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2021. április

A  JÁRVÁNY ÁRNYÉKÁBAN

Egy évvel ezelőtt, március elején jelent meg a koronavírus-járvány Magyarországon, azóta nagyjából min-
den napunk erről szól. A Bicskei Újság áttekintette, mi is történt hazánkban ezen időszak alatt.
A járvány előzménye, hogy 2019 végén a kínai Vuhanban sokan megbetegedtek  vírusos tüdőgyulladás 
miatt, a koronavírus-járvány csak  később,  Covid-19 néven vált közismertté és a világ országai mellett,  
elérte hazánkat is.

2020. MÁRCIUS

- 4.: két iráni diák volt az első itthoni 
fertőzött
- 11.: a kormány országos veszélyhely-
zet kihirdetéséről döntött
- 15.: elhunyt az első magyar korona-
vírus fertőzött
- 16.: bezárták az iskolákat és tanter-
men kívüli, digitális oktatás kezdődött
- 18.: hitelmoratóriumot és a lakossági 
fogyasztási hitelek THM-jének maxi-
malizálását jelentették be 
- 21.: a regisztrált  betegek száma át-
lépte a 100-at
- 28.: kijárási korlátozások léptek élet-
be, a 65 év felettieknek vásárlási idő-
sávot hoztak létre
- 30.: a kórházak élére kórházparancs-
nokok kerültek

2020. ÁPRILIS

- 6.: országszerte ingyenessé 
vált a parkolás minden közte-
rületen
- 10.: a kormány pénzügyi for-
rásokat  csoportosított át  a 
járvány elleni védekezés és a 
gazdaság újraindításának cél-
jából
- 27.: kötelező lett a maszk, 
kendő vagy sál, az üzletekben,  
a tömegközlekedési eszközö-
kön 

2020. MÁJUS

- 4.: megtartották az érettségi vizsgákat szi-

gorú biztonsági intézkedések mellett

- 5.:  megszűnt a kijárási korlátozás, kinyit-

hattak a vendéglők és kávézók teraszai, az 

esküvők és temetések is újra megrendezhe-

tőek lettek  és  sporteseményeket is lehetett 

tartani,  nézők nélkül

- 18.: vidéken a vendéglátó egységek már 

bent is fogadhattak vendégeket, megnyit-

hattak a szálláshelyek, Budapesten pedig 

feloldották a kijárási korlátozást és beve-

zették ugyanazokat az enyhítéseket, amiket 

korábban vidéken

- 25.: az óvodák és bölcsődék visszatértek a 

veszélyhelyzet előtti működéshez

- 30.: feloldották  az utazási korlátozást  Szer-

bia és Szlovénia, később Szlovákia, Ausztria, 

Csehország, Németország felé

2020. JÚNIUS

- 15.: az egészségügyi ellátás fokozatosan tért vissza a régi működéshez, a legtöbb intézmény feloldotta a látogatási tilalmat
- 18.: a márciusban kihirdetett veszélyhelyzet meg-szűnt, felváltotta a járványügyi készültség. Megszűnt a 65 év felettiek 9 és 12 óra közti vásárlási idősávja

2020. JÚLIUS

- 4.: a vírus újra táma-

dásba lendült, ezért az 

Operatív Törzs felhívá-

sára az országos tiszti 

főorvos ismét szigo-

rításokat jelentett be 

a külföldről beutazók 

számára

2020. AUGUSZTUS

- 10.: elkezdődött a járvány második hulláma, de a korábbihoz hasonló szigorú intézkedéseket nem ve-zettek be

2020. SZEPTEMBER

- 1.: a külföldről Magyarországra 

belépőknek két hétre karanténba 

kellett vonulni, kivéve, ha két ne-

gatív vírusteszttel rendelkeztek 

- 1.: az iskolák és óvodák a meg-

szokott rendben elindultak

2020. OKTÓBER

- 22.: a kormány a járvá-
nyügyi szabályozások 
szigorításáról döntött, a 
szabadtéri- és sportren-
dezvényeken is kötele-
ző lett a maszkviselés

2020. NOVEMBER

- 2.: szélesebb körben lett kötelező a maszkviselés: többek között éttermekben, szórakozóhelyeken, koncerteken, sportrendezvényeken, üzletekben, be-vásárlóközpontokban, vásárlás vagy munkavégzés során
- 11.: esti és éjszakai kijárási tilalom lépett életbe,  megtiltották a gyülekezést, a sportrendezvények is-mét a nézők kizárásával zajlottak, az éttermek és szál-lodák nem fogadhattak vendégeket. A legtöbb üzlet 19 óráig lehet nyitva, az iskolákban a 9. évfolyamtól kezdve, illetve az egyetemeken és főiskolákon digitá-lis, tantermen kívüli oktatást vezettek be, bezártak a múzeumok, uszodák, könyvtárak, mozik, állatkertek és korcsolyapályák, valamint kulturális eseményeket sem lehetett tartani. Esküvőkön és temetéseken csak korlátozott számban lehettek jelen résztvevők

2 Bicskei Újság



www.bicske.hu

Talán soha nem volt még annyira aktuális és élő 
a Húsvét üzenete, mint most. Sőt, a megelőző, 
böjti időszak is különös jelentőséggel bírt. A ko-
ronavírus-járvány ugyanis hónapok óta „fogság-
ban” tart minket, korlátok közé szorította az éle-
tünket, átírta, felforgatta a mindennapjainkat. 
Egyébről nem szólnak a hírek, mint fertőzöttsé-
gi adatok, statisztikák, mutánsok. Hol intenzí-
vebben, hol kevésbé erősen támad a láthatatlan 
ellenség. A türelmünk egyre fogy, szeretnénk 
visszakapni a szabadságunkat, a régi életünket, 
mindannyian megszenvedjük ezt az időszakot. 
Vigaszt jelenthet azonban az, hogy ahogy a 
böjtnek a vége, a húsvéti ünnepkörnek a lénye-
ge a Feltámadás, úgy fog ez bennünk is meg-
történni, a szenvedést felváltja a megváltás, az 
öröm. 
Ma még csak vágy és remény, hogy újra együtt 
legyünk, távolságtartás és maszk nélkül, hogy 
utazhassunk, találkozzunk a barátainkkal és él-
jük a megszokott életünket. 
De, higgyék el, mindez már csak karnyújtásnyi 
távolságra van. Jelenleg az egyetlen hatásos 
eszköz ebben a küzdelemben a vakcina. Az a jó 
oltás, amit beadtak. Mindegy, hogy keletről vagy 
nyugatról jön. Ez nem politikai kérdés. Ahhoz, 
hogy a fokozatos nyitás elkezdődhessen, a la-
kosság megfelelő átoltottsága szükséges. 

Ezúton is arra kérek mindenkit, hogy aki még 
nem regisztrált, tegye meg a vakcinainfo.gov.
hu portálon. Ez az, amit mi megtehetünk saját 
magunkért, és embertársainkért.
Ne veszítsük el a hitünket, a hitünket abban, 
hogy most is győzni fogunk, mint már oly sok-
szor történelmünk során.

Ha összefogunk, közösen ez is sikerülni fog!

A Feltámadás ünnepe

BÁLINT ISTVÁNNÉ 
polgármester

2020. DECEMBER

- 1.: a koronavírus mutánsok megjelenésével kezde-
tét vette a harmadik hullám, a vírus sokkal virulen-
sebb  és  súlyosabb tüneteket okoz
- 7.: elindult a vakcinainfo.gov.hu weboldal, ahol elő-
zetesen lehetett regisztrálni az oltásra
- 21.: elsőként, gyorsított eljárást követően, a Pfizer 
és a BioNTech vakcináját engedélyezték az EU-s ha-
tóságok
- 26.: Magyarországon megkezdték a  koronavírus 
elleni védőoltást. Elsőként az egészségügyi dolgo-
zók részesültek belőle, később az idősotthonok lakói, 
majd a nyugdíjasok, valamint a 60 év alatti, krónikus 
betegségben szenvedő regisztráltak

2021. JANUÁR

- 6.: uniós engedélyt kapott a Moderna által kifejlesz-tett védőoltás
- 28.: március 1-ig meghosszabbították az érvényben lévő korlátozó  intézkedéseket
- 29.: az AstraZeneca által kifejlesztett védőoltás is megkapta az uniós engedélyt

2021. FEBRUÁR

- 7.: engedélyezte a Nemzeti Népegészség-

ügyi Központ (NNK) a Szputnyik V nevű, ko-

ronavírus elleni orosz vakcinát

- 11.: Budapesten megkezdődött az oltás a 

Szputnyik-vakcinával

- 19:. az NNK engedélyezte a kínai Sinop-

harm koronavírus elleni védőoltást

- 28.: Orbán Viktor miniszterelnök is meg-

kapta a védőoltást, a kínai Sinopharm vak-

cináját

2021. MÁRCIUS

- 7.: meghaladta az egymilliót a Ma-
gyarországon beoltottak száma, ők 
legalább egy oltást már kaptak
- 8.: első körben két hétre bezártak a 
nem létfontosságú üzletek, az iskolák 
és óvodák pedig a tavaszi szünet vé-
géig, április 7-ig  zárva maradnak
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ELINDULT AZ OLTÓPONT BICSKÉN

Március 18-án reggel megkezd-
te működését az oltópont Bics-
kén. Ennek kapcsán kérdeztük a 
város polgármesterét és a Bics-
kei Egészségügyi Központ ügy-
vezetőjét.

