 
össze a csomagokat.

500 csomag készült a hátrányos helyzetű családoknak.

Több tonna tartós élelmiszer került a csomagokba.

Örömmel fogadták a családok a tartós élelmiszereket.

A nehéz időszakban mindenkinek jól esett az odafigyelés.
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Bicskei hőseinknek pólóval köszönjük meg helytállásukat.

Az óvodai dajkák besegítenek a maszkvarrásba.

Előszűrés az Egészségügyi Központ bejáratában.

Lezártuk a játszótereket.

Segítünk, ahol tudunk.
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Február 14-én fogadták el Bicske város 
önkormányzatának idei költségvetését, 
amelynek 5.897.994.573 forintos főösz-
szege minden eddig büdzsé számait 
meghaladja. A költségvetés elfogadását 
követően Bálint Istvánné polgármestert 
kérdeztük.

Milyennek ítéli meg az idei büdzsét?
- Mindenekelőtt rendkívül stabilnak 
tartom az elfogadott költségvetést. 
Kiemelten fontosnak tartottam a vá-
ros teherbíró képességéhez igazodó, 
elsődlegesen a közfeladatok ellátását 
és a mindenkori társadalmi igények ki-
elégítését szolgáló büdzsé elkészítését, 
amelynek segítségével hatékony, átlát-
ható és költségtakarékos működés va-
lósítható meg. Az előző évben nem volt 
ennyire magas a költségvetési főösszeg, 
de a korábbi években sem emlékszem 
hasonlóra, úgyhogy ez egy rekord költ-
ségvetés lett. Egyébként, ez az első költ-
ségvetésem polgármesterként, tehát 
nagyon nagy a felelősség, ami persze 
alpolgármesterként is megvolt, de most 
enyém az első számú felelősség a város-
ban elköltött közpénzek tekintetében. 
Fontos megemlítenem, hogy minden 
ésszerű, számokkal alátámasztott képvi-
selői javaslat bekerült a rendeletbe, ami 
később érkezett vagy nem volt kellően 
megalapozott, azokat újragondoljuk és 
az év során azokat is megvalósítjuk, ha 
találunk rá fedezetet.

Mennyivel volt könnyebb vagy nehe-
zebb megalkotni a költségvetési ren-
deletet, mint korábban?
- Emlékszem, amikor 2010-ben képvi-
selő lettem, akkor rendkívüli likviditási 
gondjai voltak az önkormányzatnak, ami 
komoly fejtörést okozott az akkori pol-
gármesternek és jegyzőnek is. A 2014. 
márciusi, kormányzati adósságátvállalás 
óta sokat javult a helyzet, a lehetősé-
geink összehasonlíthatatlanul jobbak, 
mint azelőtt. Persze ez nem véletlen, 
régebben hiteleket törlesztett az önkor-
mányzat a bevételeiből, most azok itt 
maradnak és a város javára fordíthatók, 
például az intézmények működtetésére. 
A számok nyelvére lefordítva: tervezett 

adóbevételeink 1,243 milliárd forintot 
tesznek ki, a normatív állami támoga-
tás 470 millió forint, míg az egyéb mű-
ködési célú támogatás 76 millió forint. 
Kulturális rendezvények, beruházások, 
saját erős fejlesztések valósulnak majd 
meg ezekből a forrásokból. És nem sza-
bad elfelejteni a pályázatok útján érkező 
pénzeket sem, ezek is fontos szerepet 
játszanak Bicske fejlődésében.

Milyen fejlesztéseket terveznek 2020-
ban?
- Idén kétmilliárd forint körüli összeg-
ből tudunk fejlesztéseket végrehajtani, 
aminek jelentős része, majd 1,3 milliárd 
forint európai uniós forrás, ehhez a város 
518 millió forintot tesz hozzá. Szintén 
állami pénzből épül meg idén a Városi 
Piac, amire 250 millió forintot kaptunk, 
de ennyiből nem lehet megvalósítani, itt 
is komoly részt kell hozzátennie a város-
nak. A legnagyobb beruházások között 
lesz a Bicske Szíve Park első üteme, a 
Galagonyás-dűlőben és a városban futó 

kerékpárutak megépítése, a Keleti Ipari 
Terület fejlesztése, a Nagy Károly utca 
megépítése, ami egyben a piac második 
ütemét is jelenti. Saját forrásból rendbe 
hozzuk az Ady Endre utca 2. szám alat-
ti önkormányzati épületet, amelyben 
a Kapcsolat Központ működik, emel-
lett felújítjuk a Prohászka úti konyhát, 
folytatjuk a zánkai faházak felújítását, 
a Vöröskereszt épületén nyílászárókat 
cserélünk, a Szent István úti iskola udva-
rának felújításában segítünk, valamint a 
József Attila úti óvoda homlokzatát fel-
újítjuk.
Döntöttünk a belvárost elcsúfító áruház 
lebontásáról is. Minden esztendőben 
szeretnénk járdákat felújítani és építe-
ni, a közvilágítást folyamatosan bővíte-
ni, ezekre idén is lesz forrás. Készülünk 
a kulturális és közösségi programokra, 
méltóképpen emlékezünk meg Trianon 
századik évfordulójáról. Ezen kívül szo-
ciális támogatásokra 47 millió forintot 
terveztünk, a civil szervezetek támoga-
tására pedig 126 millió forint jut.

Rekordot dönt Bicske város idei költségvetése

2020. március-április



Egyszerűen nem tehetjük meg, hogy ekkora kockázatot fel-
vállaljunk. Az emberek biztonsága, egészsége mindennél 
előbbre való – indokolta meg a városvezetés döntését Bálint 
Istvánné polgármester, miután úgy döntöttek, hogy - az 
Operatív Törzs szakmai iránymutatását figyelembe véve - az 
1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére terve-
zett március 15-ei városi ünnepséget lemondják.

Bicske Város Önkormányzata döntése még azt megelőzően 
született, hogy a kormány szigorú intézkedéseket vezetett vol-
na be a mára világjárvánnyá fokozódott koronavírus-járvány 
továbbterjedésének megakadályozása és a megfertőződés 
ütemének lassítása érdekében. A veszélyhelyzet kihirdetése 
miatt egyébként nem is lehet 100 főnél nagyobb beltéri és 500 
főnél nagyobb kültéri rendezvényeket tartani.
Az intézkedések helyben is csak a tömegrendezvényekre kor-
látozódnak, egyénileg bárki megemlékezhetett a szabadság-
harcosokról. 
Így tett Bálint Istvánné és a képviselő-testület több tagja, az 
önkormányzat több intézményének vezetője és a város közok-
tatási intézményei is: egyénileg helyeztek el koszorút a Kossuth 
szobornál, így róva le tiszteletüket a ’48-as hősök emléke előtt.

Néma főhajtás

www.bicske.huwww.bicske.hu
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Rendes, nyilvános testületi ülés 
(2020. január 29.)  

1. Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyta 
azt a megállapodást, melynek értelmében 2020. március 1. 
napjával a polgármesteri hivatal hatásköréből a Fejér Megyei 
Kormányhivatalhoz kerül az építésügyi igazgatási feladatok 
ellátása.   
2. A testület döntött arról, hogy feladataik ellátásához ingyen 
biztosítja a bicskei nemzetiségi önkormányzatok részére a 
Bicskei Polgármesteri Hivatal I. emeleti Dísztermét havi 32 órá-
ban. 
3. A képviselők elfogadták a Kapcsolat Központ Bölcsődei 
Szakmai Egység 2020. évi nyári nyitvatartási rendjét az alábbi-
ak szerint: 2020. július 6. napjától 2019. július 31. napjáig tartó 
időszak alatt az intézmény zárva tart.
4. A képviselő-testület jóváhagyta a Bicskei Egészségügyi 
Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. által a 359/2019. (XII.23.) 
Korm. rendelet alapján megkapott 
15.690.900 Ft egyszeri díjazás felhasználásának szakmai tervét.
5. Az önkormányzat a bicskei Csillagvizsgáló, Mauzóleum és 
Élet Park fejlesztéseivel összefüggő beruházások projekt ele-
meinek részletes megismerése után felajánlja a Bicske külterü-
let 0183 hrsz.-ú ingatlant a fejlesztéshez és nevezett ingatlan 
tulajdonosaként elvi hozzájárulását adja a beruházás megva-
lósításához.
6. Bicske Város Önkormányzata a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatá-
si szerződést módosította. Ennek értelmében 2020. január 1. 
napjától december 31. napjáig a .közszolgáltatási díj összege 
nettó 2.598 Ft/m3.

