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Február 11-én, elsőként Budapesten meg-
kezdődött az oltás a Szputnyik-vakcinával. 
Néhány nap alatt 2800 idős embert oltottak 
be az orosz vakcinával négy budapesti kór-
házi oltóponton. A Szputnyik már a negyedik 
Magyarországon alkalmazott vakcina a Pfi-

zer-BioNTech (amerikai-német), a Moderna 
(amerikai) és az AstraZeneca (brit-svéd) mel-
lett. Miután az uniós beszerzésből lassan és 
kevés vakcina érkezik, Magyarország leszer-
ződött Oroszországgal egymillió ember oltá-
sához elég oltóanyagra, amely három hónap 

NÖVEKSZIK A BEOLTOTTAK SZÁMA A 
HARMADIK HULLÁM KEZDETÉN

Az év elején tapasztalt nehézség, a lassú európai uniós oltóanyag beszerzés 
továbbra sem gyorsult fel, azonban a magyar kormány orosz és kínai vak-

cinák beszerzésével igyekszik felgyorsítani a beoltottak számát, ami az utóbbi 
időszakban jelentősen emelkedett. Eközben február közepétől már a koronaví-
rus-járvány harmadik hulláma is elérte Magyarországot, ezért az Országgyűlés 
újabb 90 napra, május végéig meghosszabbította a veszélyhelyzetet.

A tavalyi év után idén is elmarad az 1848/49-es 
forradalom és szabadságharc tiszteletére terve-
zett március 15-ei városi ünnepség. Bicske Város 
Önkormányzata azért hozta ezt a döntést, mert 
a koronavírus-járvány miatt elrendelt, újabb 90 
nappal meghosszabbított veszélyhelyzet nem 
teszi  lehetővé a megemlékezés megtartását. 

A tervek szerint egy rövid ünnepi összeállítás a 
Bicskei TV-ben lesz látható. A Kossuth téri szo-
bor megkoszorúzására várhatóan sor kerül, de 
annak időpontja lapzártánkkor még nem volt 
ismert.

A SZABADSÁGHARC HŐSEIRE EMLÉKEZÜNK



Városszerte lobognak majd a nemzeti színű 
zászlók, és a Kossuth szoborhoz koszorúkat 
fogunk elhelyezni a hősökre emlékezve, mi-
vel idén is elmarad a hagyományos ünnep. A 
koronavírus-járvány miatt, ahogyan egy évvel 
ezelőtt, úgy most sem lesz lehetőség a közös 
megemlékezésre. Sokan kitűzzük a kokárdát, lo-
bogót és lélekben fejet hajtunk 1848-49’ hősei 
előtt.  A forradalom és szabadságharc mártírjai 
olyan példaképek, akiket nem csak a történe-
lem, a kollektív emlékezet is őriz. Bátorságuk, 
példamutató helytállásuk ma is büszkeséggel 
tölt el mindannyiunkat, határon innen és túl. A 
nemzet szuverenitásáért, önállóságáért harcol-
tak és kivívták Európa elismerését. 

A haza számukra, nem csak egy hely volt, ahol 
élnek, hanem a minden. A szülőföld, a nyelv, a 
kultúra, a hagyományok. Ha kellett, meghaltak 
érte.  „Tisztelet a Bátraknak!”

Bízom benne, hogy jövőre már újra méltóképp, 
együtt emlékezhetünk majd, hagyományaink-
hoz hűen. 

Erre minden esély megvan, hiszen egyre töb-
ben regisztrálnak a vírus elleni oltásra és úgy tű-
nik, vakcina is lesz mindenkinek, aki szeretné. Én 
mindenkit arra kérek, hogy higgyen a magyar 
szakembereknek, és jelentkezzen a vakcinainfo.
gov.hu portálon, hogy mihamarabb megkap-
hassa a védőoltást.

Egyelőre ez a védekezés egyetlen módja és el-
lenszere. 

Csak így tudunk fokozatosan visszatérni a nor-
mális életünkhöz, a megszokott mindennapja-
inkhoz.

A lelkünkben emlékezünk
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BÁLINT ISTVÁNNÉ 
polgármester

alatt érkezhet meg.
Február 12-ei rádióinterjújában Orbán Viktor miniszterelnök 
azt mondta: ha a kínai vakcinával is elkezdődhet az oltás, hús-
vétig minden addig regisztráltat be lehet oltani a koronavírus 
ellen. A kormányfő azt is bejelentette, hogy már mintegy 700 
ezren védettek Magyarországon, mert 310 ezren már legalább 
egy oltást megkaptak, 383 ezren pedig már igazoltan átestek 
a betegségen.
Február 16-án 550 ezer adag kínai Sinopharm-vakcina ér-
kezett Magyarországra, ez a mennyiség 275 ezer ember be-
oltására elegendő – jelentette be Müller Cecília országos tisz-
tifőorvos.
Február 18-án arról is beszámolt, hogy az adatok szerint 
egyértelműen emelkedő szakaszba lépett a fertőzöttek szá-
ma, ez pedig a koronavírus-járvány harmadik hullámának kez-
detét jelzi.
Február 19-én a Nemzeti Népegészségügyi Központ enge-
délyezte a kínai Sinopharm koronavírus elleni védőoltást, így 
már ötféle védőoltást engedélyeztek Magyarországon. Az 
NNK után már csak az Országos Gyógyszerészeti és Élelme-
zés-egészségügyi Intézet pecsétjére várt az az 550 ezer oltó-
anyag, ami korábban az országba érkezett. A kínai vakcina is 
két adagból áll és normál hűtőszekrényben tárolható, a Ma-
gyarországon előállított influenza elleni védőoltás is azzal a 
technológiával készül, mint a kínai vakcina.
Február 22.: az Országgyűlés ismételten felhatalmazta a kor-
mányt, hogy a koronavírus-járvány miatt kihirdetett veszély-
helyzettel összefüggésben hozott kormányrendeletek hatá-
lyát a most megszavazott törvény hatályvesztéséig – vagyis a 
kihirdetést követő 90. napig – meghosszabbítsa. Az Országy-
gyűlés a törvény hatályvesztését megelőzően is visszavonhat-
ja ezt a felhatalmazást.
A veszélyhelyzet meghosszabbítása nem azonos a járványügyi 
korlátozások meghosszabbításával. Utóbbiak február végéig 
tartottak, vagyis ezekről is döntenie kellett a kormánynak.
Február 23-án a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola Pro-
hászka úti épületében két pedagógus is a koronavírus fertőzés 
tüneteit produkálta azt követően, hogy előtte héten az egyik 
negyedikes osztály házi karanténba került hasonló okok mi-
att. A két tanár tesztje pozitív lett, ezért az önkormányzat úgy 
döntött, hogy a pedagógusokat és technikai személyzetet le-
tesztelik.
Ugyanezen a napon Bálint Istvánné polgármester megkapta 
a koronavírus elleni első védőoltást, mert betegsége miatt a 
veszélyeztetett csoportba tartozik.
Február 26-án a városvezető tájékoztató videójában jelez-
te, hogy Bicskén a regisztrált fertőzöttek száma közel ötven 
fő. A Csokonaiban újabb néhány dolgozó tesztje lett pozitív. 
A könyvtárban a teraszkölcsönzés február 25-től kezdve tíz 
napig szünetelt. Közölte azt is, hogy Bicskén eddig 394 főt ol-
tottak be a regisztrált emberek közül a háziorvosok és asszisz-
tenseik segítségével. Azoknak, akiknek a székesfehérvári vagy 
a csákvári oltópontra kell utaznia oltásért és azt nem tudják 
megoldani, az önkormányzat segít eljutni az oltópontra.
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Egyszemélyben döntött az éves költségvetés-
ről. Egyeztetett előtte a képviselőkkel?