- Nagyon jó érzés volt ott lenni már ko-
rán reggel és látni, hogy jönnek az 
emberek sorban. Előre egyeztetett 
időpontban. Minden megy, mint a 
karikacsapás. Fura lesz, amit mon-
dok, de kicsit Balogh Gyula és az 
én „gyermekem” a bicskei oltópont, 
hiszen amikor doktor urat megke-
reste a Nemzeti Egészségbiztosítási 
Alapkezelő (volt OEP), hogy vállal-
nák-e a feltételek biztosítását, ak-
kor én pont azzal kerestem, hogy 
létesítsünk oltópontot Bicskén. 
Isteni sugallat lehetett, de aztán 
jót derültünk rajta és elkezdtünk 
gőzerővel dolgozni azon, hogy 
megfeleljünk az elvárásoknak.  A központ 
vállalta, hogy minden szükséges dolgot 
beszerez, de nem volt rá szükség, mert az 
állam ezt megoldotta.  Kicsit sokat vár-
tunk az indulásra, nagyjából két hónapot, 
de szerencsére most már valóban műkö-
dik – lelkendezett Bálint Istvánné.

A városvezető elmondta, hogy egy ol-
tópont és azon belül egy oltóhely ka-
pott engedélyt. Szerinte ez hatalmas 
könnyebbség nem csak a bicskeieknek, 
hanem a környéken élőknek is, hiszen 
ezentúl nem kell majd Csákvárra és Szé-
kesfehérvárra utazni a vakcinákért. Azt 
is hozzátette, hogy az első beoltott egy 
etyeki lakos volt.

- Hálás vagyok Balogh Gyulának és az 
egészségügyi központnak, amiért vállal-
ták az oltópont működtetését. Itt hívnám 
fel a figyelmet arra, hogy az oltásra érke-
zőknél fontos, az előre egyeztetett idő-
pont, mert a vakcina beadását követően 
20-30 percet várakozni kell, előtte pedig 
vannak adminisztrációs feladatok is – 

hangsúlyozta Bálint Istvánné.
Az első két napon 322 ember érkezett 
oltásra, akik példás fegyelemmel vára-
koztak míg sorra kerültek. Balogh Gyu-
la tájékoztatása szerint majd mindenki 
ment is, aki nem, azokat tudták pótolni 
háziorvosi segítséggel, így a rendel-
kezésre álló vakcinákat eloltották. Az 
érintettek 21 nap múlva kapják a má-

sodik adagot, természetesen azt 
is Bicskén.
- Az egy percig sem volt kérdés, ha 
lesz rá lehetőség, az Egészségügyi 
Központban lesz oltópont. Amikor 
megjött a kijelölő határozat, e-ma-
ilt küldtem minden orvoskollégá-
nak, ki vállalja önkéntes alapon az 
oltások beadását. Mondanom sem 
kell, hogy tömegével jelentkeztek, 
miközben pluszjuttatás nem jár 
érte és az orvosok egyébként sem 
alkalmazottak nálunk, szerződé-
sük van a szolgáltató cégünkkel. 

Rajtuk kívül az asszisztenciát és az admi-
nisztrációt mi adjuk, az is kifogástalanul 
működik – mondta el az ügyvezető.
Balogh Gyula arról is beszámolt, hogy 
Pfizer-BioNTech vakcinával oltottak, 
s azt adtak egy héttel később, a követ-
kező alkalommal is, akkor 180 főt oltot-
tak be.
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A VAKCINA A „SZABADSÁGOT” JELENTI

Jelezte, hogy már az első oltást követően is úgy érezte, sok-
kal nyugodtabb lett, a második után teljesen elmúlt a félele-
mérzete. Ugyan az unokáit még nem ölelhette meg, de már 
voltak nála, mostanság az udvaron beszélgetnek és ez óriási 
örömet jelent számukra a feleségével, aki lapzártánkkor még 
a második oltásra várt. Segítségük, persze eddig is volt, a fiúk 
intézte számukra a szükséges dolgokat. Egyáltalán nem moz-
dultak ki otthonról, mindössze egy-egy rövid sétát tettek az 
utcában, amikor jó idő volt. Egyébként   nem beszéltek és nem 
találkoztak senkivel.
- Nagyon remélem, ez lassan már csak múlt idő lesz. Örülök, hogy 
végre nem a fiamék fognak bevásárolni nekünk, hanem magunk 
intézhetjük, vagy akár gyógyszertárba is elmehetünk. Arról nem 
beszélve, hogy most újra mi segíthetünk nekik, vigyázhatunk az 
unokákra és nem nekik kell bennünket támogatni, mint tették 
azt becsülettel az elmúlt egy évben. Úgy érzem, a tavasz elhoz-
za nekünk a szabadság érzését, amit egyértelműen az oltásnak 
köszönhetünk. Újra félelem nélküli életet élhetünk, s talán ez az, 
ami a leginkább hiányzott az elmúlt időszakban – mondta el 
gondolatait Jávor Géza.

- Május 16-án töltöm be a kilencvenediket. Arra vágyom, hogy 
újra a családom körében ünnepelhessek, ehhez pedig kellett az 
oltás. Persze, nem csak ehhez, hanem ahhoz is, hogy végre majd 
újra közösségbe mehessek, lassan már azt sem tudom, merre 
vannak Bicskén élelmiszerboltok, mert olyan régen nem voltam 
sehol. Meg aztán szeretnék repülni is. Idén erre még nem volt le-
hetőség a vírushelyzet miatt, de egyre nagyobb a remény, hogy 
ez valóra válhat – mondta kérdésünkre Jávor Géza, aki éppen 
az általa felsorolt okok miatt, elsők között regisztrált az oltás-
ra.
S nem csak jelentkezett, hanem már meg is kapta mindkét ol-
tást. Február 5-én a háziorvosa adta be az első adagot. Géza 
bácsi nem válogatott a vakcinák között, bármit elfogadott 
volna, amit felajánlanak. Végül a Moderna készítményét kap-
ta, ami után három napig fájt a válla, az oltás helyére nem tu-
dott ráfeküdni, nehezére esett felemelni a kezét, mert kicsit 
feszült az izom. Más mellékhatást azonban nem tapasztalt.

- Március 5-én kaptam 
a másodikat, szintén a 
háziorvosnál. Annyi kü-
lönbség volt, hogy ezút-
tal a bal karomba adta 
be. A mellékhatások is 
eltértek kicsit az elsőtől, 
enyhe hőemelkedésem 
volt, két napig 37,4-es 
értéket mutatott a hő-
mérő. Nem volt vészes, 
az izomfájdalom sem 
volt annyira erős, mint a 
korábbinál. Most éppen 
arra várok, hogy letel-
jen a szükséges idő és 
végre elmondhassam, 
védett vagyok – hang-
súlyozta Jávor Géza.

A több mint egy éve tomboló koronavírus-jár-
vány, a megjelenő mutáns vírusok miatt egyre 

több a regisztrált fertőzött, emelkedik a kórházban 
ápoltak száma és sokan kerülnek lélegeztetőgépre. 
Mára az is világossá vált, hogy csak az oltás jelenthet 
kiutat ebből a helyzetből, csak a vakcinák biztosít-
hatják azt, hogy az életünk újra visszatérhessen a 
régi, normális kerékvágásba. 

Az oltásról kérdeztük Jávor Gézát, a bicskei Ma-
gyar Sándor Repülőegyesület alapítóját és elnö-
két, aki idén ünnepli 90. születésnapját.
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Az elmúlt évhez hason-
lóan, idén is elmaradtak 
Bicskén az 1848/49-es for-
radalom és szabadsághar-
choz kapcsolódó március 
15-ei megemlékezések. 
Ugyan a város nemzeti 
színekbe öltözött és az 
emberek is viselték a ko-
kárdát, a közös ünneplést, 
a hősök előtti közös tisz-
telgést a koronavírus-jár-
vány miatt nem lehetett 
megtartani.
Bálint Istvánné polgár-

mester egyedül koszorúzta meg a városközpontban 

lévő Kossuth-szob-
rot, ahogyan Nagy-
né Szita Erzsébet 
igazgató is a Petőfi 
Művelődési Köz-
pont falán a névadó 
emléktáblájánál és 
Endrédiné Szabó Erika könyvtárvezető Nagy Károly em-
léktáblájánál. Magányos főhajtás, csendes ünnep volt.
A közösségi élményt ezúttal egy kisfilm jelentette, amely 
fölkerült a különböző online felületekre. Az ünnepre fel-
lobogózott Bicskéről szóló videóban a városvezető azt 
hangsúlyozta: „A haza számukra nemcsak egy hely volt, 
ahol élnek, hanem a minden. A szülőföld, a nyelv, a kul-
túra, a hagyományok. Ha kellett, meghaltak érte. Tiszte-
let a bátraknak!”

CSENDES FŐHAJTÁS

beleértve a földutakét is, mint ahogy tették azt nemrégiben 
a Rózsa utca-Váci M. utca találkozásánál lévő út és a Csákvári 
út esetében.
- Persze nem csak karbantartunk, fejleszteni is szeretnénk min-
den évben. Az újítások, tervezés azonban jelenleg igen szerény, 
hiszen a világjárvány minket sem kímélt. Nagyon sok elképzelé-
sünk dugába dőlt tavaly, ezért óvatosak vagyunk az idei terve-
inkkel. Igyekszünk a nehézségek ellenére a megszokott módon 
teljesíteni, sőt szolgáltatásaink minőségén javítani. Többek kö-
zött ehhez szükséges a gépparkunk fejlesztése, amely jobb és 
hatékonyabb munkavégzést tesz lehetővé. Itt talán érdemes ki-
emelni, megemlíteni, hogy két elektromos kisteherautó beszerzé-
sét céloztuk meg, ezzel is vigyázva a környezetünkre – ismertette 
Nagy Attila.
Az igazgató arról is beszélt, 
hogy kiemelten fontos dolgo-
zóik fokozott védelme, ezért 
mindent megtesznek a vá-
rosvezetéssel karöltve, példá-
ul sikerült a teljes állományt 
tesztelni, miközben részesei 
a konkrét járványkezelésnek 
azzal, hogy ők fertőtlenítik a 
buszmegállókat és a frekven-
tált helyeket.