Rendkívüli, nyilvános testületi ülés 
(2020. február 13.)  

1. A testület az „Áruház bontása” elnevezésű közbeszerzési el-
járás nyerteseként a Plant-Orient 2002 Építőipari, Szolgáltató 
és Kft.-t jelölte meg 54 868 586,- Ft+ÁFA ajánlati árral. 
2. A „Thököly utca korszerűsítése vállalkozási szerződés kere-
tében” tárgyban indított közbeszerzési eljárás nyerteseként az 
ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Kft.-t jelölte meg 44.264.844,- 
Ft,-+ÁFA ajánlati árral.
3. A testület eredménytelenné nyilvánította az „Inkubátorház 
fejlesztése Bicskén” tárgyában a Kbt. 53. § (5) bekezdés alap-
ján feltételes eljárásként indult közbeszerzési eljárást, miután 
a rendelkezésre álló fedezet kiegészítésére többletforrás nem 
biztosítható.  
4. A képviselő-testület az alábbiakról döntött a bicskei Sport- 
és Rendezvénycsarnok megvalósítása kapcsán: 
1.) a Bicskei Torna Club Egyesület beruházásában elkészült 
Sport- és Rendezvénycsarnokot az üzembe helyezést követő 
30 napon belül – értékegyeztetés mellett – tulajdonba veszi; 
2.) a tulajdonba vételt követően – a kötelező fenntartási időre, 
15 év – vállalja a létesítmény fenntartását, üzemeltetését, an-
nak költségét az éves költségvetésében tervezi; 

3.) a létesítmény tulajdonba vétellel egyidejűleg hozzájárul, 
hogy a beruházáshoz igénybe vett TAO támogatás mértékéig, 
15 év időtartamra a Magyar Állam javára jelzálogjogot jegyez-
zenek be az ingatlanra; 
4.) felkéri a jegyzőt, hogy az önkormányzat ingatlanvagyon-ka-
taszterében a bicskei 0171/3 hrsz-ú ingatlant sorolja át a korlá-
tozottan forgalomképes vagyonelemek közé.

Rendes, nyilvános testületi ülés 
(2020. február 26.) 

1. A testület az „Esztergom - M1 autópálya közötti közúti kapc-
solat fejlesztése” projekttel kapcsolatban a településrendezé-
si eszközök módosítása következtében várható környezeti 
hatásokat nem tartja jelentősnek, ezért úgy döntött, hogy a 
környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartja szükségesnek, 
tekintettel arra, hogy Kr 1. § (3) bekezdés a) pontja és a 4. § 
(2) bekezdése alapján az Önkormányzat megkérte a környezet 
védelméért felelős szervek véleményét a környezeti vizsgálat 
szükségességéről. A szervek nem jelezték, hogy a környezeti 
vizsgálat lefolytatását szükségesnek tartják a módosítással 
érintett területek vonatkozásában.
2. A képviselők a TOP-5.2.1-15-FE1-2016-00001 azo-
nosítószámú „Közösségi beavatkozás a bicskei szegregált 
lakóterületek integrációja érdekében” elnevezésű projekt 
keretében „Foglalkoztatási tanácsadás ellátása” szolgáltatás 
biztosítására ajánlati felhívás alapján a legalacsonyabb el-
lenszolgáltatást nyújtó gazdasági társaságot, az SDK-TECH 
Kft-t választotta ki.
3. A testület hozzájárult ahhoz, hogy a Sportlétesítmény és 
Szabadidőközpont Üzemeltető a TOP CLLD – Kulturális tér és 
szolgáltatás – Többfunkciós közösségi terek fejlesztése kul-
turális szolgáltatások kialakításával elnevezésű, TOP-7.1.1-16-
H-106-1/m pályázat keretében kültéri szauna építésével bőví-
tse a Bicskei Tanuszoda szolgáltatási körét.
4. A testület tudomásul vette Dr. Bourgla Ossamah háziorvos 
Bicske 5. számú felnőtt háziorvosi körzet feladat-ellátással 
kapcsolatos felmondását, és Bicske Város Önkormányzata és 
az AVICENNA-BO Betéti Társaság között háziorvosi feladatok 
ellátása tárgyában 2012. december 14. napján kötött fela-
dat-ellátási szerződést 2020. április 30. napjával megszünteti.
5. Az önkormányzat idén is részt vesz és meghirdeti „A legszebb 
konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei 2020. 
évi programot Bicskén. A pályázatokat 2020.08.16. napjáig egy 
7 tagból álló bizottság bírálja el. Az I. helyezet 15.000 Ft-os, a 
II. helyezet 10.000 Ft-os, a III. helyezet 5.000 Ft-os ajándéku-
talványban részesül. Részletek: www.bicske.hu
6. Az önkormányzat 2020. évre vonatkozóan is pályázatot hir-
det „Bicske a Virágzó Város” címmel. A pályázatra a következő 
kategóriákban lehet jelentkezni: kertes házak előtti közterület, 
tömbházak, emeletes házak előtti közterület, utcaközösségek, 
egyéb közterület, közterületre néző balkonok. 

BENNÜNKET 
KÉPVISELNEK
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Jelentkezési határidő: 2020. május 11. Részletek: www.bicske.
hu

Rendkívüli, nyilvános testületi ülés 
(2020. március 30.) 

1. A testület döntött a „Bicske keleti ipari terület fejlesztése” 
projekt keretében egy egységes szerkezetű iparterület kial-
akításáról. Ennek értelmében a Bicske, 0125/6, 0126, 0121/2, 
0122/2, 0121/5 és 0121/6 hrsz.-ú ingatlanok területét kiemelt 
fejlesztési területté nyilvánította. A településrendezési esz-
közök módosítását a kiemelt fejlesztési területre tekintettel 
megindítja, az eljárást tárgyalásos eljárás keretében lefolytat-
ja, a tervezési feladatokkal pedig a Fehér Vártervező Kft-t bízza 
meg. 
2. Az önkormányzat részt kíván venni a TOP-3.2.1-16 azonosító 
számú, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” 
az „Épületenergetikai korszerűsítés a bicskei tűzoltóság 
épületein” pályázaton, melynek keretében a Bicske, Kossuth L. 
u. 1905/1 hrsz-ú ingatlanon a Tűzoltóság épületeinek energe-
tikai korszerűsítését kívánja megvalósítani.
3. A képviselő-testület hozzájárult, hogy a Bicskei Egységes 
Művelődési Központ és Könyvtár a tulajdonában álló bicskei 
1578 hrsz.-ú ingatlanon a TOP CLLD – Kulturális tér és szol-
gáltatás – Többfunkciós közösségi terek fejlesztése kulturális 
szolgáltatások kialakításával elnevezésű, TOP-7.1.1-16-H-106-
1/m pályázat keretében a BEMKK Petőfi Művelődési Központ 
belső infrastrukturális fejlesztésével a helyi és térségi amatőr 
színjátszás kialakításával bővítse szolgáltatási körét.
4. Az önkormányzat, mint tulajdonos hozzájárult a Bicskei 
Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola EFOP-4.1.3-17-2017-
00265 azonosítójú projekt zárásához. A tárgyi projekt kereté-
ben elvégzett iskolai tanulást segítő terek infrastrukturális 
fejlesztését támogatta, a beruházási érték aktiválásához hozzá-