- Természetesen, ez nem is  kérdés, hiszen a képviselők a 
bicskeiek  véleményét képviselik minden esetben. A  képvi-
selőtársaim  megkapták  a terveket még januárban és javas-
latokat is megfogalmazhattak akár választókörzetük, akár az 
egész város vonatkozásában. Ezek többségében beépültek a 
végleges költségvetésbe. Egyébként február 12-én a könyv-
vizsgáló is jóváhagyta a tervezetet, csak ezt követően írtam 
alá a dokumentumot. Itt szeretném megragadni az alkal-
mat és köszönetet mondani Fritz Gábor jegyzőnek és 
Molnár Enikő pénzügyi iroda 
vezetőnek, mert tényleg jó 
gazda módjára, elképesztő  
precizitással állították össze 
a költségvetést, s minden 
esetben a biztonságra töre-
kedtek, amit rendkívül fon-
tosnak tartok. Idén is vannak  
jelentős fejlesztések , ugyan-
akkor tartalékot is tartalmaz  
az előre nem tervezhető  ese-
ményekre. Ilyen például  a 
koronavírus-járvány okozta 
veszélyhelyzet.

Mennyi pénzből gazdál-
kodhat 2021-ben az ön-
kormányzat?

- Több mint ötmilliárdból, egészen pontosan 5.228.107.090 
forintból. Úgy gondolom, ez nem kevés,  ráadásul tartalmaz-
za azokat a fejlesztéseket, amelyeket tavaly el kellett halasz-
tani a koronavírus-járvány miatt. Elsődleges szempont volt a 
város működtetése mellett a városlakók komfortérzetének 
növelése. Gondolok itt főként a közvilágítás javítására, járdák 
és utak építésére.

Ezen felül is lesznek saját erős fejlesztések?

- Szerencsére nem csak pályázati forrásokra támaszkodha-
tunk, saját bevételeinket is részben vissza tudjuk forgatni 
beruházásokra. Hogy csak néhány példát említsek, idén a 

Prohászka úti iskola tálalókonyhája újul meg kívülről, a hagyo-
mányokhoz hűen,  az elsősök felújított tanteremben kezdhetik 
meg tanulmányaikat, sőt, talán a másik épületben kezdő ötö-
dikesek is megújult termekbe érkezhetnek szeptemberben. 
Emellett a Kakas Óvoda tetőfelújítása valósul meg, illetve el-
kezdjük renoválni a Vöröskereszt épületét is. Ezeken felül bizto-
sítjuk a forrást a Városi Konyha tízmilliós eszközfejlesztésére, de 
a többi önkormányzati intézmény kisebb fejlesztéseire, eszköz 
beszerzéseire is futja majd.
A sajáterős beruházásokhoz saját bevételek kellenek, ebben 
pedig látok  előremutató jeleket.  Nagy az  érdeklődés ugyanis 
városunk iránt a befektetők részéről, vélhetően Budapest, Tata-

bánya és az M1-es autópálya kö-
zelsége miatt. Most is folyamat-
ban van két komoly egyeztetés új 
beruházásokról és amennyiben 
ezek  megvalósulnak, akkor azok 
sok munkahelyet teremthetnek 
helyben. Arról nem beszélve, 
hogy hosszú távon további adó-
bevételeket, egyéb támogatáso-
kat jelenthetnek Bicskének.

Hogy állnak a már elnyert 
támogatásból megvaló-
suló fejlesztések?

- Az idei év kiemelkedő feladata 
a Bicskei Egészségügyi Központ 
felújításának és kibővítésének 
megtervezése, amire a 220 millió 

forintos kormánytámogatás már megérkezett. Hamarosan kez-
dődik a Galagonyás-dűlőben a kerékpárút építése, de a városi 
kerékpárút is megvalósul az 1-es főúttól a Tatai útig, továbbá 
a keleti ipari terület kialakítása és az inkubátorház megépítése 
szintén fontos feladat, mint ahogy a szegregált lakóterületek re-
habilitációja. Nagy izgalommal várom a Petőfi Művelődési Köz-
pont külső felújítását, energetikai korszerűsítését, ami jelentős 
előrelépés lesz a kultúra területén. Fontos megemlítenem, hogy 
ezekre az uniós projektekre évekkel ezelőtt nyertünk pénzt, ami 
ma már nem elegendő a megvalósításukra, ezért a két kerék-
párútra 75 millió, az energetikai korszerűsítésekre 95 millió, a 
szegregált lakóterületek felújítására pedig 5 millió forint önkor-
mányzati önrészt kell biztosítanunk.

FESZES, ELŐRETEKINTŐ, DE BIZTONSÁGOS A KÖLTSÉGVETÉS

5.228.107.090 forint. Ez az összeg szerepel Bicske Város Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeleté-
ben bevételi és kiadási oldalon egyaránt. A rendeletet február 15-én írta alá Bálint Istvánné polgármester, 
mivel veszélyhelyzetben a bicskei önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét ő gyakorol-
ja. A városvezető szerint feszes, előretekintő, de biztonságos költségvetése van idén Bicskének.



5Bicskei Újság

www.bicske.hu

Milyen támogatásra számíthatnak a civil szerve-
zetek és az egyesületek?

- Több mint 106 millió forintot biztosítunk ezekre a  célokra 
2021-ben, ebben  benne van  többek között az egyházi temetők 
fenntartása, a tehetséggondozási programunk, a helyi buszköz-
lekedés támogatása ugyanúgy, mint a polgárőrök, a kertbará-
tok, a cserkészek, a nemzetiségi önkormányzatok vagy a Pan-
noniada Gyermekkórus támogatása. A tűzoltóinkat 25 millióval, 
a BTC-t 20 millióval támogatjuk, a Művelődési Közalapítvány 
pedig 12 millió forintot kap idén.

A járvány elleni küzdelemre kellett pénzt félre-
tenni?

- Ma még nem tudjuk, mennyi pénzt igényel a járvány elleni vé-
dekezés idén, de mindenre felkészültünk, a tartalékban van rá 
keret. Amint egy munkaközösségben felüti a fejét a vírus, azon-
nal le tudunk szűrni minden érintettet, most is van elegendő 
gyorstesztünk, de egyéb eszközökből,  fertőtlenítő szerekből is 
jól állunk.

Tudtak-e tervezni városi rendezvényekkel?

- Felelősen gondolkodó polgármesterként nem ígérhetek 
ma még semmit a bicskeieknek, hisz senki sem tudja, mikor 
kezdődhet el a fokozatos  nyitás. Ettől függetlenül azért ter-
veztünk forrást minden városi rendezvényre, hogy ha lehe-
tőség lesz rá, akkor színvonalas programokat kínálhassunk 
a városlakóknak. Remélem, hogy idén visszatérhet  az éle-
tünk a  normális kerékvágásba, de abban már nem vagyok 
biztos, hogy az ugyanolyan lesz, mint a járvány előtt volt. 
Szeretnénk mindenkit kompenzálni a tavalyi év jószerivel  
összes elmaradt rendezvénye miatt. Konkrétumokat már 
csak babonából sem mondanék, egyet azonban elárul-
hatok: augusztus 18-án ismét Bicskére jön az Experidan-
ce Táncegyüttes és elhozza a Fergeteges - Sissi legendája 
című, kétszer 55 perces világhírű produkcióját. Úgy hiszem, 
nagyszerű élményben lehet részünk, ha megszabadulunk 
a vírustól…