A Bicskei Gazdasági Szervezet legfontosabb fel-
adata a városüzemeltetés, de az utóbbi egy év 

az önkormányzati cég működésére is hatással volt. 
Éppen ezért óriási dolog, hogy egyetlen percre sem 
álltak le, mindvégig elkötelezetten tették a dolgu-
kat. A BGSZ igazgatóját, Nagy Attilát kérdeztük.

- Talán nem mondok újdonsá-
got azzal, hogy az önkormány-
zat és a szervezetünk közötti 
megállapodásban foglaltak 
szerint tesszük a dolgunkat.  A 
feladataink, cégünk profilja 
nem engedi meg, hogy telje-
sen leálljunk, folyamatosan 
mennünk kell előre. Gondolok 
itt elsősorban a téli síkosság 
mentesítésre, a zöldfelületek ke-
zelésére vagy a belterületi utak 
karbantartására. Hozzá kell 

tennem, hogy az elmúlt pár évben kaptunk plusz feladatokat is, 
mint az Etyek-Tarján kerékpárút ránk eső részének gondozása, 
most pedig a Bicske Szíve Parkban épült futópálya tisztítása – 
mondta el Nagy Attila.
Az igazgató jelezte, hogy a tél végén, a tavasz beköszöntével 
megkezdték a zöldfelületi, kertészeti munkák előkészítését 
és elvégzését. Folytatják az utak karbantartását, kátyúzását, 

A VÁROSÜZEMELTETÉS NEM ÁLLHAT LE
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kolat. Ezzel párhuzamosan betonszegé-
lyeket építettek az út mindkét oldalára, 
amelyeket a csomópontokban szintbe 
hoztak a csatlakozó dűlő utak magas-
ságával. Fontos változás a dűlőkben, 
hogy a munkálatok miatt ideiglenes 
forgalomkorlátozásokat kellett bevezet-
ni, ezért az építés ideje alatt rövid időre 
zsákutcák alakultak ki. A változásokról  a 
lakosságot folyamatosan tájékoztatták.
Március 22-én elkezdődött a kerékpárút 
másik szakaszának a kivitelezése is. Ez a 
szakasz köti össze a Galagonyást a város 
belterületével. Itt a Kanizsai úton is zajlik 
már a munka mintegy 600 méter hosz-
szúságban. Az új kerékpárút csatlakozik 
majd a tervezett városi kerékpárút háló-
zathoz, mégpedig a Bogya Károly utca 
- Prohászka utca kereszteződésében, te-
hát addig készül el a mostani fejlesztés.
Jó hír, hogy március végére elérte a ké-

szültség a 25 százalékot és amennyiben 
az időjárás is kegyes lesz, akkor május 
végére be fogják fejezni a teljes kivite-
lezést.
A beruházás a Terület- és Településfej-
lesztési Operatív Programban (TOP) 
elnyert 180 millió forint vissza nem térí-
tendő európai uniós támogatásból, va-
lamint az önkormányzat által biztosított 
nettó 12,8 millió forint önrészből valósul 
meg.

Gőzerővel zajlik a munka a Galago-
nyás-dűlőben, ahol 1325 méter hosszan 
és három méter szélességben fut majd 
az új, aszfaltozott kerékpárút. A II. dűlő-
től a VI. dűlőig tartó, egybefüggő sza-
kasz kiépítése során március közepére 
kirajzolódott a teljes nyomvonal, így 
már most jól  látható, hol tekerhetünk 
majd, ha elkészül a beruházás.
Amint arról Druzsin László műszaki 
irodavezető tájékoztatott, a közbeszer-
zési eljáráson nyertes székesfehérvári 
Útéppark Kft. szakemberei március ele-
jén elkezdték a kivitelezést. Elsőként  ki-
tűzték a nyomvonalat teljes hosszában, 
majd a munkagépekkel kimélyítették 
az út helyét. Ezt követően zúzottkövet 
terítettek az alsó rétegbe, amit henge-
rekkel tömörítettek. Ezután finiserrel 
húztak egy finomabb kőréteget, amire 
később rákerül a két réteg aszfalt bur-

Bátorfi Rozália tagóvoda vezető tájékoztatása szerint rend-
hagyó módon, de megtörtént a kiszebáb égetés, amire még 
a rendkívüli szünet és az ügyeleti rendszer elindulása előtt 
került sor. Mivel a gyerekek a járványhelyzet miatt folyosón-
ként szét vannak választva, ezért a rituálét is ilyen bontásban 
oldották meg. Az óvodába járó 180 gyerek egy része a kis 
udvaron űzte a telet, másik részük a nagyobb udvaron tette 
ugyanezt.
- A szokásoknak megfelelően kollégáim készítették el a bá-
bokat, majd a gyerekekkel együtt hozták ki az udvarra, ahol 

Abicskei Kakas Óvodában a fennállása óta kiemelt szerepet játszik a hagyományőrzés. Az egyik ezek 
közül a kiszebáb égetés, amely ugyancsak  évtizedes múltra tekint vissza az intézményben és ma is élő, 

eleven tradíció. Elégett az udvaron a szalmabábu…

a karbantartó már előkészítette a farakást. Miután körbetán-
coltuk, közösen meggyújtottuk és vártuk, hogy leégjen. A 
parazsat leöntöttük, majd kezdődhetett a hamuugrás. A na-
gyobbak bátorságpróbaként egyedül ugorhatták át, aki nem 
volt elég  bátor, annak segítettünk. A kiscsoportosok közül, 
aki szerette volna kipróbálni  az két óvónő segítségével neki 
rugaszkodhatott – számolt be a tagóvoda vezetője a vidám 
programról, amely hatalmas  örömet és élményt jelentett a 
gyerekeknek. 

TŰZZEL ŰZTÉK EL A 
TELET



8 Bicskei Újság

2021. április

zátenni, hogy a felújítás a Fiatalok Házát és a Bicskei Kul-
túrkúriát nem érinti. A két intézményben – a nyitás után 
– zavartalanul folytatódik a közösségi munka. A külső 
felújítás várhatóan a nyár végére, ősz elejére fejeződik 
be, a benti munkák némileg tovább tarthatnak. Jelenleg 
a kivitelezésekre kiírt közbeszerzési eljárások vannak fo-
lyamatban. Amint ezek lezárulnak át lehet adni a mun-
katerületet és kezdődhet a felújítás. Addig azonban van 
még egy nagy feladat, ki kell költözni a patinás épület-
ből…
Egyébként a Petőfi Művelődési Központ megújítására két 
nyertes pályázatnak köszönhetően kerülhet sor. A külső 
felújításra az önkormányzat pályázott és nyert támoga-
tást a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program-
ban (TOP). Érdekesség, hogy a művelődési ház mellett, 
energetikai fejlesztés (napelemes rendszer kiépítése) 
valósul meg a polgármesteri hivatalban, illetve a Kakas 
és az Árpád úti óvodákban. Ezekre a fejlesztésekre brut-
tó 119,5 millió forintot nyert az önkormányzat, az önerő 
bruttó 95 millió forint és a források 80-85 százalékát a 
kulturális intézményre fordítják majd. A Petőfi Művelő-
dési Központban megvalósuló korszerűsítések elsődle-
ges célja az épület energiafelhasználásának csökkentése 
mellett az épület homlokzatainak megújulása. A hom-
lokzati díszek visszaállítása mellett a homlokzatok hőszi-
getelésére, a nyílászárók cseréjére, a gépészeti rendszer, 
elsősorban a fűtés korszerűsítésére, napelemes rendszer 
telepítésére, a padlásfödémek szigetelésére, valamint a 

Költözik a Petőfi Művelődési Központ. Na per-
sze, nem kell semmi rosszra gondolni, hiszen a 

megújulás miatt van szükség az épület teljes kiürí-
tésére. Hamarosan elkezdődik a város kulturális éle-
tének központját jelentő létesítmény teljes külső és 
belső felújítása, korszerűsítése.

Nagyné Szita Erzsébet igazgató arról tájékoztatta lapun-
kat, hogy a Petőfi Művelődési Központ, mint a Bicskei 
Egységes Művelődési Központ és Könyvtár székhelye 
a volt okmányirodába (Kossuth tér 16.) költözik, ahol a 
közönségigényeket és forgalmat bonyolítják egy ideig, 
valamint kiscsoportos foglalkozásokra is lesz lehetőség, 
természetesen csak a koronavírus- járvány miatt elren-
delt rendkívüli bezárás feloldását követően. Fontos hoz-

ÚJABB FELÚJÍTÁS
 BICSKÉN
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de a színjátszó próbák is rögzíthetők, később visszanéz-
hetők, így a résztvevők és az animátorok figyelemmel 
kísérhetik, elemezhetik a fejlődést. 
Mint a projekt címe is elárulja, a fő cél a színjátszás, a drá-
mapedagógia eszközeivel új közösségek létrehozása, a 
helyi fiatalok iskolán kívüli oktatásának támogatása. A 
hosszú távú terv pedig egy olyan amatőr színtársulat 
életre hívása, mely minden korosztály számára nyitott 
és a város kulturális és közösségi életének szerves része 
lesz.