járul, az iskola két ingatlanát – bicskei 2583/30 hrsz. és 1302/2 
hrsz. – a projekt 5 éves, kötelező fenntartási időszakában biz-
tosítja a vagyonkezelő részére.
5. A testület eredményesnek minősítette a TOP-2.1.2-15-
FE1-2016-00010 azonosítószámú projekt „Bicske Szíve Park I. 
ütem” elnevezésű kivitelezési munkákra vonatkozó közbeszer-
zési eljárást. Nyertes pályázónak a PLANT-ORIENT 2002 Kft.-t 
hirdették ki, melynek ajánlati ára nettó 245.890.018 Ft + ÁFA 
volt.
6. A képviselők a „Bicske Városi Piac kivitelezési munkái vál-
lalkozási szerződés keretében a TOP-1.1.3-15-FE1-2016-00007 
azonosítószámú projekt” tárgyában megindított közbeszerzé-
si eljárással kapcsolatban a PLANT-ORIENT 2002 Kft.-t jelölte 
meg nyertesként a nettó 497.543.695Ft+ÁFA ajánlatával.
7. Az önkormányzat a tulajdonában lévő Bicske Városi Óvoda, 
Bicskei Egészségügyi Központ és a Bicskei Tanuszoda, továbbá 
a Szt. László Általános Iskola – KEOP 2015-5.7.0/15-2015-0052 
pályázat alapján – képviseletében összevont földgáz beszer-
zési eljárás lefolytatását kezdeményezte. A beszerzési eljárás 
szakmai lebonyolításával megbízta a Sourcing Hungary Kft-t 
99.999 Ft + Áfa /energiaév  összegű megbízási díj ellenében.
8. Az önkormányzat a tulajdonában lévő intézmények 
használatában lévő fogyasztási helyekre, illetve a közvilágítás-
ra összevont villamos áram beszerzési eljárás lefolytatását 
kezdeményezte. A beszerzési eljárás szakmai lebonyolításával 
megbízta a Sourcing Hungary Kft.-t 99.999 Ft + Áfa összegű 
megbízási díj ellenében.
9. A testület az AVICENNA-BO Betéti Társaság között házior-
vosi feladatok ellátása tárgyában 2020. április 30. napjával 
megszüntetett feladat-ellátási szerződést módosítja, azt 2020. 
május 31-éig meghosszabbítja. 
10. A képviselők elfogadták a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó, az Euromax 
2005 Kft., mint közszolgáltató által elkészített 2019. évre 
vonatkozó költségelszámolását.

Bicskén hosszú évek óta jótékonykodással kezdődik az 
újesztendő, így volt ez 2020-ban is. Az évindító koncert be-
vételével ezúttal két, nehéz helyzetbe került családon segí-
tettek.

Egy ötfős bizottság döntött arról, hogy kik kapják meg az ado-
mányokat, a befolyt pénzeket március 6-án juttatta el az érin-
tetteknek Bálint Istvánné polgármester és Némethné Horváth 
Nikoletta, a Hátrányos Helyzetű Emberekért Közalapítvány 
elnöke.
- Egy komoly egészségügyi problémával küzdő és egy halá-
leset miatt megtört család kapta azt a 400-400 ezer forintot, 
amely az újévi jótékonysági koncerten gyűlt össze. Szolnoki 
Károlyné és a másik család is örömmel fogadta a felajánlást – 
számolt be az adományátadásról a polgármester, aki köszöne-
tet mondott mindenkinek, aki segített és hozzájárult ahhoz, 

hogy a nehéz helyzetbe került családokat ily módon is támo-
gathatták.

Ismét segített Bicske
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Jól halad a Thököly utca teljes felújítása
Újabb utca újul meg teljes szélességében Bicskén, elkezdő-
dött ugyanis a Thököly utca út-, járda- és csapadékvíz-elve-
zető rendszerének teljes felújítása. A bicskei önkormányzat 
28,6 millió forint összegben vissza nem térítendő támoga-
tást kapott a kormánytól a munka elvégzésére, ez az ösz-
szköltség felét fedezi, a többit a város finanszírozza, míg a 
járda építését teljes egészében az önkormányzat saját for-
rásból finanszírozza.

Az eredeti elképzelések szerint az úttest felső kopó rétegét ja-
vították volna, továbbá a járda és a csapadékvíz elvezető árok-
rendszer felújítását végezték volna el. A közbeszerzési eljárást 
megelőző, a megvalósíthatóságot ellenőrző műszaki előkészí-
tés során azonban egyértelművé vált, hogy a munka a terve-
zettnél lényegesen mélyebb, az út alépítményeire is kiterjedő 
műszaki beavatkozást igényel, ezért új tervdokumentáció ké-
szült tavaly ősszel, majd a jogerős építési engedély birtokában 
elindult a közbeszerzési eljárás is.
A felhívást öt vállalkozásnak küldték el, határidőig hárman 
nyújtottak be árajánlatot, közülük januárban a bírálóbizottság 
a székesfehérvári Útéppark Útépítő és Mélyépítő Kft-t javasol-
ta a képviselő-testületnek, amely el is fogadta azt. A nyertes 

ajánlattevő nettó 44,2 millió forintért vállalta a munkálatok 
elvégzését, amelyet március elején meg is kezdett. A kivitele-
zést a koronavírus-járvány miatti rendkívüli intézkedések nem 
befolyásolják, az ütemterv szerint haladnak a munkával. Így a 
szakemberek elkészültek már az úttest ágyazatának építésé-
vel, az úttest- és járdaszegély építéssel, a tereprendezéssel, 
illetve a járda alépítmény elkészítésével.

Kilenc pályázó részesült tehetséggondozási 
támogatásban
Az idei évben első alkalommal bírálta el a tehetséggondo-
zási támogatásra beérkezett pályázatokat az erre a célra 
létrehozott munkacsoport, amelynek ajánlásait figyelembe 
véve a képviselő-testület is meghozta az ezzel kapcsolatos 
döntéseket, így nincs akadálya annak, hogy a fiatalok meg-
kapják a tehetségük kibontakozásához elengedhetetlen tá-
mogatást.

Mint ismert, olyan személyek pályázhatnak, akik a tudomány, 
a művészet vagy a sport, illetve egyéb tanulmányaik terüle-
tén komoly teljesítményt értek el, illetve tehetségük további 
kibontakozásához, képességeik bizonyításához támogatást 
érdemelnek, illetve megfelelő támogatással képesek lesznek 
kimagasló eredmények elérésére. 
A tehetséggondozási támogatás vissza nem térítendő, maxi-
mum 50 ezer forint lehet és egy pályázónak egy évben csak 
egyszer adható.
- Az idei évben az első jelentkezési határidő január 15. volt, s 
összesen tizenhárman nyújtottak be pályázatot. Örülök, hogy 
ilyen sokan pályáztak, viszont nem mindenki értette a pályá-
zat lényegét, ezért akadt olyan, aki nem felelt meg a pályázati 
kiírásnak – mondta el Bálint Istvánné polgármester.
A munkacsoport kilenc pályázót talált támogatásra érdemes-
nek, a képviselők pedig megítélték számukra a támogatást. 
Ötvenezer forintot kapott Szűcs Mátyás (fotográfus, asztrofo-
tós), Ódor Lili (kempós), Izing Máté Antal (a Szegedi Egyetem 
hallgatója), Elek Amanda Laura (műkorcsolyázó), Ádám Lilla 
Gizella (kézilabdázó), Szűk Tímea Petra (képző- és iparmű-
vész), Nagy Natasa (úszó), Baka Tas (kempós), Benkő Balázs 
(kempós).



Elkezdődött a József Attila utca 1. szám alatt 
lévő, a városképbe nem illő „Áruház” épüle-
tének bontása, ezzel egy újabb éktelenkedő 
seb tűnik el Bicske belvárosából. A bontásra 
egy korábbi önkormányzati döntés értel-
mében kerül sor.