Kiváló minősítést kapott mind Bicske Város Önkormány-
zata, mind pedig a Bicskei Polgármesteri Hivatal az Állami 
Számvevőszék azon vizsgálatán, amely az integritást ele-
mezte. És hogy miért éppen ezt? Mert az integritás-alapú 
szervezeti működés és az ennek megfelelő dolgozói ma-
gatartás (személyi integritás) erősítése a korrupció meg-
előzésének, a korrupciós kockázatok mérséklésének és 
mindenféle egyéb, hivatali hatalommal való visszaélés 
megakadályozásának az egyik leghatékonyabb eszköze. 
Ebben kapott az 1-től 5-ig terjedő skálán ötöst Bicske Vá-
ros Önkormányzata és annak költségvetési szerve.
Az ÁSZ honlapján közzétett kimutatás szerint az                       
ellenőrzésre Fejér megye mind a 109 önkormányzata és 
67 hivatala kijelölésre került. Három kérdéskör alapján 
vizsgálódtak: 1. Megteremtette-e az önkormányzat pol-
gármestere és jegyzője a csalásmentes integritást bizto-
sító alapvető feltételeket? 2. Kialakította-e a hivatal jegy-
zője a beszámoló szabályszerű elkészítését, valamint a 
csalásmentes integritást biztosító alapvető feltételeket? 
3. Milyen kockázatot hordoz az ellenőrzött szervezet 
fennálló integritása?
Fritz Gábor jegyző a Bicskei Újságnak elmondta, hogy 
a számvevőszék szakemberei külön vizsgálták az ön-

kormányzatot és külön a polgármesteri hivatalt, mint 
költségvetési szervet. A vizsgálat során elsősorban az 
integritást, a korrupció- és csalás ellenességet vizsgál-
ták a belső szabályozások és a mindennapi ügymenet 
során. Ebben a felmérésben teljesített az elvárható ma-
ximumon mind az önkormányzat, mind a hivatal. A hi-
vatalvezető őszintén örült  a kiváló minősítésnek , hiszen 
jó pár települési önkormányzat akadt Fejér megyében, 
amelyek a célellenőrzés alapján rosszabb osztályzatot 
kaptak, sőt,  előfordult az 1-es is, ami súlyos kérdéseket 
vet fel az adott szervezet működésében.

SZÁMVEVŐSZÉKI 
JELES
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Több évtizede jöttek Bicskére. Hogy történt 
pontosan?

- 1990-ben költöztünk ide, azóta is imádunk itt élni. Férjem-
mel és két kis óvodás lányommal érkeztem a városba, ahol 
rögtön otthon éreztük magunkat. A kisvárosi életforma azóta 
is nagyon tetszik, szeretem azt a sokféle kapcsolatot, amit a 
bicskei emberekkel létesíthettem. A költözés előtt gyógyszer-
tárvezető voltam Mezőszilason és az akkori megyei igazgató 
kért meg, hogy vállaljam el Bicskét. Elvállaltam Fejér megye 
akkori negyedik legnagyobb 
patikáját. Azóta is nagyon sze-
retem a gyógyszertárat és a 
kollégákkal is szeretek együtt 
lenni.

Könnyű volt a beillesz-
kedés?

- Eléggé kifelé forduló vagyok, 
szeretek emberekkel kapcso-
latot tartani. Férjem is ilyen 
volt. Én a gyógyszertárban, ő 
állatorvosként gyűjtött isme-
rősöket. Aztán az óvodában 
és az iskolában megismertünk 
egy csomó szülőt és pedagó-
gust, utána jött az énekkar, a táncos programok, később be-
csatlakoztam a civil körökbe, ahol újabb és újabb kapcsolatok 
jöttek.

Miért lett gyógyszerész?

- A kémia volt az oka. Senki nem volt a családban előttem 
gyógyszerész. Nővérem a kémiáról mindig azt mondta, ne-
héz, nem érdemes vele foglalkozni. Fiatal, agilis tanárnő taní-
totta nekem a kémiát, két hónap alatt megszerettette velem, 
onnantól imádtam. Nem a gyógyszerészet érdekelt, csak a 
kémia. Az egyetemi felvételi előtt sok minden volt talonban, 
mivel a gyógyszerész karon volt a legtöbb kémia óra, oda 
mentem. Népköztársasági ösztöndíjas, kiváló tanuló voltam, 
nagyon élveztem az egyetemi létet.

Sok elfoglaltságot ad a patika, de emellett is sok 
feladatot vállal…

- Nem szeretek unatkozni, keresem a patikán kívüli lehető-
ségeket. Nagyon közel áll hozzám a zene, anyukám gyerek-
koromban sokat énekelt nekem, megszerettem. Hangszeres 
zenével is próbálkoztam, de nem volt rá igazi lehetőségem, 
felnőttként pedig mindig volt valami, ami akadályozott. Ki-
csit tudok zongorázni, de előadásra nem vállalkoznék. Sok 
szakmai szervezetnek vagyok tagja, Magángyógyszerészek 
Országos Szövetségének megyei elnöke vagyok, az országos 
etikai bizottságnak voltam elnöke, a Magyar Gyógyszerész 
Kamara alapító tagja, országos és megyei küldöttje vagyok. 

Helyi ügyekben is sokat moz-
gok, főként ének és tánc vo-
nalon. Tagja voltam a Josquin 
és a Melódia kórusnak. Miu-
tán megszűntek szenvedtem, 
2019 végéig bírtam éneklés 
nélkül, akkor elmentem Tö-
rökbálintra az ottani kórus-
ba. Néptáncoltam fiatalon, a 
bicskei néptánccsoportnak 
tagja voltam, de a társastánc 
csoportnak máig aktív tagja 
vagyok, párommal rendszere-
sen járunk.

Van más szenvedélye 
is?

- Imádok más országokat megismerni, de ritkán térek vissza 
ugyanoda, mindent szeretnék látni a világból, amit csak tu-
dok. Nem a szépség vonz, jobban érdekel hogyan élnek ar-
rafelé az emberek. Sok kalandban volt részem. Új-Guineába 
is eljutottam, túlélő túrára készültem, de tényleg a kőkorszak 
fogadott bennünket. Arrafelé a hajó az egyetlen közlekedési 
eszköz, utak nincsenek. Halászbárkával mentünk, óriási vihar-
ba kerültünk a tengeren, halálfélelmem volt az egynapos út 
során, végül a szállást is kiadták, mire odaértünk. Ez sem tán-
torít el attól, hogy újabb egzotikus utakat szervezzek.

Hogyan tudja a nehézségeket mindig mosoly 
mögé rejteni?

- Szeretem, ha mosolyt kapok. És ezt akkor kapom meg legin-
kább, ha én is mosolygok. A mosoly átlendíti az embert min-
denen.

A Bicskei TV „Köztünk élő hősök” című műsorának huszonkilencedik vendége dr. Halász Éva volt. Szabó 
Ágnes sorozatában a gyógyszerész mesélt hivatásválasztásáról, utazási szenvedélyéről és a mosolyról, 

amely átlendíti az embert mindenen.