tetőhéjazat cseréjére is sor kerül. 
A belső felújításra maga az intéz-
mény adott be sikeres pályázatot, 
ugyancsak a TOP-ban és nyert 
bruttó 100 millió forintot. A BEMKK 
Petőfi Művelődési Központ infra-
strukturális fejlesztése, és a helyi 
és térségi amatőr színjátszás fel-
lendítése című projekt keretében 
megtörténik a villamos- és infor-
matikai hálózat modernizációja, 
a vizes blokkok felújítása, a belső 
nyílászárók cseréje, továbbá festés 
és hidegburkolat cserék is lesznek.  
Ezzel az épület belső atmoszférá-
ja is barátságosabbá, korszerűbbé 
válik. A fejlesztéshez kapcsoló-
dik eszközbeszerzés is, amellyel a 
rendezvénytechnikai ellátottságot emelik a XXI. század 
szintjére. A hang- és fénytechnika modernizációja el-
engedhetetlen mind az amatőr színjátszás kiszolgálása, 
mind pedig egyéb szakmai programok miatt. A nagy-
terem és a kiállító tér sötétítő függönyei a ’80-as éveket 
idézik, ezeket cserélik, továbbá a kézzel hajtható, elavult, 
nehezen működő színpadfüggöny motorizálása is meg-
történik. Emellett az informatikai rendszer modernizálá-
sa is sorra kerül. Ez lehetővé teszi egy olyan NAS alapú 
médiatár kialakítását, ahová nem csak városi és intézmé-
nyi rendezvények fotó és videó anyagai kerülhetnek fel, 

A bicskei Petőfi Művelődési Központ 1929-ben épült, földszintes félköríves ablakokkal, eklektikus stí-
lusban. A torony tetején turulmadár volt/van, bronzból, 50 centiméter széles kiterjesztett szárnnyal. 
Az épület eredetileg Kis Ferenc „Turul” vendéglője volt, éttermi, kocsmai, tánctermi, szállodai rész-
legekkel. Helybéli színjátszók, társadalmi szervezetek tartották itt előadásaikat, tánc- és egyéb viga-
dalmaikat, összejöveteleiket, de itt működött megszűnéséig a történelmi bicskei kaszinó is. Később, 
családi kapcsolatok révén Kutrik József és családja tulajdonába került. A háború alatt szétlőtték és 
helyreállítása után 1948-ban, mint vendéglő megszűnt, majd 1952-ben a művelődési otthont helyez-
ték ide. Az intézmény a város központjában található, Bicske egyik legszebb épülete.
A Petőfi Művelődési Központ, mint a közművelődési feladatellátás alapintézménye 1991-ben került 
felújításra a Településfejlesztési Hozzájárulás (TEHO) segítségével. Közvélemény-kutatás során a helyi 
lakosok első helyen és elsöprő többséggel kérték, hogy adójukból a művelődési központ legyen fel-
újítva. Ennek megfelelően 1988-1991 között 28 millió forintos ráfordítással újult meg. Tetejére Várady 
Sándor Munkácsy-díjas szobrászművész készítette el az idők folyamán elveszett turul helyett az új 
turulmadarat. A névadó Petőfi Sándor domborműve a ház keleti oldalán található, alkotója Borsos 
Miklós Munkácsy- és Kossuth-díjas szobrászművész.
A művelődési központban klubok, tanfolyamok, civil szervezetek működnek, de a tevékenység jelen-
tős része az egész várost érintő rendezvények, vagy egy-egy intézményt érintő programjainak lebo-
nyolítása.
A Petőfi Művelődési Központ 2022-ben, megújult külső és belső térrel ünnepli alapításának 70. évfor-
dulóját.
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Gyerekként milyennek ismerte meg Tabódy Istvánt?
- Romhalmazból újjáépítés. Talán így lehetne leginkább jel-
lemezni a 80-as, 90-es éveket, amiket plébánosként végig-
szolgált. 1987 késő őszén került Tabódy atya Bicskére, akkor 
a templom, a plébánia meglehetősen rossz állapotban volt. 
Emlékszem és elég sokat mondó, hogy az első karácsonyi 
pásztorjátékra készülve még az angyalszárnyak is hiányoztak. 
A városba érkezve építkezésbe kezdett mind fizikai, mind lelki 
értelemben. A templom és plébánia felújítása mellett közös-
séget is formált. Így jöhetett létre már a rendszerváltás előtt 
egy fiatalokból álló ministránsközösség, amelynek szerencsé-
re magam is tagja lehettem, így rendszeresen hallhattam a 
hívekkel együtt Tabódy élettörténeteit.
Egyszer sikerült nagyon felbosszantanom, nem mentem el 
egy esküvőre, ahol ministrálni kellett volna. Viszont a követ-
kező héten megbocsájtott nekem, a megbocsátás nagyon 
jellemző volt rá. Ezt az erényét kénytelen volt nagyon sokszor 
gyakorolni élete során. Egyik alkalommal arra bíztattam, hogy 
írja meg az élettörténetét, de ő azt válaszolta, hogy majd 
megírják mások. Akkor határoztam el, hogy majd én leszek, 
aki összefoglalja életének eseményeit. Természetesen nagy 
büszkeséggel töltött el, amikor a gimnáziumi ballagásomon 
tiszteletét tette a vezérőrnagyi ruhájában.

Katona volt inkább vagy pap?
- Egyértelműen mindkettő. A két életpálya sokszor összemo-

sódott nála, nem is lehet ezt elválasztani, ez hozzátartozott a 
személyiségéhez. Ettől volt ő Tabódy. Fiatalsága a katonaság-
ról szólt. Tízéves korától már cőger (katonai középiskolai diák) 
volt Kőszegen, majd a Ludovika Akadémián lett huszárhad-
nagy. A frontra csak a német megszállás után vezényelték ki, 
néhány hónap után a lengyelországi hadszíntéren a szovjet 
hadsereggel szembeni esélytelen küzdelem során súlyosan 
megsebesült. A második világháború után igazolták az újon-
nan megalakult hadseregbe, de két év múlva, nem sokkal szá-
zadosi kinevezése után letartóztatták és internálták. A rend-
szerváltás után kapta csak vissza rangját, majd az igen magas 
vezérőrnagyi kitüntetésben részesült.
Az egyházzal való kapcsolat szintén gyerekkora óta jelen volt. 
Apja a Regnum Marianum egyházközség világi elnöke volt, 
amit plébánosként a későbbi székesfehérvári püspök, Shvoy 
Lajos vezetett. Shvoy keresztelte Tabódyt, ő volt a bérmaapa, 
így amikor viszonylag későn a papi hivatás mellett döntött, 
akkor Shvoyt kereste meg Székesfehérváron. A másik egyházi 
példaképe Mindszenty József esztergomi érsek volt, aki még 
zalaegerszegi plébánosként került kapcsolatba a családdal. 
Ugyanakkor a katonai hivatás és a háború miatt a papi képzést 
csak egész későn, 1954-ben, krisztusi korban, 33 évesen kezd-
te el. A szemináriumban, mint rendkívüli hallgató vett részt, 
tanulmányait többször meg kellett szakítania az állami eltiltás 
és börtönbüntetés miatt. Bár 1958-ban szentelte fel püspöke, 
börtönbüntetése és egyéb okok miatt csak 1973 őszén kezd-

1921. április 1. – 2021. április 1.  E két dátum pontosan jelzi, hogy éppen 100 esztendeje született vitéz ta-
bódi és fekésházi Tabódy István, aki 1987-től 1999-ig Bicske plébánosa volt. A városszerte tisztelt papnak, 
aki igazi katonaember is volt, rengeteg szenvedést hozott életútja, amely tökéletes lenyomata Magyaror-
szág 20. századi történelmének. Éhmann Gábor történésszel beszélgettünk, akinek gyerekként szemé-
lyes, felnőttként kutatási tapasztalatai vannak az atyáról.

CENTENÁRIUMI EMLÉKÉV TABÓDY ISTVÁN TISZTELETÉRE

Tabódy István 1921. április 1-én született Budapesten, a nemesi származású tabódi és fekésházi Ta-
bódy-család sarjaként. Apja, Tabódy Tibor Zala vármegye főispánja, máltai lovag, országgyűlési kép-
viselő és katonatiszt volt, utóbbi miatt ő is katonai pályára készült. 1930 és 1938 között a kőszegi 
katonai főreáliskolában tanult, majd tanulmányait a Ludovikán folytatta, ahol 1941-ben végzett. 
A 3. Nádasdy Ferenc huszárezred hadnagyaként Nagyváradon, Nagyszalontán és Munkácson szol-
gált. 1944-ben főhadnagyi rangot kapott és kivezényelték az orosz frontra, ahol szeptember 17-én 
Varsó közelében súlyosan megsebesült. 
1945-től a Honvédelmi Minisztérium lóügyi osztályán szolgált, majd 1947-ben századosi rangot ka-
pott. Ebben az évben kémkedés vádjával letartóztatták és internálták Kistarcsára és Recskre. 1953-as 
szabadulása után szállítómunkásként dolgozott, majd bérmakeresztapja, Shvoy Lajos székesfehér-
vári püspök segítségével papi tanulmányokat kezdett. 1955-ben az Állami Egyházügyi Hivatal eltil-
totta a szemináriumból, ám Hegedüs András miniszterelnökhöz írt levele nyomán engedélyezték 
továbbtanulását. 
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1957-ben diakónussá szentelték, majd az 1956-os forradalommal való rokonszenvezése miatt hét 
hónapra börtönbe zárták. Szabadulása után, 1958. június 13-án Shvoy Lajos pappá szentelte. Pár hó-
napig a papi szemináriumon volt előadó, de kizárták, mert több társával együtt nem jelent meg az or-
szágos békepapi gyűlésen. Ezt követően a Közlekedési Múzeumban lett takarító. Néhány paptársával 
együtt titkos szemináriumot szervezett, ezért 1961-ben letartóztatták és „államellenes szervezkedés” 
vádjával 12 évre ítélték. Büntetését szinte teljesen letöltötte, 1972. december 30-án engedték ki a bör-
tönből. A székesfehérvári belvárosi templom, majd Csabdi, Kisláng és Bicske plébánosa lett. 1990-ben 
fölvették a máltai lovagrendbe, 1992-ben székesfehérvári kanonokká nevezték ki, mely tisztséget a 
haláláig betöltötte. A rendszerváltás után vezérőrnagyi rangot kapott. 1990-et követően paptársával, 
Lipp Lászlóval együtt jelentős szerepet játszott az újrainduló tábori püspökség megszervezésében.
2000. szeptember 25-én hunyt el Székesfehérváron, október 5-én temették el Révfülöpön. 
Halála után posztumusz vezérezredesi rangot kapott. 2005-ben Bicskén szobrot emeltek tiszteletére.

hette meg rendszeres papi szolgálatát az államhatalom állan-
dó megfigyelése mellett szinte a rendszerváltásig.