A kivitelező március 16-án kezdte meg a munkálatokat, 
már munkagépekkel az épület külső és belső falainak 
bontása történik. A 
tervek szerint május 
végéig végeznek a 
bontással.
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Véget ért a farsangi és báli szezon, amely 
ezúttal is sok mosolyt, jókedvet, tapsot, 
zenét, táncot, vidám közösségi együttlétet 
hozott. Idén sem maradtunk jótékonysági 
esemény nélkül, hiszen a bicskeiek közös-
sége ezúttal a tűzoltóságnak segített célja 
elérésében, egy új tűzoltóautó megvásár-
lásában.
Az adománygyűjtő jótékonysági 
bált február 22-én rendezték meg a 
Báder Fogadóban, amely nem csu-
pán a helyszínt biztosította, hanem 
a vacsorához is komoly felajánlással 
járult hozzá, növelve ezzel a jegyek-
ből származó bevételt. Az eseményt 
megtisztelte jelenlétével Magosi Lajos, 
a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság főigazgatója, a bál fő-
védnöke. Műsort adott a Bicske Városi 
Óvoda Kakas Tagóvodájának Maci 
csoportja és a Bicskei Csillagszeműek 
Néptáncegyüttes. A talpalávalót a Retro 

Band szolgáltatta.
Bálint Istvánné polgármester, a gyűjtés 
és a jótékonysági bál megálmodója la-
punknak elmondta, hogy 640 ezer forint 
gyűlt össze a tombolából. Emellé jön a 
támogatójegyekből befolyt összeg. A 
városvezető jelezte, hogy a tűzoltóau-
tó kétszázmillió forintba kerül, ennek 
több mint a fele már rendelkezésre áll, a 
gyűjtés folytatódik. A bálon Óbarok pol-
gármestere 200 ezer forintos felajánlást 
tett, de Bálint Istvánné ismét megkeresi 
a környékbeli polgármestereket, állja-
nak az ügy mellé, és támogassák azt.
Polgár Viktor a Bicskei Önkormányzati 
Tűzoltóság elnöke a tűzoltóság közös-
ségi oldalán köszönetét fejezte ki a bál 
megszervezéséért a bicskei önkormány-
zatnak, amely kezdő támogatásként 
egymillió forinttal nyitotta meg az ado-

mánygyűjtést . 
Mint írta, jó érzés 
volt tapasztalni 
azt, hogy sokan 
fogtak össze az 
új tűzoltóau-
tóért, azonban 
az út vége még 
messzebb van, 
de reméli, hogy 
év végén már az 
új autóval vonul-
hatnak a kárese-
tekhez.
Bálint Istvánné március 13-án adta át a 
bicskei tűzoltóknak a jegyekből és tá-
mogatójegyekből befolyt 695 ezer forin-
tot, illetve a tombolából befolyt 640 ezer 
forintot. Az önkormányzat ezt az össze-
get egymillió forinttal toldotta meg, így 
több mint kétmillió forinttal gyarapo-
dott a számla, amelyet az új tűzoltóautó 
megvásárlására különítettek el.
Nem kérdés, hogy megérdemlik a bics-
kei tűzoltók az új járművet, hiszen a 
Magyar Tűzoltó Szövetség összesíté-
se szerint 2019-ben nem volt aktívabb 
nem hivatásos tűzoltóság a Bicskei 
Önkormányzati Tűzoltóságnál, amely 
482-szer vonult, míg a második helye-
zett Ráckeve 296-szor.

Jótékonyság, összefogás, vidámság – több 
mint kétmillió gyűlt az új tűzoltókocsira

Jól halad az „Áruház” bontása
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INTERJÚ
Jakobovits Katalin Anna: 
Kilencven év a művészet világától a statisztikákig

Jakobovits Katalin Anna 1930. február 
11-én született Kolozsváron, nemrégi-
ben ünnepelte kilencvenedik születés-
napját Bicskén. Ebből az alkalomból 
köszöntötte őt Bálint Istvánné polgár-
mester.

Kati néni erdélyi, örmény katolikus csa-
ládból származik. Gyerekként divatter-
vező, majd tanító szeretett volna lenni, 
vágyát a huszadik század viharai szerte-
foszlatták, végül egy vágóhíd főstatiszti-
kusaként ment nyugdíjba. Vele beszél-
gettünk.

Milyen gyerekkora volt?
- A második világháború időszakára már 
jól emlékszem, azok kemény évek vol-
tak, persze a gyermekkorom nem csak 
a rosszról szólt. Kolozsváron születtem, 
ott kezdtem az iskolát, apukám azonban 
Brassóban kapott munkát, ezért oda-
költöztünk. 1940-ben Magyarországhoz 
csatolták Erdély egy részét, Brassó vi-
szont maradt Romániában, ezért újra 
költöznünk kellett. Négy évig élhettem 
csak az anyaországban, viszont az a négy 
év csodálatos élmény volt. Gyerekként is 
átéreztük azt, milyen Magyarországhoz 
tartozni, ott élni. 1945 után megint „ro-
mánok” lettünk, az iskolában azonban 
még néhány évig magyarul tanulhat-
tunk. Ugyanez igaz volt a hivatali világra 
is. Aztán már nem volt pardon…

Ha jól tudom, Sepsiszentgyörgy sokat 
köszönhet az édesapjának…
- Jól tudja. 1940-ben Brassóból indultunk 
vissza Kolozsvárra, hátunkban a vasgár-
dával, amely üldözte a magyarokat. A 
vagonokon nem volt már hely, így szeke-
reken mentünk át Sepsiszentgyörgyre, 
ami már Magyarországhoz tartozott. Ott 
maradtunk 2-3 évig, amíg édesapám 
nem talált munkát Kolozsváron. De 
addig sem tétlenkedett, többedmagá-
val megalapította a Székely Színházat, 
amely a mai napig működik.

Hogy alakult az élete a második világ-
háború után?

- Divattervező szerettem volna lenni, a 
családban benne volt a művészhajlam. 
Apám, Jakobovits Mihály díszletterve-
ző-festőművész volt, öcsém, Jakobovits 
Miklós nála is híresebb festőművész lett. 
A környéken nem volt lehetőség divat-
tervezést tanulni, ezért a tanítói pálya 
felé fordultam. Az unitáriusok alapítot-
tak egy magyar iskolát, ott érettségiz-
tem, s utána lehetőségem nyílt volna 
Marosvásárhelyen az apácáknál tanító-
ként végezni. Mivel 1948-ban államosí-
tották az iskolát, ez a tervem sem való-
sult meg. Így lettem hivatali tisztviselő.
1953-ban mentem férj-
hez Sepsiszentgyörgyön. 
Előbb három évig 
Fogarason, majd 1956-
tól Nagyváradon éltünk. 
Jellemzően irodai munká-
kat végeztem, legvégül a 
Bihar Megyei Vágóhíd fős-
tatisztikusa lettem, amely-
hez további öt, környékbeli 
vágóhíd tartozott. Onnan 
mentem nyugdíjba 1985-
ben. Egy fiam született, az 
öcsémnek nem volt gyer-
meke, nővéremnek három 
is. Két lányunokám van, de 
dédunokám még nincs. 
Talán megélem azt is, hogy kezembe 
foghatom első dédunokámat.

Van Önben hiányérzet, amiért a mű-
vészi hajlamát nem tudta kibonta-
koztatni?
- Sokat varrtam, babákat készítettem. 
Gyerekként édesapámnak segédkeztem 
a díszletek megalkotásában. Öcsémnek 
is sokat segítettem különböző fest-
mények restaurálásában, oltárképeket 
újítottunk fel templomokhoz. Sokszor 
kikérte a véleményemet, igyekeztem 
ötletekkel segíteni. Úgyhogy nincs ben-
nem hiányérzet, hiszen belekóstolhat-
tam ebbe is.

Hogy került Bicskére?
- Fiam a rendszerváltáskor átjött 
Budapestre, eleinte gyakran járt haza, 

aztán egyre ritkábban. Lassan az összes 
rokon az anyaországban élt, szinte sen-
kim sem maradt Nagyváradon, ezért né-
hány éve Bicskére költöztem. Életemben 
először lakom családi házban, mert min-
dig lakásunk volt. Élvezem, de az ismerő-
sök, barátok azért hiányoznak.