GYÓGYSZERÉSZ, AKI MOSOLLYAL IS GYÓGYÍT
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DÁVID ÚTJÁT JÁRJA SZENT FLÓRIÁN

lultabb része most következik. A kijavított szoborról negatívot 
fogok  csinálni szilikonból, s a minta felhasználásával öntöm ki 
műkőből az új szobrot. Ez nem a temetőkből ismert műkő lesz, 
egészen más anyagot kell elképzelni, ez úgy fog kinézni, mintha 
egyetlen kőből lenne kifaragva a figura. Amikor az öntvény kész, 
sok helyen át kell faragni, hogy kőszerűbb legyen. Sok utómunka 
van még hátra és ez még csak a fele az egésznek, mert a talapza-
tot is teljesen újra kell önteni. Az kicsit más módon készül, ugyan-
is az eredeti kőtalp alapján gipszből készítek egy mintát, az lesz 
szilikonba öntve és utána ugyanúgy ki lesz öntve műkőből – ma-
gyarázta a szobrász.
Gyulavári Pál elárulta, hogy azért is forszírozta a szobor hely-
reállítását, mert Bicskének két igazán idős  szobra van: a sós-
kúti kőből kifaragott, körülbelül 260 éves Szent Flórián szobor 
mellett a katolikus templomkertben álló Nepomuki Szent Já-
nos szobor. Mint mondta, nem tudja, ki faragta, de vélhetően 
egy harmadosztályú barokk kőfaragó mester lehetett, ám et-
től függetlenül, a korából adódóan ez a bicskei közösség szá-
mára nagy érték. Úgy vélte, a múlt értékeit pedig őrizni kell, 
ez nem lehet kérdés.

A munkálatok igen sok pénzbe kerülnek, ezért a bicskei tűz-
oltók az önkormányzattal közösen gyűjtésbe kezdtek. Sze-
rencsére a német testvértelepülés, Altshausen és az ottani 
lánglovagok hathatós segítségével összegyűlt a szükséges 
pénz. A kivitelezést a bicskei származású, jelenleg Csabdin élő 
és alkotó Gyulavári Pál szobrászművészre bízták. A művész-
nek két köztéri alkotása van Bicskén, az 1979-ben felavatott 
Vajda János mellszobor és a 2006-ban felállított, az 1956-os 
forradalom és szabadságharc mártírjainak emléket állító, Az 
emlékezés virága.
- Évek óta mondogattam minden érintettnek, hogy kezdjenek 
valamit a szoborral, mert menthetetlen állapotba kerül. Az utol-
só pillanatban aztán  elindult a folyamat, májusra, a bicskei tűz-
oltóság alapításának 140. évfordulójára pedig elkészül a hiteles 
másolat, ezzel megmentve az eredetit, amely a laktanyában kap 
helyet. Az egy kőből kifaragott, 300-350 kilós szobor egyébként 
több darabra hullott, így  került a műtermembe, a feje például 
leesett a testről – mesélte Gyulavári Pál, aki a letört részeket 
rozsdamentes acélbetétek segítségével rögzítette, vissza-
ragasztotta, az egészet beborította  egy speciális anyag-
gal , majd lecsiszolta az eredeti kőfelületig, ezáltal a felületi 
egyenetlenségek eltűntek. Ott jártunkkor éppen a sisak volt 

soron, amely dilemmát is oko-
zott a mesternek: a korabeli 
fotók tanúsága szerint három 
strucctoll ékesítette, ugyanak-
kor Szent Flórián római katona 
volt, vagyis kefeszerű tarajnak 
kellett volna lennie a sisakon. 
Végül úgy döntött, ragaszko-
dik az eredetihez, amit teljes 
egészében neki kellett újraal-
kotni, mert ez a sisakrész elve-
szett.
- Jelenleg 90 százalékos álla-
potban van,  de a munka legne-
hezebb, műszakilag legbonyo-

A világ egyik legismertebb képzőművészeti al-
kotása, Michelangelo Buonarroti Dávid szobra 

1873-ig Firenzében, a Palazzo Vecchio előtt állt. Ek-
kor helyezték át jelenlegi helyére, a Galleria dell’Ac-
cademia erre a célra készült termébe, az eredeti 
helyén azóta egy másolat látható. Ugyanezt az utat 
járja be Bicske egyik legrégebbi köztéri alkotása, a 
tűzoltók védőszentjét ábrázoló Szent Flórián szo-
bor is, amely az idők során rendkívül rossz állapotba 
került: az eredeti alkotás  a tűzoltólaktanyába kerül, 
míg a másolat a Kossuth utca mellett fog állni.

7Bicskei Újság
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koronavírus járvány első hulláma sem befolyásolta a házas-
ságkötések számát, a házasulási kedv nem hagyott alább,   a 
szigorú szabályok sem  riasztották el a szerelmeseket a frigy-
től.   Ezúttal az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ 
- Kapcsolat Központ védőnői szakmai egységéhez fordultunk 
kérdéseinkkel. Arra voltunk kíváncsiak, hogy vajon a gyermek-
vállalást mennyiben érintette   a járványhelyzet és a  védőnők 
mindennapjai  változtak-e az elmúlt hónapokban.  
A bicskei védőnők arról számoltak be, hogy a városban  a ko-
rábbi években növekvő tendenciát tapasztaltak a gyermekvál-
lalási kedv tekintetében, s örvendetes módon a megszületett 
gyermekek száma azóta sem csökkent,  inkább  állandósult.
Mostanában  az sem jellemző, hogy  egyedülálló anyaként  
vállalnának gyermeket a hölgyek.  Ritkán fordul elő, hogy a 
férj vagy élettárs a várandóssága alatt elhagyja párját, esetleg 
hirtelen bekövetkező halála miatt marad az anyuka egyedül. 
Ez azt is jelenti,  hogy a gondozott gyermekek többsége csa-
ládba születik, ami egy örömteli hír.
S, hogy a járványhelyzet mennyit változtatott a védőnők 
munkáján? Jelentősen átalakította   azt. A családok és a terü-
leti védőnők egészségének védelme érdekében igyekeznek 
minimalizálni a  személyes  találkozások számát, és a szakma 
szabályainak figyelembevétele mellett a távkonzultációt he-
lyezik előtérbe, de ez persze  nem jelentheti az ellátás meg-
tagadását. Első körben ismereteket szereztek a Covid-19 fer-
tőzés klinikai tünetei, rizikótényezői, járványügyi besorolása, 
valamint az óvó-védő rendszabályok kapcsán, melyeket mun-
kájuk során alkalmazniuk kell. Ezen felül oktatják a gondozott 
személyeket, valamint a hozzátartozókat a helyes kéz higié-
nére, a védőfelszerelések helyes használatára, a helyes légzési  
és  köhögési szabályokra. Törekszenek arra, hogy amennyiben 
feltétlenül szükséges a személyes találkozás a gondozottal, az 
lehetőleg a védőnői tanácsadóban történjen. Csak nagyon 
indokolt esetben mennek  családlátogatásra, melynek  során 
használják  az egyéni védőeszközöket. A védőnői tanácsadá-
sokon való részvétel előjegyzés alapján történik. Két gondo-
zott között szellőztetnek, a használt eszközöket és a bútorokat 
fertőtlenítik. Igyekeznek figyelni arra, hogy a váróhelyiségben 
egyszerre csak egy gondozott tartózkodjon, amennyiben ez 
nem biztosítható,  akkor  szigorúan betartatják a védőtávol-
ságot. 