Miután elkezdte az életét kutatni, milyen megdöb-
bentő dolgokkal szembesült?
- Kutatásaim alatt sokszor felidéződnek bennem azok a mon-
datok, amelyeket az életéről mesélt. Megdöbbentő szembe-
sülni ezeknek az igazságaival, sőt sokkal 
többel. Ugyanis jóval többet tudhatunk 
meg a levéltári források által, mint né-
hány évtizeddel ezelőtt. Sok meglepő 
történettel találkoztam. Igazából azt is 
látom, amit Tabódy nem tudhatott, hogy 
mit írtak róla az állambiztonság szer-
vei, kit szerveztek be bizalmasan, hogy 
megtörjék, milyen utasításokkal látták 
el őket. Az egyik szinte tankönyvbe illő 
történet a budapesti albérletében 1960-
ban beszerelt lehallgató-készülék be-
szerelési akció, ahol részletes tervrajzok 
készültek méterről méterre, illetve az ott 
élők tervszerű elterelése szintén filmbe 
illő. 1961-ben a letartóztatása után - a 
per előtt - például fogdaügynök segítsé-
gével próbálták megtörni a rendszeres 
kihallgatások mellett. Az eszközöknek 
igen bőséges tárházát felvonultatták, a 
halálos fenyegetéstől a püspöki kinevezésig mindent beve-
tettek, Tabódyból azonban nem sikerült részletes beismerő 
vallomást kihúzni.

Az atya titokban kispapokat szentelt, erről milyen 
információi vannak?
- Óriási dolognak számított titkos körülmények között meg-
szervezni a Központi Szemináriumból eltávolított kispapok 
képzését és felszentelését. Tabódynak a szervezés mellett 
arra is volt ideje, hogy egy regiszteres füzetbe összegyűjtse a 
kommunista államhatalommal együttműködő papok neveit, 

készülve majd egy más világra. Szabadulása utáni is megfi-
gyelés alatt tartották, volt olyan beszervezett ügynök, aki a 
Tabódy-családdal is jó viszonyban volt, így tudott közelebb 
férkőzni hozzá.

Összegezve, milyen plébános volt?
- Mint említettem, Tabódy aktív papi korszakában építkező 

pap volt. Csabdin, Kislángon, Bicskén is 
felújításra váró templomok és plébániák 
várták. Az eközben megváltozott politi-
kai irányt is érdemes megemlíteni: 1961-
ben a titkos szeminárium szervezése 
ügyében még súlyosbították a bírósági 
ítéletét a külföldről megszerzett pénzek 
miatt, a nyolcvanas években az addigra 
bekövetkezett eladósodás miatt viszont 
már a papok által külföldről behozott 
pénzek is jótékony hatással voltak az ál-
lam gazdaságára, így Tabódy a külföldi 
kapcsolatain keresztül behozott pénzt 
ráfordíthatta a templomok felújítására. 
A rendszerváltás után általa Bicske be-
került az országos hírekbe. Rendszere-
sen jelentek meg róla cikkek a sajtóban, 
főleg az életéről, illetve a különböző 
reprezentatív eseményeken való meg-
jelenése okán. Ezek többnyire emlékmű 

megáldások, emlékmisék, avatások, amelyek katonai és papi 
személyének, valamint egykori üldözöttségének is szóltak. 
Sőt, a honvédség keretein belül megalakuló tábori lelkészség 
katolikus delegáltja volt kezdetben. Portréfilm is készült róla, 
igaz a Magyar Televízióban hétköznap este került levetítésre.
A kutatások következtében egy egészen különleges, 20. szá-
zadi életpályát ismerhettem meg, amely nagyon egyedi, na-
gyon sajátos. Nem szentté avatás akar ez lenni, Tabódy tilta-
kozna ez ellen leginkább, hiszen megvoltak a maga nagyon 
is emberi gyengeségei, gyarlóságai, hanem egy különleges, 
keresztekkel teli életpálya.
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Izing Róbert újságíró, szerkesztő, dokumen-
tumfilm-rendező, író, műfordító, de mindenekelőtt 
bicskei. Karrierje nagyszerű teljesítményről árulkodik, 
munkássága számtalan felemelő pillanatot hozott 
számára, ám ő minden mögött a történetet kereste. 
Hiszen történetmesélőnek tartja magát.

A Vajdában végzett, mint oly sokan Bicskén?
- Alapfokon a kettesbe jártam, azt hiszem, mi voltunk az utol-
só osztály, amelyik négy évig tanult oroszul. A bicskei gimná-
ziumban folytattam, majd jött a főiskola Fehérváron. Amúgy 
nagyon sajnálom, hogy bezárt a Vajda gimi – vagyis techni-
kumként folytatja, ami nekem ugyanazt jelenti. Lehet, hogy 
csak én maradtam le róla, de szerintem illő lett volna valami-
féle megemlékezés a Vajdáról, egy riportfilm, egy cikksoro-
zat, egy kiadvány, valami, elvégre mégiscsak egy olyan intéz-
ményről beszélünk, ami hosszú évtizedeken át fontos része 
volt a bicskeiek és környékbeliek életének.

Honnan jött az inspiráció, hogy tévézzen, fil-
mezzen, írjon és könyveket fordítson?
- Mindig is nagyon szerettem a filmeket és a könyveket, a jó 
történeteket, és ha jobban belegondolok, bármilyen munkát 
is végeztem – televíziós műsorok szerkesztése, rendezése, 
könyvfordítás, újságírás, főszerkesztés – a középpontban min-
dig is történetek álltak. A nagy közös nevező az életemben a 
történetmesélés, az inspirál a mindennapokban, hogy a lehe-
tő legjobban elmeséljek egy adott történetet másoknak.

Eddigi pályája egyik fontos sarokkövének tűnik 
Tibet és a dalai láma. Hogyan került kapcsolatba 
a távolkeleti országgal és annak egyházi, szelle-
mi vezetőjével? 
- A Tibet-ügy közelében töltött néhány évem nagyon izgalma-
san alakult. 2006 és 2010 között indiai és európai városokban 
forgatva, két dokumentumfilmet készítettem alkotótársaim-
mal a függetlenségükért küzdő, száműzetésben élő tibetiek-
ről. Ennek apropóján forgattunk két interjút Őszentségével, a 
XIV. dalai lámával is. Mindig megkérdezik tőlem, hogy milyen 
a valóságban, azt tudom mondani, hogy olyan, amilyennek 
elképzeljük, csak még különlegesebb, még tisztább, még 
inspirálóbb. Külön megtiszteltetés volt, hogy amolyan mun-
kakapcsolatba is kerültem a dalai láma irodájával, ugyanis 
segítettem a 2010-es budapesti látogatásának a megszerve-
zésében. Ezért aztán két évig asszisztáltam egy tibeti diploma-
tának a parlamenti látogatásai során, egyeztetéseken vettem 

részt magyar politikusokkal, a parlamenti Magyar-Tibeti Tár-
saság tagjaival. Sajtófőnökként beleláttam a Papp László Aré-
nában zajló találkozás kulisszatitkaiba, mindkét feladat életre 
szóló élmény volt, de most, ahogy beszélek róla, olyan réginek 
tűnik, mintha egy előző életben történt volna mindez.

Lesz folytatása ennek a történetnek?
- Fogok erről majd írni is valamit, mert olyan dolgok történ-
tek a színfalak mögött, amik nem kerültek bele a filmekbe, és 
amikről még senkinek sem beszéltem. A mai napig foglalkoz-
tat a téma, most éppen egy tibeti író-költő kötetét fordítom 
magyarra, ami remélhetőleg idén meg is jelenhet. Meglátjuk, 
a vírushelyzet hogyan alakul.

Részt vett a Roadster magazin megszületé-
sében. Kiket kíván megcélozni a digitális és a 
nyomtatott változatokkal?
- A Roadster egy 2017-ben alapított online életmódmagazin, 
főszerkesztőként az elmúlt négy évben erre koncentrálok a 
leginkább. Nagyon büszke vagyok arra, hogy két éve elindí-
tottunk egy nyomtatott magazint is, ami a piaci körülmények 
ellenére megáll a lábán. A következő szám májusban jön ki, 
aki teheti kapjon majd fel egyet a bicskei benzinkúton, vagy 
rendelje házhoz a honlapunkról. A legjobb dolog a munkám-
ban – akármilyen projekt legyen is az –, hogy nap mint nap 
nagyon tehetséges emberekkel dolgozhatok együtt, akik ins-

EGY BICSKEI 
TÖRTÉNETMESÉLŐ



alapján megérdemelt, de szerintem még nem készült el az 
az önálló alkotás, ami mélységében mutatná be az ő alakját 
és történetét. Én úgy látom, hogy bicskeieken és pár történé-
szen kívül nem sokan ismerik a nevét, pedig nála csak egy pap 
töltött több időt Kádár börtöneiben. Még sokan élnek, akik 
személyesen ismerték őt, de az idő fogy. Rajtam nem múlna 
a dolog, de ahogy mondtam, a támogatásokat megszerezni 
bonyolult folyamat.
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pirálnak, új szemlélettel ismertetnek meg, segítenek fejlődni. 
És ezt nem csak az elmúlt pár évre értem, hanem az elmúlt 
húszra – és emiatt nagyon szerencsésnek érzem magam.