Mivel telnek a mindennapok?
- Sajnos a látásom erősen romlik, ez 
megnehezíti a helyzetemet. Imádok 
olvasni, de most már nehezen megy. A 
mozgás a kisebb-nagyobb fájdalmak 
ellenére nem esik nehezemre, az agyam 

viszont még jól fog. Úgy vagyok vele, 
mint Mikes Kelemen Rodostóban: egye-
dül hallgatom tenger mormolását. A fia-
mék Budapesten dolgoznak, csak estén-
ként látom őket. Kevés ismerősöm van 
Bicskén, úgyhogy leginkább egymagam 
vagyok.

Mik a célok, tervek a következő évek-
re?
- Amikor reggelente kinyitom a szemem 
és mindig elcsodálkozom, hogy ma is 
felébredtem, akkor az embernek nincs 
sok terve. Kisebbik unokám gyerekként 
azt mondta, hogy meg fogom élni az 
érettségijét, most pedig néhány hónap-
ra vagyok ettől. Szóval ez egy nagy cél, 
de ha egészség lesz, Isten a megmond-
hatója, meddig lesz még dolgom e vilá-
gon.
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Soha senkit nem bántott, mindent 
megtett a családjáért és rengeteget 
dolgozott – ez a titka Tolnai Jánosné, 
Margit néninek, aki februárban ünne-
pelte századik születésnapját. Családi 
körben tartották a nagy eseményt, 
negyvenhárman ünnepelték Margit 
nénit, akit Bálint Istvánné polgármes-
ter is felköszöntött a jeles napon.

Mit szólt ahhoz a nagy ünnepléshez, 
amiben a családja részesítette?
- Meg voltam hatódva, de azért vártam 
is egy kicsit. Sok-sok unoka, dédunoka, 
ükunoka vett körül. Boldogság töltött el, 
még egy kis táncra is futotta.

Milyen volt a gyerekkora?
- Nagyon szegények voltunk. Nyolcan 
voltunk testvérek, amikor édesapám 
hadifogságba esett, anyámnak egyedül 
kellett ellátnia idősebb testvéreimet. 
Miután apám hazajött, 1920-ban meg-
születtem, én voltam a hetedik gyerek, 
még egy húgom született. Építettünk 
egy kis házat Bicskén, a hat osztályos ele-
mit is itt végeztem. Jó tanuló voltam, de 
szüleimnek nem volt módja tovább ta-
níttatni, mert apám beteg lett. Szegény 
alig múlt hatvan éves, amikor itt hagyott 
bennünket. Mivel nem tanultam tovább, 
a ház körüli teendőkben segítettem 
anyámnak. Nagyon sokat tett értünk, 
tavasztól őszig kapált, két szülő helyett 
kellett helytállnia. 103 évesen halt meg, 
az utolsó tíz évben vettem magamhoz.

Hogyan alakult az élete felnőttként?
- Férjhez mentem, az uramnak 
Gyermelyen volt egy vendéglője, ott 
dolgozott, miközben én a háztartást 

vezettem, a négy gyerme-
künket neveltem. Aztán 
amikor beteg lett, eladtunk 
mindent és 1959-ben visz-
szaköltöztünk Bicskére. A 
gyerekeknek gondot okozott 
Esztergomba és Budapestre 
iskolába járni, de megol-
dottuk. Egy darabig itthon 
voltam, aztán elhelyezked-
tem a Payer-gyárban, ahogy 
a férjem is. Kiváló dolgozó 
lettem, pedig nem volt elő-
képzettségem. Ott tanultam meg esz-
tergálni, olyan precízen, hogy rajtam 
kívül senkire nem merték rábízni a fúvó-
kák megmunkálását. Amikor nyugdíjba 
mentem 1975-ben, el kellett vinni ezt a 
munkát Budapestre, mert senki sem volt 
képes megfelelő minőségben a fúvókát 
előállítani. Visszavártak nyugdíj után is, 
de addigra a férjem már nagyon beteg 
volt. 63 évesen halt meg, negyven éve 
egyedül élek. Persze sohasem vagyok 
egymagamban, mert mindig jönnek a 
gyerekek, az unokák, a dédunokák.

Mivel telt az elmúlt 45 esztendő, a 
nyugdíjas évek?
- Alighogy nyugdíjba mentem, a férjem 
meghalt. Az éjszakák lassan teltek, mert 
a gondolataim körülötte jártak. A nap-
palok gyorsan, mert mindig itt volt va-
lamelyik gyermekem, unokám. Eleinte 
sokat jártam a nyugdíjasklubbal kirán-
dulni, ez volt az egyetlen szórakozásom. 
Nem mentem egymagamban sehova, 
a család volt a legfontosabb. Aztán ott 
volt a kert, állatokat is tartottam. Ma 
már ez nem menne, a kerti munkát sem 
tudom elvégezni, pedig a virágokat na-
gyon szeretem. Nyaranta annyi gyerek 
volt körülöttem, hogy gondolkodni is 
alig volt időm. Amikor az unokák kö-
zül valamelyik beteg lett, jött hozzám. 
Imádtak, mert olyan palacsintát nem 
kaptak sehol, mint nálam. Ma már ne-
kik is gyerekeik vannak, a dédunokák is 
rendszeresen nálam töltötték a nyara-
kat, iskolaidőben is sokat voltak nálam. 
Ők tartottak fiatalon, sokat játszottam 

velük, főztem rájuk. Szívesen jöttek a 
szomszéd gyerekek is, mindig kaptak 
valami finomságot. Amikor jöttünk haza 
a születésnapi összejövetelről, tűzijá-
tékkal vártak a szomszédok. Nagyon jól 
esett, hogy gondoltak rám és eszükbe 
jutott az együtt töltött sok-sok óra.

Mi az életfilozófiája?
- Mindig mindenkin segítettem, rosz-
szat sohasem akartam senkinek. Senkit 
nem bántottam, pozitívan álltam min-
denkihez. Nem voltam nagyravágyó, 
szerettem dolgozni, a gyerekeket rend-
ben tartani. Mindent át tudtam vé-
szelni, a Jóisten mindenen átsegített. 
Szerencsére komoly betegségem nem 
volt. Egyedül egy combnyaktörésem 
volt 93 éves koromban, abból is felépül-
tem, bot nélkül járok. Teljesen ellátom 
magamat, nem szorulok állandó fel-
ügyeletre. Három fiam és egy lányom 
született. Sajnos Ferenc fiam már meg-
halt, ez nagyon szívfájdalom, borzasztó 
érzés egy anyának eltemetni a gyerekét. 
Hét unokám, tizenegy dédunokám és 
egy ükunokám is van. Hamarosan szü-
letik még két ükunokám, nagyon várom 
már őket.

Mik a tervei a jövőre?
- A századik születésnapon mondtam a 
családnak, hogy lenullázódott a számlá-
ló, újrakezdődik az életkorom számolá-
sa. A viccet félretéve: jó lenne megélni 
hasonló életkort, mint édesanyám. Meg 
aztán a születendő ükunokákat is szeret-
ném még ölbe venni, játszani velük egy 
kicsit. Az életem teljes, nincs bennem 
hiányérzet.

Tolnai Jánosné: 
Soha senkit nem bántottam a száz év alatt

INTERJÚ
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KÖZTÜNK 
ÉLŐ HŐSÖK Lukács Róbert: 

Mindig is vonzott a mezőgazdaság

A Bicskei TV „Köztünk élő hősök” című 
műsorának huszonhatodik vendé-
ge Lukács Róbert építész volt. Szabó 
Ágnes sorozatában a Kővágó Antal 
Kertbarát Kör elnökeként a kiskertek 
fennmaradásának fontosságáról is be-
szélt.