A szerelmespárok hosszú ideje erősítik meg egymás irán-
ti érzéseiket, összetartozásukat szerelemlakattal, amelyen 
monogramjuk mellett, más, számukra fontos  információk is 
szerepelhetnek. Ma már Bicskén is van erre  lehetőség, a Petőfi 
Művelődési Központ Valentin-nap apropóján ugyanis  szere-
lemlakat-falat állított föl az épület előtt. Akik azonban más 
módon is szeretnék hivatalossá tenni a kapcsolatukat,   azok  
házassággal pecsételik meg. Teszik ezt azért is, hogy aztán 
családot alapítsanak, közösen gyerekeket vállaljanak. Az éle-

tünk meghatározó része, fontos mérföldköve mindez,  ezért  
minden év februárjában - egy héten keresztül - a Házasság 
Hete programsorozat erre igyekszik felhívni a figyelmet.  
Idén sem volt ez másként.
A Bicskei Újság korábban  már beszámolt arról, hogy  a 

HÁZASSÁG HETE
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OLVAS, TÁNCOL, 
HEGEDÜL ÉS VÍV

Kihári Zalán a Szent László Általános Iskola 7. 
osztályos tanulója. Első osztálytól kezdve kitűnő 

tanuló, a tavalyi év végén több tárgyból dicséretet 
kapott, év végén pedig elnyerte a Sík Sándor-díjat.  
Ezt olyan diákok kaphatják, akik  a magyar nyelv és 
irodalom tantárgyi versenyeken kimagasló eredmé-
nyeket érnek el  az iskolában. Nemcsak a tanulásban 
jeleskedik azonban,   kilenc éve néptáncra jár, hat 
éve játszik népi hegedűn és hagyományőrző vívást 
is tanul.

TEHETSÉGEINK

a Csillagszeműeknél, majd pár hónap múlva szüleim 
szervezésének köszönhetően Bicskén is elindult a néptánc 
oktatás Mayer Orsolya vezetésével. Immár tíz éve táncolunk 
ott a  testvéreimmel.
A népzene pedig köztudottan együtt jár a néptánccal. 
Egyébként másodikos korom óta hegedülök. Nagy öröm, 
hogy el tudom játszani azokat a nótákat, amelyekre táncolunk. 
Hegedűtanáromnak köszönhetően eljutok táncházakba is 
zenélni. Nyáron még Rovinjban is játszottam egy horvát 
bácsi hegedűjén magyar népdalokat. Így az utcazenélést is 
kipróbáltam. Szuper érzés volt!

Hagyományőrző vívásra is jár, ami azért távol áll 
a művészetektől…
- Ez így van, de szeretem a közösséget összetartása, 
fegyelmezettsége, családiassága miatt, s az sem mellékes, 
hogy  őrizzük  a hagyományokat. Árpád-házi királyaink korát 
elevenítjük fel, hagyományos szablyavívást, lándzsavívást és 
kardvívást tanulunk a Vértes Hagyományőrző Egyesületnél, 
Tóth Tihamér vezetésével. Első osztályos korom óta járok 
hozzájuk, az iskolában hetente van edzés, s egész évben 
hagyományőrző bemutatókra megyünk,  az ország számos 
pontján megfordultunk már,  nyaranta pedig edzőtáborok 
vannak. Életem egyik  legnagyobb élménye volt, hogy részt 
vehettem  a nagyvázsonyi várjátékokon.

Az önkormányzati támogatást mire szeretné 
felhasználni?
- A támogatás összegével az új hegedűm árát egészítettük ki. 
Ez egy egyedi, manufaktúrában készült hangszer. Csodálatos 
érzés rajta játszani. Köszönöm, hogy az önkormányzat 
segítségével ezt meg tudtuk vásárolni!

Milyen tervei vannak a továbbtanulást illetően?
- Jövőre pályaválasztásra kerül a sor. Mindenképpen egyházi 
középiskolában szeretnék továbbtanulni, hogy hasonló 
lelkiségben, szellemiségben lehessen részem, mint a Szent 
László Általános Iskolában. Számomra az is fontos, hogy a 
tanulás mellett  folytatni tudjam, a néptáncot, a hegedűt és 
a vívást. S bízom abban, hogy hamarosan végre  újra együtt 
táncolhatok, vívhatok társaimmal!

Honnan a magyar nyelv és irodalom iránti 
vonzalom?
- Édesanyám magyartanár, így kiskorom óta könyvek, 
mondókák, versek vesznek körül. A szüleim nagyon sokat 
olvastak testvéreimnek és nekem, mikor még nem ismertük 
a betűket, és  a mai napig előfordul az,  hogy együtt olvasunk 
valami izgalmas történetet. Rengeteg könyvünk van, 
mindegyikünknek  (öcsém és húgom is) saját könyvtárunkban 
sorakoznak a kedvenceink.  A bicskei könyvtárba is kicsi 
korunk óta járunk, szinte ott nőttünk fel Erika néniéknél. El 
sem tudom  képzelni, hogy ne olvassak, egyszerre akár 3-4 
regényt is forgatok. Természetesen vannak kedvenceim, 
amelyeket már sokadszorra bújok: Harry Potter és Percy 
Jackson történetei, Az Ezüst-tó kincse, Elveszett csillagok.

Akadnak kedvenc tárgyak a magyaron kívül is?
- Nagyon tetszik a biológia és a kémia. Ezeket a tárgyakat 
idén kezdtem tanulni, de korábban is rengeteget olvastam  
ilyen  témákban, és  természettudományos videókat, filmeket 
néztem, nézek. Kedvelem a NatGeo sorozatokat, a Brutális 
kémia részeit.

Néptáncol és 
hegedül. Ezeket is 
családi indíttatásból 
kezdte el?
- Valójában igen. A 
néptánc és a népzene 
is folyamatosan az 
életünk része, ugyanis 
édesapám néptáncolt a 
bicskei tánccsoportban. 
Pici korunk óta járunk 
néptánc és népzene 
előadásokra. Egyébként 
négyévesen kezdtem a 
néptáncot Törökbálinton 
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FARSANG JELMEZEK KÖZÖTT

Amint vízkeresztkor, vagyis január 6-án lekerülnek a díszek a 
karácsonyfákról és zárul a karácsonyi ünnepkör, kezdetét ve-
szi egy másik, húshagyókeddig, a nagyböjt kezdetéig tartó 
időszak, ami a farsang ideje. Mint ahogy az köztudott, ezeket 
a heteket a vidám lakomák, jelmezes bálok, mulatságok  jel-
lemzik. Bicske sem kivétel ez alól, bár az idei esztendő a ko-
ronavírus miatt ebben is különbözik a korábbiaktól. Ezúttal 
sem vállalkozók bálja, sem  jótékonysági bál nem lett és nem 
is lehetett meghirdetve, így az intézményekben néztünk kö-

rül, találunk-e maskarába öltözött ifjakat. Jelentjük: találtunk! 
Persze az óvodák és iskolák sem a jól megszokott módon 
mulattak, mert nem volt közös mulatság, ki-ki a saját óvodai 
csoportjában vagy iskolai osztálytermében farsangozott, de 
azért mégis csak  lesz mire emlékezni jövő ilyenkorig. S hogy 
ne csak a levegőbe beszéljünk, álljanak itt a legmókásabb fo-
tók, amelyek  azt bizonyítják, a mulatságra, a farsangra még a 
legzordabb időkben is nagyon nagy szükség van!

Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola  3. c

Szent László Általános Iskola

Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola  2. a

Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola  2. b
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Szent László Általános Iskola

Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola  3. a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola  3. a

Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola  2. c

Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola  3. c

Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola  1. b
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Bicske Városi Óvoda Méhecske csoport

József Attila utcai Tagóvoda Lepke csoport

Kakas Tagóvoda Maci csoport

Bicske Városi Bölcsőde Halacska csoport Bicske Városi Bölcsőde Napocska csoport 
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Rémisztő hideget hozott Szibériából egy időjárási front 
február közepén. Vörös kód riasztást adtak ki az ország-
ban, ami fokozott figyelmet követelt azoktól a szakembe-
rektől, akik érintettek a rendkívüli időjárás  és az esetle-
ges hóhelyzet miatt bajba kerülő emberek segítésében. 
Bicskén is kiemelt odafigyelést követelt ez a néhány nap 
a szociális szférában dolgozóktól, akik felkészülten,  ha-
tékonyan  oldották meg a feladatot vagyis elmondható: 
senkit sem hagytak  az út szélén.