Legújabb projektje a Kézai Simon Program. Mit 
lehet erről tudni?
- A Kézai Simon Program egy nagyon szerethető projekt, nem 
véletlenül remek a visszhangja. Miről is van szó? A lényege az, 
hogy minden magyar állampolgár egy gigabájtnyi, nagyjából 
100 fotónyi tárhelyet kap ingyenesen egy szerveren. Itt dig-
italizált formában tárolhatja a családi fotókat, megoszthatja 
ismerősökkel, rokonokkal, barátokkal. A cél, hogy a Kézai a 
magyar emberek digitális családi albuma legyen, egy érték-
megőrző platform, ami összekapcsol és segít elmesélni, to-
vábbadni a családok történeteit. A projekt mögött többek kö-
zött Krasznai János áll, a Filmmúzeum TV egykori társalapítója. 
Mivel ott dolgoztam tíz évet a kétezres években és a kapcso-
lat megmaradt, ebben a projektben is besegítek, leginkább 
a kommunikációban. A járvány és a korlátozások miatt a ké-
pek begyűjtése sajnos lelassult, de várjuk, hogy vége legyen 
a karanténnak és ismét felpöröghessünk. Igyekszem segíteni 
abban, hogy Bicskén is legyen majd egy úgynevezett Kézai-
pont, ahol le lehet adni digitalizálásra a családi fotókat.

Mit tart karrierje csúcspontjának?
- A karrieremet illetően nem vagyok nosztalgiázós típus, de 
ha ki kellene emelnem valamit, az az idén éppen tízéves regé-
nyem lenne, illetve a tavaly bemutatott A mi emberünk című 
fikciós dokumentumfilm, amiben többek között két zseniális 
színésszel, Gáspár Sándorral és Bán Jánossal dolgozhattam 
együtt. Hihetetlenül profi, a munkájuk iránt alázatos karakte-
rek, akik bármiben szerepelnek is, egy szinttel feljebb emelik. 
Szeretnék a jövőben is hasonló projekteket csinálni. Többek 
között egy olyan ötlet is van a fejemben, ami Tabódy atyáról 
szólna, akivel ugyan a kilencvenes években készültek tévéin-
terjúk, és akkor megkapta azt a figyelmet, amit az életútja 

Kézai Simon Programba beküldött családi fotó



 

Kiváló tanulót tisztelhetek Annában, akinek 
ráadásul kitűnő versenyeredményei vannak 
magyarból és matematikából. Pontosan milyen 
eredményekkel büszkélkedhet?
- Évek óta jó eredménnyel veszek részt a Kenguru, Zrínyi 
matematikaversenyeken, kétszer indultam a Medve szabadtéri 
matekversenyen. A Bolyai matematika csapatversenyen a 
2016/2017-es  és a 2019/2020-as tanévben is megyei negyedik 
helyen végeztem a csapatommal. Rendszeresen indulok 
versmondó- és magyar versenyeken. A Nyelvész vetélkedőn  
2019-ben megyei 6. helyet értem el. A Bolyai anyanyelvi 

csapatversenyen a 2018/19-
es tanévben országos első, 
a 2019/2020-ban  országos 
tizenkilencedik helyet értünk 
el a csapattársaimmal. 
Az Arany János magyar 
versenyen 2019-ben országos 
1. helyezett lettem. 2018-
ban második lettem a 
Könyvjelző olvasónapló-
pályázaton. 2019-ben első 
lettem csapattársammal a 
Tündérolvasók elnevezésű 
országos szövegértő 
versenyen. Ugyanebben az 
évben második helyezést 

értem el a Marianum Német Nemzetiségi Nyelvoktató 
Általános Iskola és Gimnázium elbeszélés pályázatán. Idén a 
Harry Potter olvasóversenyen értünk el két osztálytársammal 
első helyezést. Ezen kívül még három olvasóversenyen 
indultam ebben az évben, legtöbbjük még nem fejeződött 
be. Ezen kívül részt veszek még egy történelmi és egy bibliai 
tematikájú csapatversenyen is.

Ha  választani kellene, akkor matek vagy 
magyar?
- A válaszom egyértelműen a  magyar. De,  a történelem is 
nagyon érdekel. A humán tantárgyakban érzem igazán 
otthon magam, de a matekot is szeretem.

2021. április
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A VERSENYEK MOTIVÁLJÁK

Éhmann Anna a Szent László Általános Iskola ta-
nulója, aki  rendszeresen képviseli az intézményt 

különböző magyar nyelv és irodalom-, illetve mate-
matika versenyeken. Ráadásul  kiváló eredmények-
kel büszkélkedhet. Inkább humán  beállítottságú, 
ezért később, már  felnőttként is inkább ilyen terüle-
ten szeretne dolgozni.

Ez a későbbi iskolaválasztást, esetleg a 
felnőttkori hivatást is meghatározza?
- A gimnázium kiválasztásában talán nem annyira fog szerepet 
játszani, de mindenképpen szeretnék egy erős iskolában 
továbbtanulni, ahol kiváló oktatást kaphatok, fejleszthetem a 
képességeimet és lehetőségem nyílik továbbra is versenyekre 
járni. A hivatásomat viszont egyértelműen meghatározza 
majd  az érdeklődési köröm, bár még nem döntöttem el, hogy 
milyen pályát válasszak.  Olyan munkát szeretnék, ahol a 
magyar- és a történelemtudásom egyaránt fontos. Régebben 
tanár akartam lenni, de újabban a szociológia érdekel.

Ennyi  verseny mellett mivel tölti a szabadidejét?
- Kicsi koromtól mesék és könyvek között nőttem fel. Sokáig 
édesanyám mesélt nekem órákon át, de az első osztály 
végére már egyedül olvastam a  könyveket. Szeretek rajzolni, 
zenét hallgatni, zongorázni. Hétvégéken  rendszeresen 
megyünk a családdal és a barátainkkal kirándulni. Édesapám 
történelemtanár és sokat mesél utazásaink  során a várak, 
települések múltjáról, történetéről. Bár a sportban , sajnos,  
nem vagyok igazán  jó, azért szeretek mozogni, otthon is 
rendszeresen tornázom. Idén csatlakoztam a Regnum ifjúsági 
közösséghez, de a járvány miatt  nem tudunk úgy és annyit 
találkozni, mint normális esetben.

Az önkormányzati támogatást mire kívánja 
felhasználni?
- Elsősorban könyvekre, mert bár rendszeresen hatalmas 
könyvcsomagokkal távozunk a könyvtárból és otthon 
is jelentős könyvtárunk van, mindig örömet szerez egy 
új kiadvány, olvasnivaló. Emellett rajzeszközökre, hiszen 
szeretek rajzolni. Elvarázsolnak a művészeti albumok, órákig 
lapozgatom őket, s néhány képet megpróbálok lerajzolni 
belőlük. A csapatversenyeken is én szoktam kapni a rajzolós 
feladatokat. Aztán az online tanulás miatt számítástechnikai 
eszközöket is be kellett szereznem, hogy otthon mindenki 
nyugodtan tanulhasson, dolgozhasson.



 

Mikor rúgott először labdába?
- Pontosan nem emlékszem, talán hároméves lehettem. 
Azonnal magával ragadott egy azóta sem múló érzés. A foci 
az életem, olyan nekem, mint az embereknek a levegő. Nem 
tudnék nélküle élni.
Egyébként anyukám 5 éves korom körül kivitt a BTC egyik 
edzésére, de annyira pici voltam a legkisebb korosztályhoz 
képest is, hogy az edző azt javasolta, menjünk vissza később. 
Másfél év után újra próbálkoztunk, akkor már maradhattam. 
Elkezdtem rendszeresen edzeni, Ágoston Laci’ bá volt az 
edzőm, felkarolt, támogatott, azóta pedig nem volt megállás. 

Vele azóta is kiváló a kapcsolatom, nagyon sokat köszönhetek 
neki. Mint ahogy Izing Antalnak is, aki ugyancsak segített.

Hogy került Győrbe?
- Laci bá’ jelezte, hogy a közelben van egy erősebb klub, 
ahol jobban tudnék fejlődni. Elmentünk Felcsútra, egy hét 
próbaedzést követően odaigazoltam. Nagy örömmel jártam 
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KÜLFÖLDI FUTBALLKARRIERRŐL ÁLMODIK

Moharos Leó már kicsi gyerekként a foci labda bűvkörébe került, ahonnan azóta sem szabadul. Olyany-
nyira nem, hogy ma már a győri Fehér Miklós Labdarúgó Akadémia igazolt focistája a bicskei fiatal. A 

bal lábasként jobbszélsőt játszó Leó lépésről lépésre halad előre, nagy álma a nemzetközi karrier.

TEHETSÉGEINK

a Puskás Akadémiára, aztán mégsem alakult minden úgy, 
ahogy szerettem volna. Nem kaptam elég játéklehetőséget, 
ezért továbbálltam. Győrben rendszeresen pályán vagyok, 
számít rám az U16-os kiemelt bajnokságban az edzőm, 
Bognár Zsolt, aki maga is NB I-es focista volt.

Hogy néz ki egy napja az akadémián?
- Hétkor ébresztő, fél óra múlva reggeli. Nyolckor kezdődik 
a gimnáziumban a tanítás, most persze csak online módon. 
Két tanóra után másfél órás edzés következik, aztán ebéd, 
majd délután fél ötig újra órák. Aztán újra másfél óra edzés, 

vacsora, tanulószoba este fél 8-tól 9-ig, utána kis 
szabadprogram, majd pihenés.

Van példaképe?
- Nincsen. Követem a topbajnokságokat, NB I-es 
meccseket is nézek, de kedvenc labdarúgóm nincs. 
A csaptok közül sem tudok kiemelni egyet sem, talán 
a Barcelona tetszik leginkább a játékstílusuk miatt. 
A sokpasszos, kombinatív foci közelebb áll hozzám, 
mint az előrerúgjuk a labdát és utána futunk stílus.