Minek készült gyerekként?
- Elsősorban erdésznek, de nem vettek 
fel a túljelentkezés miatt, amit nem bán-
tam meg. Tartalékban ott volt a katonai 
és a mezőgazdasági szakközépiskola, 
végül a bicskei gimnáziumba felvettek, 
de nem akartam oda járni, ezért a ba-
rátaimat követve az építőipari szakkö-
zépiskolába mentem. Az érettségi után 
tényleg katona lettem: a hadseregben 
volt speciális építészképzés is, hogy a 
katonai objektumok építésén, felújítá-
sán dolgozzanak. Műszaki tiszt lettem, 
de az iskola civil diplomát is adott, így 
lettem építész. Sokáig nem marad-
tam hivatásos katona, mert évről évre 
vándoroltunk, amibe gyorsan beleun-
tam: Börgönd, Szentkirályszabadja és 
Veszprém után Győr vagy Taszár jött vol-
na, de inkább átkértem magam a polgá-
ri védelemhez és hazajöttem Bicskére.

Mivel teltek az évek Bicskén?
- Először Nyúl István tanácselnök ka-
tonai tanácsadója lettem, a katasztró-
fahelyzetekben segítettem neki, mint 
polgári védelmis. Öt év után azonban 
leszereltem és saját vállalkozásba kezd-
tem. Először a Szuperinfót kezdtem 
kiadni helyben. Hétről hétre nőtt az ol-
dalszám, a vállalkozók nagyon kedvelték 
az újságot. Amikor megjelent benne egy 
hirdetés, hogy elnököt keres a Floriana 
Ipari Szövetkezet, megpályáztam és 
megnyertem. Feleségem vitte az újsá-
got, én pedig egy ideig elnökösködtem, 
majd szép lassan visszakanyarodtam az 
építészethez. Főállású tervezőként ele-
inte nem volt könnyű, de összejött. Ma is 
az építészeti tervezésből és az újságból 
élünk. Úgy tűnhet, hogy sok mindenbe 
belevágtam, de vallom, hogy néha az 

emberek üzenetet hoz-
tak számomra, én pedig 
ezeket meghallottam 
és a kínálkozó lehetősé-
gekkel igyekeztem élni.

Ha jól gondolom, a 
kevéske szabadidőt 
mindig a kertművelés 
töltötte ki…
- Valóban. Kiskoromtól 
szüleimmel, nagybá-
tyámmal a család föld-
jein dolgoztunk. A me-
zőgazdaság mindig is 
vonzott, olyannyira, 
hogy ma már a kertbarát 
kör elnöke is vagyok.

Hogyan került a kert-
barát kör élére?
- Édesapám is kertbarát 
volt korábban, néhány-
szor elmentem vele a 
gyűlésekre. Kelemen 
János és Nagy János 
megkerestek egyszer, 
hogy vállaljam el az el-
nökséget, de akkor elhá-
rítottam. Amikor másod-
szor jöttek, már nem mondtam nemet. 
Volt egy elképzelésem a kör működé-
séről, amit maximálisan elfogadtak. Az 
a célom, hogy akinek van egy kis földje, 
művelje meg, és ne legyen minden kis 
földdarab egy nagybirtok része a jövő-
ben. Azt is vallom, hogy nem az őseinket 
kell követni, hanem akiket ők követtek, 
mert tévútra mentek a szántással, műt-
rágyázással. A gyenge minőségű földda-
rabokat is meg lehet gyógyítani szántás 
és műtrágya nélkül, ezt kellene követ-
nünk.

Termel most is?
- Édesanyámnak segítek a kertben, kí-
sérletezgetek benne, sok energiám 
van a talajjavításban. Seregélyekkel is 
„megállapodtam”, hogy a cseresznye-
fa alján lévő termés a miénk, a teteje 

az övéké. Ez többnyire működik. Tavaly 
nem metszettem, nem permeteztem. A 
gyümölcsfáknál bejött a kísérlet, a sző-
lőnél nem, mert elkapta a peronoszpóra. 
Maximálisan a természet pártján állok, 
sok mindent rábízok. Monokultúra he-
lyet társítom a különböző növényeket, 
méhészeti szempontból fontos növé-
nyeket ültetek, a kert északi oldalára 
haszonfákat, a délire gyümölcsfákat ül-
tetek. Lelkes vagyok, mert nem muszáj 
csinálnom, ez csak a hobbim. Szeretném 
a gyerekekkel is megszerettetni a kert-
művelést, jó lenne a politechnika ker-
teket visszahozni, ahol bármely gyerek 
megismerheti a kertben lévő gyümöl-
csöket, zöldségeket.
Emellett beléptem az önkéntes tarta-
lékos rendszerbe, elvállaltam a bicskei 
század vezetését, mert fontosnak tar-
tom otthonaink, családjaink védelmét.
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Egy másik világ női szemmel

A hölgyekről szólt március 8. és Bicskén róluk szólt márci-
us 9. is, amikor a Bicskei Kultúrkúriában megnyílt Ferenczi 
Zsuzsanna festőművész Egy másik világ című kiállítása.

Érdekesség, hogy a megnyitón szinte kivétel nélkül csak höl-
gyek voltak jelen, s nagy tapssal jutalmazták a felvezető dal-
lamokat, a Prelúdium Zeneiskolából Márton Dóra hegedű-, 
valamint Fráterné Ugróczky Csilla hegedű- és Madarászné 
Losonczy Katalin zongorajátékát.
A tárlatot Bálint Istvánné polgármester ajánlotta a közönség 
figyelmébe. Az alkotóról elmondta, hogy nyugdíjba vonulása-
kor kezdett el festeni, s önmagát fejlesztve próbálja visszaadni 

a festészeten keresztül az élet, a természet, a tárgyak, az embe-
ri test szépségeit. Hangsúlyos színeket használ, de nem ragadt 
le egyetlen irányzatnál sem, ezért vannak absztrakt képei is, 
miközben a régi mesterek stílusa áll hozzá a legközelebb.
- Több éve már, hogy felvetődött először egy bicskei kiállítás 
lehetősége. Most jött el az alkalom és nőnaphoz kapcsolód-
va elmondható, hogy kicsit a nőkről szól ez a kiállítás, amit a 

képek is bizonyítanak. Zsuzsa vértesacsai származása tette le-
hetővé, hogy szülőfaluja előbb láthassa az alkotásokat, most 
azonban Bicske is megismerheti munkásságát. Azt azért meg 
kell jegyezni, hogy 2019. augusztus 19-én a bicskei alkotói ki-
állításon már állított ki néhány festményt, de akkor csak egy 
pici szeletet mutatott meg magából – hangsúlyozta a pol-
gármester, aki arra bíztatta az alkotót, hogy a már elkészült, 
otthonában tárolt, de be nem keretezett képei minél előbb 
kerüljenek rámába és azokat is hozza el majd egyszer Bicskére.
Frész Róbertné Ferenczi Zsuzsanna Székesfehérváron szüle-
tett, gyerekkorát Vértesacsán töltötte, jelenleg Bicskén él. A 
székesfehérvári Teleki Blanka Gimnáziumban érettségizett, 
majd negyven évet dolgozott az Országos Mentőszolgálatnál, 
mint mentésirányító. Nyugdíj után kezdett el festeni olajjal, de 
a képzőművészet korábban is érdekelte.

Ferenczi Zsuzsanna Expresszív Rózsacsokor című műve 2017 
szeptembere óta a dániai Frederiksvaerk városában találha-
tó European Art Museumban egy állandó kiállításon szere-
pel. Tagja a székesfehérvári Ősfalköz alkotócsoportnak és a 
Cserhát Művészkörnek is. Bicskei kiállítása március 24-ig volt 
megtekinthető.

KIÁLLÍTÁS

Így vall erről: „nagyon sok könyvet vásároltam, olyan 
sorozatot is, ami egészen az ókortól napjainkig mu-
tatta be a művészet, építészet alakulását, fejlődését. 
A festést internet segítségével tanulom, sok oktató vi-
deót nézek, azzal próbálom fejleszteni magam. Az al-
kotás számomra kikapcsolódás, nyugalommal tölt el”.
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Hajnaltól késő délutánig tartott az ötö-
dik alkalommal megrendezett városi 
disznóvágás a Város Kemencéjénél, 
amelyet idén először egészített ki a 
Bicskei Kolbásztöltő Verseny. A kiváló 
hangulatú közösségi esemény egy kis 
malackodásra hívta az érdeklődőket, 
akiket vonzanak a hagyományos disz-
nóvágás lépései, a kolbásztöltés rej-
telmei vagy a disznótorhoz szorosan 
kapcsolódó, friss húsból készült étkek.