Szabó Ágnes,  az Egyesített Családsegítő és Gondozási Köz-
pont – Kapcsolat Központ vezetője arról számolt be lapunknak, 
hogy a nagy hidegről szóló előrejelzések  után azonnal egyez-
tetésre hívta őket Bálint Istvánné polgármester. A vörös kód 
kihirdetése előtti egyeztetésen rajtuk kívül ott volt a Magyar 
Vöröskereszt bicskei szervezete, a Bicskei Gazdasági Szervezet, 
a Bicskei Városi Konyha és a Bicskei Rendőrkapitányság. A meg-
beszélésen  konkretizálni tudták azt is, hogy egy ilyen rendkí-
vüli  helyzetben kinek milyen lehetőségei és kötelezettségei 
vannak, ez pedig hatékonyabbá tette a feladatellátást, hiszen 
csapatként, egymást is támogatva tették a dolgukat.
- A Család és Gyermekjóléti Szolgálatnál a közelgő hideg idő-
járásra való tekintettel eseti megbeszélést tartottunk, mert a 
kollégák a munkájuk során minden korosztállyal találkoznak a 
városból. A családsegítők áttekintették a 2020-21-es évben a 
szolgálat segítségét kérő idős, egyedülálló, elégtelen lakáskö-
rülmények között élő vagy nagyon nehéz anyagi helyzetben 
lévő  emberek  helyzetét, indokolt esetben telefonon vagy 
személyesen megkeresték őket és érdeklődtek arról, hogy a 
várható extrém hidegben rendelkeznek-e megfelelő mennyi-
ségű tüzelővel. Azoknak a  családoknak, egyedülálló emberek-
nek,  akik  nem rendelkeztek elegendő fűtőanyaggal, előzetes 
egyeztetést követően az elérhetőségüket a polgármesternek 
továbbítottuk, aki azonnal intézkedett a fa kiszállításáról. Eb-
ben az időszakban a Bicskei Gazdasági Szervezet 20 családnak 
tudott egy kisteherautónyi fát eljuttatni, közülük hat családot a 
szolgálatunk jelzett – közölte Szabó Ágnes.
Tájékoztatott arról is, hogy a vörös kód idején élt egy telefon-
szám, ami egy diszpécserközpontban csörgött. Innen koordi-
nálták az éjjeli menedékhelyre való  eljutást. Bicskén,  a Fejér 
Megyei Integrált Szociális Intézmény  öt fő befogadására al-
kalmas,  ezen kívül  volt egy olyan fűtött helyisége az önkor-
mányzatnak, ami ugyancsak jó néhány fő elhelyezését teszi 
lehetővé. 
- Bicskén él egy hajléktalan, akinek még a vörös kód  kihirde-
tése előtt felajánlottuk, hogy  elhelyezzük átmeneti szállón, és 
elmondtuk a lehetőségeit. Meleg ruhával, hideg élelemmel, a 
szállóra való utazáshoz szükséges pénzzel elláttuk. Élelmiszert 
és ruhaneműt rajta kívül másoknak is tudtunk adni ebben az 
időszakban – mesélte Szabó Ágnes, aki megemlítette azt is, 
hogy a Katolikus Karitász szintén több rászorulónak  segített a 
hideg napokon. Volt, akinek olajradiátort vásároltak, volt, akik-
nek ruhákat, cipőt, de a legtöbb esetben élelmiszercsomagot 
adtak. A Vöröskereszt ugyancsak  ruhával és komoly mennyi-
ségű élelmiszerrel próbált enyhíteni a szibériai  hideg okozta 
nehézségeken.

Nagyon sok oldalról elemez-
tük  már a koronavírus-jár-
vány hatásait, de egyáltalán 
nem foglalkoztunk  azokkal, 
akik a Polgármesteri Hivatal-
ban dolgoznak és a szociáli-
san rászorulókat igyekeznek 
segíteni. Ezért  ezt most  pó-
toljuk és bemutatjuk  a szoci-
ális iroda munkatársait, akik  
valódi támaszt jelentenek a 
nehéz helyzetekben.
- Alig lélegeztünk fel a tavaszi 
első hullám után, alig zárult 
le a védekezés első szakasza,  
néhány  hónap elteltével 
máris jött a második hullám. 
Újra szigorú szabályok,  ki-
járási korlátozás, kötelező 
maszkviselés mindenhol, 
kint és bent, távolságtartás, 
bezárások. A személyes ügy-
félfogadás ismét  szünetel, 
de tekintettel a fokozottan 
súlyos  járványügyi helyzet-
re, mi  továbbra is segítjük 
a szociálisan rászoruló em-
bereket – mondta  az elmúlt 
egy évről  Zimmermann Bor-
bála.
Majd  Horváthné Töli Éva ve-
szi át a szót és, hogy tavaly 
október 15. és november 30. 
között 287 ügyfelük igényelt 
szociális tűzifát, ebből 269 
család és egyedülálló meg 
is kapta, házhoz szállították 
számukra,  18 igénylőt azon-
ban el kellett utasítaniuk, ők 
nem feleltek meg a rende-
letben előírt feltételeknek. 
- A koronavírus mostani  sza-
kaszában, már többen for-

dultak hozzánk segítségért, 
elsősorban olyanok, akik 
átmenetileg  elvesztették a  
munkájukat. Számukra lét-
fenntartási támogatást tud-
tunk folyósítani, valamint tá-
jékoztattuk őket arról, hogy, 
hol milyen lehetőségeik  
vannak ebben a helyzetben 
– teszi hozzá.
A szociális iroda dolgozói 
úgy vélik, a Bicskei Gazdasági 
Szervezet, az Egyesített Csa-
ládsegítő és Gondozási Köz-
pont – Kapcsolat Központ, 
a Járási Hivatal, valamint  a 
Polgármesteri Hivatal mun-
katársai, együtt,  közösen 
erejükön  felül helyt álltak és 
teszik ezt azóta is. Igyekez-
nek mindenkinek segíteni, 
aki hozzájuk fordul.  Saj-
nos,   azt tapasztalják, hogy 
néhányan  nem, vagy csak  
nehezen tartják be a szabá-
lyokat, korlátozásokat,  nem 
veszik fel a maszkot, nem 
használják a kézfertőtlenítőt, 
időnként  türelmetlenek. A 
legtöbben azonban betart-
ják  a szabályokat és ezekhez 
alkalmazkodva  intézik a  hi-
vatalos ügyeiket – mondják.
A végén még hozzáteszik: 
honfitársaikkal együtt várják, 
hogy elinduljon  a tömeges 
oltás  és fokozatosan  felold-
ják a szigorításokat.  Addig  
azonban még egy kis türel-
met, kitartást kérnek, hiszen 
összefogással, odafigyelés-
sel, közösen túl leszünk a ko-
ronavírus-járványon!

ELÉRHETŐ SEGÍTSÉG

SENKI SEM MARADT AZ ÚT 
SZÉLÉN
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KÖNYVEK AJÁNDÉKBA tájakat hűen tükrözik e régi kiadás apró pontokból alkotott, 
egyedi rajza. A komolyabb történeteket kedvelő tizenévesek-
től a felnőttekig bárkinek élményt nyújthat a könyv: kalandot, 
szépséget, gondolkodnivalót – kinek-kinek ízlése szerint.
„…nem szabad titkolni azt, ami szép, hanem oda kell sietni 
mindenkihez és elmondani mindenkinek, csak azért, mert 
szép.”