Mire használta az önkormányzati 
támogatást?
- Egy stoplist vettem belőle. Egy kicsit ugyan 
többe került, mint 50 ezer forint, de kipótoltam a 
zsebpénzemből. Ezúton is szeretném megköszönni 
az önkormányzatnak a támogatást és az egyik 
képviselőnek, aki felhívta a figyelmünket a 
lehetőségre.

Milyen célokkal vág neki a következő 
időszaknak?
- Mindig csak egy kicsit tekintek előre, kis 
célokat tűzök ki magam elé és azokat igyekszem 
megvalósítani. Válogatott még nem voltam, az 50-
es keretbe bekerültem ugyan, de a keretszűkítésen 
kiestem. Azóta fejlődtem, erősödtem, szóval ez 

most az elsődleges célom. Aztán szeretnék leérettségizni a 
gimnázium végén. Komolyan megfontolom az egyetemet is, 
amennyiben nem sikerül elérni a legfőbb célomat, ami nem 
más, mint külföldi csapathoz igazolni valamelyik topligában. 
Persze, ehhez még nagyon sokat kell dolgoznom, edzenem. 
Az a vágyam, hogy felnőttként profi futballista lehessek.
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HOZZÁÁLLÁS KÉRDÉSE 
AZ ONLINE OKTATÁS

Becseiné Kárándi Ilona rámutatott, hogy matematika szakos 
tanárként a legnagyobb kihívást a „régi”, táblán való oktatás-
hoz hasonló platform megtalálása jelentette. Számára a Zoom 
alkalmazás vált be, mert itt van „fehér tábla”, és egy kis segít-
séggel,  együtt tud dolgozni a diákokkal.
- A sikeres vizsgához érdemes a korábbi érettségi feladatsorokat 
megoldani, amelyet minden tanuló megtalál az Oktatási Hivatal 
honlapján, ahol ellenőrizni is tudják, mert a megoldások is ott 
vannak. Ez a felkészülési mód független az oktatás jellegétől – 
jelentette ki a tanár.
Egyik diákja, Balog Márk is készül az érettségire. Elmondta, 
hogy igazából  a tanév nagy részében jószerivel  csak a vizsgá-
ra tanultak. Emellett gyakorlásképpen  egy-egy feladatlapot 
egyedül is kitölt és persze vett jó néhány  felkészítő könyvet.
- Számomra nem okoz nehézséget  online módon tanulni, bár 
valóban jobb a személyes részvétel. Az a lényeg, hogy bármilyen 
tantárgyról is legyen szó, figyeljen oda az ember a tanórákon, 
akkor ugyanúgy meg tudja jegyezni és le tudja jegyzetelni az 
anyagot. Szerintem hozzáállás kérdése az egész, mert  a taná-
rok ugyanúgy leadták az információkat, mintha ott ültünk volna 
a padban. Talán személyesen annyival  másabb a helyzet, hogy 
jobban meg tudjuk beszélni a dolgokat – mutatott rá a végzős  
diák, aki úgy vélte, az online oktatás miatt nem érte hátrány, 
sőt, talán jobban fel is tudott készülni, mert kevésbé fáradt el 
az  órákon.
Balog Márk arra szá-
mít, hogy ugyanúgy 
lesz az érettségi vizs-
ga, mint tavaly, vagy-
is szerinte nem lesz 
szóbeli rész a járvá-
nyügyi helyzet miatt. 
Hozzátette, ha mégis 
lenne, számára az 
sem okoz majd meg-
lepetést.

A tavalyi érettségi vizsga nem volt átlagosnak 
mondható, elsősorban a koronavírus-járvány 

okozta nehézségek miatt.  Az idei vizsga azonban 
még érdekesebbnek ígérkezik. Leginkább azért, 
mert a diákok majd egy éve otthon, digitális okta-
tás keretében tanulnak. Ez pedig, a személyes jelen-
lét hiánya okán, nehezebb feladat,  bár az általunk 
megkérdezett, Bicskén élő pedagógus és diák,  nem 
egészen így látja. A felkészítésről és a felkészülésről 
faggattuk őket.

Becseiné Kárándi 
Ilona a Felcsúti Le-
tenyey Lajos Gim-
názium, Technikum 
és Szakképző Iskola 
matematika szakos 
tanára arra hívta fel 
a figyelmet, hogy az  
ebben a tanévben 
érettségiző tanulók 
gyakorlatilag egy 
éve online formá-
ban tanulnak, ami 
sokkal nagyobb 
koncentrációt, önál-
lóságot igényel a di-
ákoktól. így ugyanis 
sokkal könnyebben 
kalandozik el a fi-
gyelem, hisz  nagy az internet kínálta  „csábítás”.
Iskolájuk néhány nap alatt elkészült  egy saját stratégiával, 
minden csoport classroom kódot kapott, ezen keresztül tör-
ténik a házi feladatok kiosztása, beküldése. Náluk az órák 
háromnegyedét online tartják a  kollégái,  matematikából vi-
szont  az összes órát megtartják.
- A legnagyobb nehézséget a számonkérés jelenti, ezért amíg 
lehetőség volt rá, kis csoportokban, az előírásokat betartva,  sze-
mélyes részvétellel írattunk dolgozatokat, a végzősök számára 
pedig egy napot kijelöltünk és az iskolában tartottunk konzul-
tációkat az érettségi tárgyakból. Itt szeretném megemlíteni és 
egyúttal meg is köszönni, hogy ezeken a napokon a vezetősé-
günk lehetővé tette minden bennlévő tanár és diák gyorstesztjét. 
Március 8-a óta nincs lehetőség a jelenléti oktatásra.  Szerintem 
minden lehetőséget megkaptak a diákok ahhoz, hogy sikeres 
érettségi vizsgát tegyenek, de nagyon igénylik a személyes talál-
kozásokat – emelte ki a pedagógus.
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goztam, később a vadkerti tó partján épült BM üdülő gondno-
ka lettem és egészen nyugdíjazásomig ott dolgoztam, felesé-
gemmel együtt.

Úgy tudom, messze földön híres az Ön által ké-
szített halászlé…
- Sajnos, már évek óta nem főztem, de tényleg volt idő, amikor 
az egész országban ismert voltam a halászlevemről. Imádtam 
horgászni, vadászni és sokak szerint  kitűnően főztem. Egy 
alkalommal az üdülőbe az ország 19 megyéjéből jöttek ven-
dégek és én  meghirdettem a szokásos halászléfőző versenyt, 
amit végül meg is nyertem. Ennek híre ment, így sokszor hív-
tak később az ország különböző településeire  halászlevet főz-
ni.

Hogy telnek a nyugdíjas évek?
- 1988. márciusában vonultam nyugdíjba. Soltvadkerten, a 
tanyánkon nagy kertünk volt, termesztettem  gyümölcsöket, 
készítettem a borokat, szalámival, szalonnával láttam el az  
egész családomat. Időközben szépen gyarapodtunk, hiszen 
nagyobbik lányom feleségül ment az akkori soltvadkerti refor-
mátus lelkészhez, Sípos Árpádhoz, akivel három gyermekük 
született. Az unokák nevelésében is nagyon sokat segítettünk 
feleségemmel, rajongásig szeretjük őket a mai napig. Mint 
ahogy a legkisebb unokától, Rékától született négy déduno-
kát is. Egyébként Rékának köszönhető, hogy ma már bicskeiek 
vagyunk.

Erről mit lehet tudni?
- Öt évvel ezelőtt baleset ért, kórházba kerültem, de felépül-
tem. Ezután költöztünk feleségemmel Bicskére, akkor már 
nem csak az itt férjet találó  unokám, hanem a  nagyobbik 
lányomék is évek óta a városban laktak. Eladtuk a soltvadker-
ti házunkat és vettünk egyet Bicskén,  szinte közvetlenül az 
unokámék mellett, ahol velünk lakik kisebbik lányunk is. És, 
hogy miért beszéltem korábban a család egyesüléséről? Mert 
Emese unokám ugyan Tárnokon él férjével, de Árpád unokám 
a Babos-dűlőben lakik, úgyhogy szinte mindenki bicskei ma 
már.

Soltvadkerthez képest Bicske városa hogy tet-
szik?
- Bár az Alföldön születtem és ott  éltem gyakorlatilag az egész 
életemet, nagyon hamar megszoktam az itteni létet, ami nagy-
részt annak köszönhető, hogy a Bajcsy utca lakói szeretetben, 
egyetértésben, barátságban élnek egymás mellett, törődnek 
egymással. Sokat segít az is, hogy nap mint nap bejárnak hoz-
zánk a dédunokák és bearanyozzák a mindennapokat. Most, a 
járvány idején is  beköszönnek a nyitott ablakon keresztül. Az-
tán itt van a kert , amelyet ugyan most már csak a feleségem 
gondoz, de szeretek ide a jó időben kiülni.
- Milyen tervei vannak a századik születésnapjáig?
- A bennünket most körülvevő, járványos időszakban hosszú 
távra nem tervezhetek. Az vigasztal, hogy amíg itt vagyok a 
földön, magam körül tudhatom szeretett családomat. Nem 
mindenkinek adatik ez meg!

CSALÁDJA ARANYOZZA 
BE A MINDENNAPJAIT

Mátyási Sándor 1931. március 20-án született, 
tősgyökeres soltvadkerti, néhány éve azonban 

Bicskén él, így a 90. születésnapját is városunkban 
ünnepelte. A koronavírus-járvány miatti szigorú 
előírások miatt,  Bálint Istvánné polgármester kü-
lönleges körülmények között  adta át Orbán Viktor 
miniszterelnök üdvözletét az ünnepeltnek.  Felesé-
ge,  két gyermeke, három unokája és négy déduno-
kája is köszöntötte a kerek évfordulón.