A február 8-ai rendezvény tulajdon-
képpen már előző nap elkezdődött. A 
Városi Konyhán nagy volt a sürgés-for-
gás, hiszen Kiss Csaba böllér és csapa-
ta – Csörgöl Ákos alpolgármesterrel 

kiegészülve – a másnapi 
ebédhez megtöltött 118 
kilogrammnyi kolbászt, il-
letve előkészített 300 szelet 
tarját. Emellett kiporciózták 
a kolbásztöltő versenyre a 
húsadagokat: minden csa-
patnak öt kilogramm járt.
A szombat hajnal sem a laz-
sálásról szólt a böllérnek 
és segítőinek, várta őket a 
Bicskei Városi Disznóvágás 

történetében rekordsúlyúnak számító, 
365 kilós disznó. Sikerrel leölték a kurta 
farkút, majd a Tanuszodához szállították, 
ahol megkezdődhetett a feldolgozása. 
Ám mielőtt hozzáláttak volna, legurult 
a torkokon a fogópálinka, amelyet Bálint 
Istvánné polgármester hordott körbe 
nagy lelkesedéssel. A városvezető kö-
szöntőjében a közösségépítés és a ha-
gyományőrzés fontosságát emelte ki és 
jelezte, nagy várakozással tekint a nap 

elébe.
Miközben a böllér irányítá-
sával a disznó az égő szal-
mában hempergett, húsz 
csapat kezdett hozzá az öt 
kilogrammnyi darált hús 
kolbásszá alakításához. 
Munkájukat csak Tihany 
Viktor konferanszié, az M4 
Sport műsorvezetője szakí-
totta félbe egy-egy kérdés-
sel, amely semmiképpen 

sem a titkos kolbászreceptekre irányult. 
A verseny során minden csapatnak egy 
pár kolbászt kellett leadnia a háromtagú 
zsűri asztalára.
Amíg a kolbásztöltő verseny zajlott, ala-

posan megtisztították a disznót, majd 
részekre bontották. Az ebédre 600 pár 
kolbászt és 300 szelet tarját kínáltak fel, 
míg az üstökből a friss húsból készült to-
ros káposzta és az aranysárga orjaleves 

került a tányérokba.
Kocsonya Kálmán mesterszakács, zsűri 
elnök, Glaszhütterné Kiss Annamária, 
a Felcsúti Letenyey Lajos Gimnázium, 
Szakgimnázium és Szakiskola igazga-
tóhelyettese és Csuta Zsolt mestercuk-
rász a húsz csapat által készített kolbá-
szokat megkóstolta, majd kora délután 
eredményt hirdettek. Kocsonya Kálmán 
örömmel jelentette be, hogy minden 
kolbász ehető volt, és a húsz csapat 
kolbászai között színben, ízben, állag-
ban egyaránt pici különbségek voltak, s 
mindegyiket gazdag ízvilág jellemezte.
A versenyen résztvevők ajándékcsoma-
got és emléklapot, illetve a három do-
bogós oklevelet kapott. A versenyben 
harmadik helyezést ért el a Focipéntek 
csapata, második lett a Tűzoltóság, míg 
első helyezett lett a Jó Kiss Csapat. A 
Csuta Zsolt által felajánlott különdíjat 
pedig a MetKolber csapata érdemelte ki.
A korábbi évekhez hasonlóan az idei 
disznóvágás is fantasztikus hangulatban 
telt, így már most biztos, hogy jövőre is 
lesz malackodás, benne pedig kolbász-
töltő verseny.

Egész napos malackodás
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Jelentős mérföldkő volt a Dinamik HKSE versenyzőinek életében 
a Szigethalmon rendezett Utánpótlás Kupa, mert többen életük 
első versenyére utaztak el februárban. Ennek ellenére senki sem 
feltartott kézzel lépett a pástra és szép sikereket ért el mind a ti-
zenhárom versenyző.

A technikai és küzdelmi számok során a kempókák bebizonyí-
tották, hogy a felkészülés jól sikerült, a kemény munka pedig 
érmekben mérhető gyümölcsöt termett. A 11 gyermek és két 
felnőtt sportoló 30 érmet (11 arany, 7 ezüst és 12 bronz) szer-
zett, ezzel a csapatok között harmadik helyezést sikerült elér-
niük. A sikereket a következő versenyzők szállították: Bánáti 
Miklós, Földvári Domonik, Gyimesi Rita, Horváth Dániel István, 
Horváth Levente Iván, Lángi Máté, Mizsei Botond, Pónya Bálint, 

Pósvai András, Szabó Attila, Szabó Magdolna, Szabó Réka, 
Udovecz Zsófia. Felkészítőik Farkas Zoltán, Metzger Antal és 
Piros Patrik voltak.

A 13 éves Buzár Hanna és a 12 éves 
Bendő Dániel is teljesítette februárban 
a Kitörés Emléktúrát, amelynek célja, 
hogy megemlékezzen azokról a magyar 
és német katonákról, akik a II. világhábo-
rúban két és fél hónapon keresztül hősi-
esen védték Budapestet - és ezzel együtt 
Nyugat-Európát - a Vörös Hadsereggel 
szemben, majd a több hónapig tartó 
szovjet ostromgyűrűből 1945. február 
11-én a kitörést választották. A két bics-
kei fiatal szintidőn belül teljesítette a 
25 kilométeres túrát, vagyis nagyszerű 
sportteljesítményükkel tisztelegtek a 
hősök emléke előtt.
A jelentkezők idén is három táv kö-
zül választhattak: 60, 35 és 25 kilo-
méter. Utóbbi – a 60 kilométeres tú-
rával együtt - a Budai várból indult, 
a jelentkezők a Kapisztrán téren álló 

Magdolna-toronytól in-
dultak az éjszakai túrára, 
hogy aztán többek között 
a Fogaskerekű végállomást, 
a Normafát, a János-hegyet 
és Hűvösvölgyet érint-
ve eljussanak a Virágos-
nyeregre, ahonnan indult a 
35 kilométeres táv és folyta-
tódott a 60 kilométeres.
Buzár Hanna és Bendő 
Dániel a 1071 méter szinte-
melkedésű útvonalat szint-
időn belül teljesítette, ez 
azt jelentette, hogy nyolc 
órán belül legyalogolták a 
pontosan 24,5 kilométert és 
minden ellenőrző ponton 
áthaladtak, pecsételtek.
Mivel a Kitörés teljesítmény-
túra a nagyszerű sporttelje-
sítmény mellett történelmi 
megemlékezés is, több 
ellenőrző ponton katonai 
hagyományőrző csapatok 
mutatják be a korabeli had-
viselő feleket.
Idén a túrára 3300-an (394 nő, 2906 férfi) 
nevezek és 2902-en (339 nő, 2563 férfi) 

teljesítették az általuk vállalt távot. A 25 
kilométeren 915-en (166 nő, 749 férfi) 
indultak és 855-en (155 nő, 700 férfi) ju-
tottak el a célig.

Sikeres évkezdet a kempósoknál

Két bicskei fiatal is teljesítette a Kitörés 
Emléktúrát

SPORT



Búcsúzunk Bencze Bélánétól

Búcsúzunk Bencze Bélánétól (Ánosy Erzsébettől), aki hosz-
szú, méltósággal viselt betegség után 2020. február 11-én, 
65 éves korában elhunyt.

Bencze Béláné Székesfehérváron született 1955-ben. Harminc 
éves kora óta élt Bicskén. 
Sokáig dolgozott a város Költségvetési Üzemében, majd an-
nak jogutódjainál, míg végül a Bicskei Gazdasági Szervezettől 
ment nyugdíjba.
Precíz, megbízható munkájáért tisztelték, megbecsülték, sze-
rették.
Családján kívül (férje, három fiú gyermeke és egy unokája) 
gyászolják barátai, volt munkatársai és ismerősei.