Endrédiné Szabó Erika 
ajánlata: 
Bauer Barbara: A fekete 
rózsa
Jaffa Kiadó 2020

A szerzőt személyesen 
ismerem, könyvtárunk 
olvasója, Etyeken él és 
többször köszönthettük 
író-olvasó találkozón is 
Bicskén. Megjelent mű-
vei sikerkönyvek, emberi 
sorsokról, családokról, vi-
haros történelmi időkről 
szólnak.
Nyár óta vártam, hogy 
megjelenjen Bauer Barbara etyeki mesékkel, történetekkel 
átszőtt új regénye. Decemberben vehettem kézbe saját pél-
dányomat. Elkezdtem olvasni és olvasás közben ismerős hely-
színeken jártam, bepillanthattam a sváb családok minden-
napjaiba, szokásaiba, a szőlőművelés rejtélyeibe. Fájdalmas 
történelmi időszak a háború borzalmai majd a kitelepítések 
tragédiái, a kibontakozó szerelem, a szülőföld szeretete, a 
fájdalom mögött pedig  emberi sorsokat és egy korszak tör-
ténetét ismerhettem meg. Én már tudom létezik-e a címadó 
fekete rózsa. Ajánlom a könyvet mindazoknak, akik szeretik a 
szépirodalmi igényességgel megírt, érzelmekkel átszőtt törté-
nelmi regényeket.

Február 14-e Valentin-nap, a szerelmesek nap-
ja. Sokan nem tudják, hogy ezen a napon van 

a Nemzetközi Könyvajándékozási Nap is. Ilyenkor 
az a fő cél, hogy a lehető legtöbb gyerek kezébe 
könyvet adjanak, és ezzel kedvet kapjanak  az ol-
vasáshoz. Bicskén a Nagy Károly Városi Könyvtár is 
csatlakozott az akcióhoz és február 15-én, hétfőn 
több mint kétszáz, mások által felajánlott könyvet 
ajándékozott.

A könyvtár tájékoztatása szerint az olvasók és a könyvtáro-
sok mintegy kétszáz, új vagy újszerű, ajándékozásra alkalmas 
könyvet gyűjtöttek össze e jeles napot megelőzően, köszön-
hetően a könyvadományozóknak, mint Liebig Lászlóné, Na-
szály Ferencné, Molnár Magdolna, Juhászné Szűcs Mária, 
Varga Katalin, Szabó Gyöngyi, Szabó Tünde, Aradi-Varga Ka-
talin, Kósáné Holecz Anna Mária, Éhmann Gáborné, Sinógli 
Edit, Vincze István, Tolnai Zsófia, Cseresnyés Erika, Nedved 
Zoltánné és az ismeretlen jószívű adakozók. Az ajándékokat 
a könyvtárosok becsomagolták és úgy adták át a bicskei gyer-
mekeknek a Bicske Városi Bölcsődében, a Csokonai Vitéz Mi-
hály Általános Iskolában, a Szent László Általános Iskolában, 
a Bicske Városi Óvoda tagintézményeiben, valamint a Bicskei 
Kultúrkúriában.
A könyvtár felnőtt olvasói sem maradtak ajándékkönyv nél-
kül, 65 darab, szívecskékkel díszített „zsákbamacska” közül 
vihettek haza egy-egy csomagot, amennyiben február 13-17. 
között a teraszon kölcsönöztek.
Aki pedig ajándékkönyv nélkül maradt, annak szeretnének 
néhány kötetet ajánlani, amiket a Nagy Károly Városi Könyv-
tárból ki lehet kölcsönözni.

Bognár Farkas Gábor ajánlata: 
Ifj. Gaál Mózes: Mildi 
meséi
Minerva, 1984.

Egyik gyermekkori ked-
vencemet kerestem ma 
elő a könyvtár polcáról. 
A meselényekkel bené-
pesített, végeérhetetlen 
Rengetegben vándorló 
Mildi útja egy pillanat alatt 
megragadja az olvasó kép-
zeletét. A különös stílusú, 
sokszor borongós történe-
teket, néhány találó szóval 
festményszerűvé varázsolt 
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ITT A TAVASZ, VÁR A KERT!

ezzel egy menetben juttatjuk ki a műtrágyákat, talajfertőtle-
nítő szereket. Sajnos a szerkivonások miatt szűk a választék, 
de azért kaphatók hatékony talajfertőtlenítők, a korai, talajla-
kó kártevők ellen. A konyhakerti vetemények apró magok, így 
különösen érzékenyek a talajszerkezetre és a nedvességtarta-
lomra, tehát a kialakuló növényállomány, tőszám ilyenkor dől 
el.

A díszcserjékkel, virágokkal és egyéb nem ha-
szonnövényekkel milyen teendők vannak ta-
vasszal?

- Természetesen ugyanez vonatkozik az egynyári dísznövé-
nyekre is. Az évelők esetében és a fás szárúaknál a gyümölcs-
fáknál elmondottak lehetnek az irányadók azzal a különb-
séggel, hogy itt kisebb a jelentősége a metszésnek, esetleg 
csak ritkítani kell őket. Ami fontos, hogy sok díszfa, díszcserje 
közeli rokonságban áll az almafélékkel, a csonthéjasokkal, így 
ugyanazok a károsítók, betegségek leselkednek rájuk, mint a 
haszonnövényekre, ott se hanyagoljuk el a növényvédelmet.

Mikor kezdjünk el metszeni?

- A metszés idejét tekintve viszonylag lazák a szabályok, sok-
sok tényező, különböző súllyal határozza meg. Ahol nagy 
területen kell ezt a munkát elvégezni, ott már decemberben 
megkezdik. Általános szabály, hogy nyugalmi időszakban, 
rügyfakadás előtt metsszünk, mivel ha később történik, a 
fakadó hajtások könnyebben lepattannak, letörnek, amely 
negatív hatással lehet a termésre. Persze akadnak kivételek, 
például kajsziban a rügypattanás utáni metszés kedvezőbb 
a sérüléseken, metsz lapokon keresztül fertőző kórokozókkal 
szemben, mivel az intenzív nedvkeringésnek köszönhetően, 
mintegy „kivérzik” a növény, így kórokozók bejutása sokkal 
nehezebb.

Elvégeztük a metszést. Milyen munkák várnak 
ránk ezután?

- A metszés végeztével következnek a legfontosabb növény-
védelmi feladatok. Ha még rügypattanás előtt vagyunk, el-
végezhetjük a tél végi lemosó kezeléseket, rezes, kén tartal-
mú, olajos készítményekkel illetve ezek kombinációjával. Ám 
ennél sokkal fontosabb a korai kártevők (atkák, betelepülő 
levéltetvek) és kórokozók (varasodás, monília, tafrina) elleni 
védelem. Ebben az időszakban a legérzékenyebbek a fák, a 
szőlő, és ha ilyenkor elengedjük a károsítókat, az az egész ve-
getációban elkíséri a növényeket, és a termésben is ilyenkor 
okozzák a legnagyobb kárt. Természetesen ne feledkezzünk 
meg a gyomok elleni védelemről és a tápanyag utánpótlásról 
sem, a hosszú hatástartamú talajherbicideket és a nitrogén 
tartalmú műtrágyákat is ilyenkor juttatjuk ki.

Milyen földmunkákat végezzünk veteményezés 
előtt?