Sanyi Bácsi! Hogy teltek a gyermekévei?
- Szüleim református hitű soltvadkertiek voltak, egész életük-
ben földműveléssel, szőlő- és gyümölcstermesztéssel, állat-
tartással foglalkoztak. Három lány és két fiútestvérem volt, én 
voltam az ötödik gyermek. Saját tanyánkon nagy szeretetben 
nevelkedtünk, a tanyasi élet „szabadsága” útravalóként kísért 
egész életemben. Több nemzedék élt egy fedél alatt, ezért is 
örülök, hogy boldog életem utolsó éveire a családom is ha-
sonló módon „egyesült”.

Ilonka nénivel mióta házasok?
- Lassan hetven éve, hiszen a „katonaévek” után vettem felesé-
gül Ilonát, aki falubelim volt. A soltvadkerti református temp-
lomban esküdtünk egymásnak örök hűséget, ami valóban 
életre szóló fogadalom lett. Házasságunkból két gyermekünk 
született, Márta és Mariann. Eleinte a községi tanácsnál dol-
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In memoriam Igar József

Mélyen megrendülve tudatjuk, hogy 81 éves korában elhunyt Igar Jó-
zsef bicskei pedagógus,
aki 1940. január 16-án született Bánkon. Iskoláit Balassagyarmaton vé-
gezte, majd miután befejezte a tanítóképzőt, Keszegen kezdett taníta-
ni. Itt ismerkedett meg későbbi feleségével, Bartus Erzsébettel. Együtt 
tanítottak a keszegi iskolában és 1961. június 24-én házasságot kötöt-
tek. Ezután Vasztélyra helyezték át őket, ahol József a felső, felesége 
az alsó tagozatot tanította. Bicskére 1968-ban költöztek, a II-es Számú 
Általános Iskolában tanítottak tovább. Három gyerekük és négy uno-
kájuk született.
Igar József szívesen dolgozott a zánkai táborban, szeretett focizni, 
kertészkedni. Kiváló matematika és fizika szakos tanár volt, igazi peda-
gógus, később igazgatóhelyettes lett. Nyugdíjba vonulása után is szí-
vesen tanított az iskolában, és számtalan diákot készített föl az érett-
ségire matematikából. A különórákért soha, semmit nem fogadott el.  
Szerette az otthonát, dolgozott a kertben, olvasott, rejtvényt fejtett. 
Példamutató életet élt, emlékét megőrizzük.

Isten nyugosztalja!
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kesztyűt, maszkot, 
zsákokat is visznek 
neki.
Lukácsik Sándorné a legnagyobb problémának azt tartja, 
hogy sok „bevándorló” vásárolt házat a dűlőkben, aki aztán 
nem fizetnek hulladékszállítási díjat, inkább az út mentén le-
rakják a háztartásukban keletkezett szemetet, ugyanis ezek 
többnyire nem autóból kihajított, hanem módszeresen oda-
hordott hulladékok. A lelkes környezetvédő szerint amerre 
nemrégiben összeszedte a szemetet, talán kevésbé gyűlik 
újra, bár a legnagyobb visszatartó erő a mindent látó kamera-
rendszer kiépítése lenne.
Amíg az megvalósul, addig csak Irénke lelkesedésében bízha-
tunk, illetve felhívhatjuk embertársaink figyelmét arra, hogy: 
„Rendes ember nem szemetel, a többinek meg tilos!”.

- 1980 óta lakom Bicskén, szeretem ezt a várost. Amíg bent lak-
tam a központban, nem figyeltem az út szélét, mióta azonban 
kiköltöztem és napi szinten járok be, sok csúnya dolgot látok a 
kerékpárról. Ilyenkor már kis virágok nyílnak az utak mentén, de 
sokszor a szemét között, ami szörnyű látvány. Mostanában job-
ban ráérek, ezért gondoltam egyet és szabadidőmben elkezdtem 
zsákokba szedni a hulladékot. Ilyenkor friss levegőn vagyok és 
utána végre nem látom a szemetet. Az egyes dűlő már szép, a töb-
bi dűlőben azonban még akad tennivaló. Sokan kérdezik tőlem, 
megbolondultál? Mindig azt válaszolom: nem én bolondultam 
meg, hanem akik eldobálják a szemetet. Ez egy nagyon élhető 
térség lenne, de a szeméthegyek elcsúfítják – vélekedett Lukácsik 
Sándorné, aki Bálint Istvánné polgármestertől kért segítséget 
a megtelt zsákok elszállításában. Megsüvegelendő teljesítmé-
nyét azóta rendszeresen segíti a Bicskei Gazdasági Szervezet, 

SZABADIDEJÉT ÁLDOZZA BICSKE 
SZÉPSÉGÉÉRT

Bicske környékén, főleg a Galagonyás-dűlőben sok az útszéli hulla-
dék. Pontosabban nem sok, rengeteg. A sajnálatos módon, folya-

matosan újratermelődő szeméthegyekkel kezdte el felvenni a harcot 
Lukácsik Sándorné, aki maga is a Galagonyásban él. Teszi mindezt 
egyedül, önszorgalomból, mert zavarja a látvány.
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Bicske Városi Óvoda
Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája
Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája

ÓVO DAI  B E Í R ATÁ S
„A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjá-
tól legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt."
                 2011. CXC. Köznevelési tv. 8. § (2)

Az emberi erőforrások miniszterének 19/2021. (III/10.) EMMI határozatában foglaltak alapján intézményünkben a 
2021/2022. nevelési évre történő óvodai beiratkozás időpontja:

2021. május 3-4-5. (hétfő, kedd, szerda) 8-17 óráig.

A koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzetre tekintettel az óvodába elsősorban elektronikus úton lehet beiratkozni 
(e-mail: bvo.arpad@gmail.com). A szülőnek nem kell személyesen megjelenni az intézményben. A szükséges doku-
mentumok bemutatására az első óvodai nevelési napon kerül sor.

Személyes megjelenés esetén (ha csak így tudja megoldani) - a beiratkozást megelőzően történő telefonos egyezte-
tés alapján (helye, ideje) - az óvoda beosztást készít - a járványügyi szempontok figyelembevételével.

A jelentkezés a felvételi kérelem dokumentum kitöltésével történik, melyet kérünk az óvodába visszaküldeni (e-mail-
ben, vagy személyesen az Önkormányzat információs pultjánál lezárt borítékban) a fenti időszakban.
A kérelem megtalálható az óvoda honlapján: www.bicskevarosiovoda.hu, vagy személyesen is átvehető az Önkor-
mányzat információs pultjánál a fent jelzett napokon 8-12 óráig.

Gyermekek felvétele a lakóhely szerinti felvételi körzetnek megfelelően történik. A körzethatárok az óvoda honlapján 
megtekinthetők: www.bicskevarosiovoda.hu

Bemutatandó dokumentumok:
- a gyermek nevére kiállított
 személyi igazolvány/születési anyakönyvi kivonat
 lakcím kártya
 TAJ kártya
- a szülő személyazonosságát és lakcímet igazoló hatósági igazolványa.

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja, legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határ-
napot követő 30. nap.

További információt a következő telefonszámokon kérhetnek:  06-20-389-9012
        06-22-952-261

E-mail címünk: bvo.arpad@gmail.com

Szeretettel várjuk a kisgyermekeket, leendő óvodásainkat!

Bicske, 2021.03.30.

           Patkóné Bátori Erzsébet
           óvodavezető



 

Hozzávalók 4 személyre:

4 egész vagy 8 felső csirkecomb, 
só, bors, 2 ek olívaolaj, 10 dkg 
koktélparadicsom, 60 dkg 
újburgonya, 1 fej vöröshagyma, fél 
csokor petrezselyem, 10 dkg reszelt 
félkemény sajt (sósabb, fűszeresebb 
jellegű).

Elkészítése: 

- A csirkecombokat megmossuk, be-
sózzuk, majd egy kiolajozott tepsibe 
helyezzük. Mellészórjuk a koktélpara-
dicsomokat, a megtisztított újburgo-
nyát, a felcikkezett vöröshagymát és a 
meghámozott fokhagymát. Felöntjük 
2 dl vízzel, és 160 fokos sütőben 20 
percig sütjük.
- Mikor elfőtte a folyadékot, pótoljuk, 
majd rászórjuk a frissen vágott petre-
zselymet és a reszelt sajtot. Borsozzuk, 
további 10 percig sütjük kicsit maga-
sabb hőfokon (180 fok vagy grill).
- Ügyeljünk rá, hogy a combok bőrös 
fele legyen felül a végén, hogy igazán 
ropogósra süljön.
- Tálaláskor friss salátát, ropogós ba-
gettet kínálhatunk mellé.

Jó étvágyat kíván Báder Kati!

ÚJBURGONYÁS-SAJTOS 
CSIRKE

Recept KÖZÉRDEKŰ 

INFORMÁCIÓK

IMPRESSZUM
Bicskei Újság, a Bicskei Önkormányzat hivatalos, ingyenes lapja, megjelenik havonta 4500 példányban. Nyilvántartásba véve a Nemzeti Média- és Hírközlési 
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ANYAKÖNYVI HÍREK

Az alábbi párok járultak hozzá, hogy értesüljön Bicske lakossága a bicskei anyakönyvvezető előtt 
2021. március hónapban megkötött házasságukról: Jung Tamás és Szőke Alexandra (03.06.), Patkó 
Ferenc és Vidra Gabriella Márta (03.16.), Sulina Viktor János és Horváth Zsófia (03.20.), Bojtos 
Attila és Lődi Barbara (03.27.).

Sok boldogságot kívánunk!

Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ védőnői szakmai 
egysége szerint 2021. február hónapban született gyermekek: Gyimesi Alinda Laura (02. 
23.); Kontra Panni és Kontra Levente (02.23.).

Jó egészséget kívánunk!

Védőnői Szakmai Egység
2060 Bicske, Kossuth tér 17.

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

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 Péntekig:  8–18 
Szombaton: 8–12

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

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

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

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

www.bicske.hu