Elhunyt Varga Imre bicskei 
plébános

Életének 63., papságának 37. évében február 22-én váratla-
nul elhunyt Varga Imre címzetes esperes, bicskei plébános.

Varga Imre 1957. október 31-én, Székesfehérváron szüle-
tett. Pappá 1983. június 23-án szentelték Székesfehérváron. 
Káplánként szolgálta a híveket 1983-1986 között Móron, 

1986-1988 kö-
zött Székesfehérvár-
Vízivárosban. Plébános 
volt Etyeken 1988-2005 
között. 2005-2008 
között előbb beteg-
szabadságra, majd 
ideiglenesen nyugál-
lományba került, köz-
ben kisegítő lelkész 
volt Székesfehérvár-
Maroshegyen (2005-
2006). Reaktiválása 
után 2008-2010 között 
plébános-helyettes-
ként Székesfehérvár-
Vízivárosban, majd plé-
bánosként 2010-2011 
között Sóskúton szol-
gált. 2011-től Bicske 
plébánosa és a Szent László Általános iskola püspöki biztosa 
volt. Emellett ellátta Alcsútdoboz, Csabdi és Felcsút híveit is. 
Érdemeit 1997-ben címzetes esperesi kitüntetéssel ismerte el 
Spányi Antal székesfehérvári püspök.
Varga Imre lelki üdvösségéért március 5-én 14 órakor muta-
tott be szentmisét Spányi Antal a polgárdi Szent István király 
plébániatemplomban. A szentmise után földi maradványait a 
polgárdi temetőben helyezték örök nyugalomra.

Megemlékezünk
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Németh Zoltánné házi fehér kenyere

Hozzávalók: 
1 kg finomliszt, 5 dkg élesztő, 6-7 dl langyos víz, 2 tk só, 4 tk cukor, 3 ek olaj, 2 db tojás a kenéshez

Elkészítés: 
A tálba szitált liszthez hozzáadjuk a cukrot és a sót. Az élesztőt „feloldjuk” 2 dl langyos vízzel, majd ráöntjük a további 4-5 dl vízzel 
és az olajjal a lisztre. Kézzel elkezdjük összeállítani a tésztát, és lassanként hozzáadunk annyi lisztet, hogy elváljon a táltól. Jól át-
gyúrjuk, majd 1 órát kelesztjük. Ezt követően megint átgyúrjuk és még 30 percet pihentetjük. Sütés előtt tetszés szerint bevágjuk, és 
felvert tojással megkenjük a tetejét. Lefóliázva tesszük be az első kb. fél órára a 180 fokos sütőbe, majd azt eltávolítva, vízzel meg-
locsolva további 30-35 percig sütjük.

Recept

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 Bt.  Hirdetésfelvétel, kéziratleadás: 22-565-464. mediareferens@bicske.hu

ANYAKÖNYVI HÍREK
Az alábbi párok járultak hozzá ahhoz, hogy értesüljön Bicske lakossága bicskei anyakönyvvezető előtt 2020. február-március hónapban meg-
kötött házasságukról: Szetey Sándor és Zábráczki  Mária Hilda (02. 05.), Németh Ádám és Részeg Mária (02. 06.), Fridrik Róbert és Fehér 
Viktória (02. 08.), Dudás Dániel és Horváth Nikolett Vanessza (02. 11.), Bogdán Sándor László és Nagy Diána Csilla (02. 13.), Kiss 
László Botond és Rajki Alexandra (02. 13.), Németh Péter Pál és Fekets Viktória (03. 10.), Pekár István és Multyán Erzsébet (03. 
12.), Gubicza Ferenc és Terjék Hajnalka (03. 12.), Keresztes László és Hunyadi Borbála (03. 17.), Károly Martin Gergő és Sziklai 
Amanda Réka (03. 18.), Katona Zsolt és Matus Ágnes Mária (03. 18.), Fazekas Sándor és Juhász Mónika (03. 19.), Dr. Ziegler 
Dezső Tamás és Unger Anna Róza (03. 25.).
Sok boldogságot kívánunk!

Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ védőnői szakmai egysége tájékoztatása szerint a 2019. 
október–november-december valamint 2020. január-február hónapban született gyermekek: Rácz Renáta Éva (01.22.), Boros 
Csenge (02. 12.), Varga Lilla Natasa (02. 14.), Németh Hanna (02. 18.), Zámbó Léna Barbara (02. 27.), Cséri Karina (02. 20.).
Jó egészséget kívánunk!

Védőnői Szakmai Egység
2060 Bicske, Kossuth tér 17.

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

www.bicske.huwww.bicske.hu
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Bicske Kenyere 2019.

Paksz Károlyné kézműves burgonyás kenyere

Hozzávaló a kovászhoz: 250 ml víz, 250 g liszt, 30 g élesztő, 1 ek olaj 
További hozzávalók: 1 kg liszt, 3,5 tk só, csipet aszkorbinsav, kb. 4 dl víz, 2 ek olaj, 1 db 
főtt, áttört burgonya

Elkészítés: 
A megkelt kovászhoz hozzákeverjük a további hozzávalókat – a víz mennyisége függ 
a liszt milyenségétől – és 10-15 perc alatt simára dagasztjuk, majd letakarva a duplá-
jára kelesztjük. (A tészta akkor jó, ha nem ragad sem a kézhez, sem a tálhoz.)  Második 
alkalommal is elvégezzük ugyanezt, majd harmadszorra csak lazán átgyúrjuk és for-
mázzuk. A sütőedényt kibéleljük szilikonos sütőpapírral, belehelyezzük a tésztát és 
lefedve ismét duplájára kelesztjük. Bevágjuk a tetejét, kissé lefújjuk vízzel és lefedve 
előmelegített sütőben 200 Co-on egy órát sütjük. Ezt követően a tetőt levéve pirosra 
pirítjuk, majd rácson hagyjuk „cserepesedni”.

Bicske Kenyere 2018.
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Hivatalok

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

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

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

Gazdasági és szociális  
intézmények

Egyesített Családsegítő és Gondozási Köz-
pont – 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.

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

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

KÖZÉRDEKŰ 
INFORMÁCIÓK
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Veszélyhelyzeti ügyfélfogadás tájékoztató

A veszélyhelyzettel összefüggésben központi intézkedés alapján a járási hivatal minden osztályán csak időponttal 
rendelkező ügyfelek fogadására van lehetőség.

Kormányablak Osztály: ügyfélfogadási ideje változatlan. Időpontfoglalás lehetséges a 1818-as ingyenes hívható kormányzati 
ügyfélvonalon, interneten ügyfélkapun keresztül, valamint a 06 (22) 795-948 Bicskei Kormányablak Osztály központi 
ügyfélszolgálati vonalán.

Központi intézkedés alapján a Bicskei Járási Hivatal szervezeti egységeinél az ügyfélfogadás az alábbiak szerint alakul:
Hatósági és Gyámügyi Osztály: hétfő és szerda: 8:00 - 12:00 óráig
Időpontfoglalás és tájékoztatás: 
                 Hatósági ügyek: 06 22 795-826
 Szociális ügyek: 06 22 795-826
 Gyámügyi ügyek: 06 22 795-831
Foglalkoztatási Osztály: hétfő és szerda: 8:00 - 12:00 óráig
 Időpontfoglalás és tájékoztatás: 06 22 565-263
Az álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel kezdeményezhető elektronikus úton a http://eugyintezes.munka.hu oldalon. 
Kérjük éljenek ezzel a lehetőséggel!

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály: hétfő: 10:00 - 14:00 óráig
 Időpontfoglalás és tájékoztatás: 06 22 261-150

Földhivatali Osztály: szerda 8:00 - 12:00 óráig 
 Időpontfoglalás: 06 (22) 566-010 telefonszámon.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az ügyintéző-ügyfél közötti közvetlen kontaktus csökkentése érdekében a 
járási hivatal főbejáratainál kihelyezésre került dobozokban elhelyezhetik a beadványaikat.
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Skandináv rejtvény
FEJTÖRŐ
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