- A kertben természetesen fontos helye van a veteményeknek 
is. Ha nem volt idő az alapozó talajmunkákra (ásás, szántás) 
ősszel, ez ilyenkor pótolható. Fontos a megfelelő időzítés, a 
talajtípus és a nedvességtartalom figyelembevételével, hogy 
aprómorzsás magágyat tudjunk készíteni. Figyeljünk arra is, 
hogy ilyenkor a talajt minél előbb lezárjuk, például gereblyé-
vel, a talajnedvesség megóvása érdekében. Természetesen 

Amogyoró már februárban elvirágzott, lassan kö-
veti a többi gyümölcsfa és a konyhakert is várja 

már, hogy magába fogadhassa az első magokat. A 
tavasz a szépsége mellett tennivalókat is hoz a kert-
tulajdonosoknak. Utóbbiakról beszélgettük Pusztai 
Gáborral, aki faiskolát üzemeltet Bicskén.



elérek a parkig. Éppen 
ezért szeretném, ha soká-
ig az olyan „futóbolondo-
ké” legyen  ez a rekortán, 
mint amilyen én is vagyok 
- mondta a futástól kissé 
még zihálva Prockl Petra, 
miután éppen lefutotta 
az adott napra tervezett 
köröket.
Ahogy beszélgettünk, 
éppen egy fiatal pár sé-
táltatott kutyát a park-
ban. Azzal nem lett volna 
semmi baj, ha csak ők 
ketten lépkednek a gu-
mírozott felületen, de a 
kutya is a rekortánon fut-
kározott, és az állat kör-
mei nem biztos, hogy jót 
tesznek a borításnak.
- Magam is kutyatartó va-
gyok, de a rekortán nem 
nekik való. A park végében 
van egy kutyafuttató, mégis szívesebben sétálnak az állatokkal 
a pályán, ráadásul sokszor póráz nélkül, ami igen balesetveszé-
lyes, ha a kutya a futók közé keveredik. Arról nem beszélve, hogy 
a kutyapiszkot sem szedik össze. Előfordult már, hogy a futókö-
rön könnyített magán az egyik kutyus, de a gazdája otthagyta az 
ürülékét, ami rendkívül bosszantó - meséltet Prockl Petra.
Hozzátette: egyetlen mentségük lehetne a kutyatartóknak, 
hogy egyelőre nincsenek a parkban szemetesek a kutyapi-
szoknak, de ettől még össze lehetne szedni egy zacskóba és 
otthon kidobni a kukába, mint ahogy ő is szokta. Elmondta azt 
is, nem csak kutyások, de az  egyszerű járókelők is a rekortánt 
használják, bár ők kevésbé zavaróak, ha odafigyelnek a futók-
ra és elengedik őket.
A beszélgetésbe bekapcsolódott egy idősebb úr is, aki csak 
annyit jegyzett meg, hogy a kamaszok rendre a futókört hasz-
nálják kerékpározásra, holott az nem bicikliút. Gyakran sarat 
hordanak fel a pályára a kerekekkel, ami bizonyára nem tesz 
jót a felületnek. Megjegyezte: ő maga nem fut, de szeretné, ha 
évek múlva is ugyanilyen állapotban lenne a Bicske Szíve Park 
és a futópálya is.
Úgy tűnik tehát, hogy a helyzet nem tragikus, de akadnak 
gondok. Persze, a korlátozások miatt mindenki jobban vágyik 
a szabadba, s örömteli, hogy erre már a Bicske Szíve Park is 
rendelkezésre áll. Ugyanakkor azt sem lehet elhallgatni, hogy 
a korlátozások miatt a játszóterek és a sportpark le van zár-
va, tehát azok megnyitásával vélhetően javulni fog a helyzet. 
Az is jó hír, hogy az önkormányzat szeretne további járdákat 
kiépíteni a parkban, ami azt jelenti, hogy  több lesz  a sétálás-
ra alkalmas felület. Így  talán majd elérhető, hogy a futópálya 
tényleg a futóké legyen.
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A FUTÓPÁLYA A FUTÓKÉ!

Örömteli  változások zajlottak az elmúlt évben 
a Bicske Szíve Parkban. A parkosítás és a köz-

világítás kiépítése mellett pontosan egy kilomé-
ter hosszú, rekortán borítású futókör létesült. Egy 
olyan hiánypótló, az izmokat, ízületeket maximá-
lisan kímélő futópálya, amire régóta vártak azok a 
bicskeiek, akik rendszeres testmozgásnak a koco-
gást, futást választják. Ezért fontos ennek a gumi-
csíknak a védelme, hiszen az a cél, hogy  hosszú 
évekig szolgálhassa  az amatőr sportolókat. Ez a fu-
tókör ugyanis az övék!

- Csak szuperlatívuszokban tudok beszélni a futópályáról. Egy-
szerűen parádés. Napi rendszerességgel futok, ám eddig soha 
nem edzettem  ilyen felületen. Nem tudok róla rosszat mondani, 
tökéletesen megfelel az igényeimnek. Éppen egy kilométer hosz-
szú, ez megkönnyíti a megtett távolság mérését, a szélessége is  
pont jó. Szerintem amatőr sportolóknak, hobbifutóknak több 
mint elegendő. Arról nem beszélve, hogy óriási a különbség az 
út szélén vagy a járdán történő kocogáshoz képest. Ma már az 
a pár száz méter sem esik jól, amit aszfalton kell lefutnom, amíg 



Egészen biztos, hogy 2021. március 2-a nem aranybetűs ünnep-
ként vonul be Bicske történelemkönyvébe, főként nem annak 
a két családnak, akiknek ezen a napon leégett a családi háza. A 
városvezetés és a jószándékú bicskeiek újra összefognak, hogy 
a bajbajutottakon segítsenek.
A tragédia a Galagonyás 2. dűlőben történt, mindkét ház ott lett 
a tűz martaléka. A bicskei és a tatabányai tűzoltók vonultak a 
helyszínre, a tüzet sikerült eloltaniuk, ám szakszerű és gyors be-
avatkozásuk ellenére is komoly károkat szenvedtek az épületek. 
Az ingatlanok lakhatatlanná váltak. A tűz okát még vizsgálják,  
szerencsére senki sem sérült meg a balesetben. A bajbajutott 
családok rokonoknál, ismerősöknél lettek elszállásolva.
- Ebben a helyzetben minden segítség számít, az összefogás cso-
dákra képes. A bicskei önkormányzat, lehetőségei szerint minden-
ben támogatni fogja az érintett családokat – jelentette ki Bálint 
Istvánné polgármester azt követően, hogy értesült a tragédiáról.
A szavakat gyorsan tettek is követték, így másnap már arról 
adhatott hírt a városvezető, hogy elindult az adománygyűjtés 
mindkét családanyagiakkal számára.
- A tűzeset károsultjainak szeretnénk gyűjteni, ezért összefogásra 
kérek mindenkit! Kérem, aki akár anyagi támogatást, akár épí-
tőanyagot, vagy egyéb adományt fel tud ajánlani, jelezze a mega-
dott elérhetőségeken! Két családi ház égett le, a benne élők bútorai, 
ruhaneműi, használati tárgyai odalettek egy szempillantás alatt. A 
gyermekét egyedül nevelő Diószegi Annamária, illetve Léber 
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BAJBAJUTOTT CSALÁDOK VÁRNAK SEGÍTSÉGRE!

A polgármester által említett elérhetőségek pedig az alábbiak:

Bálint Istvánné: +36-20/455-8837
Némethné Horváth Nikoletta: +36-20/916-5502

Közvetlen utalás az alábbi számlaszámra történhet:

Diószegi Annamária: K&H Bank 10402001-86767266-77481007
Léber Attila: Takarékbank 73605065-10189645

Attila és családja háza is lakhatatlanná vált. Ezért is kü-
lönösen fontos most az összefogás – hangsúlyozta Bálint 
Istvánné.
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A NÉPSZOKÁSOKKAL LESZ TELJES AZ ÜNNEP

kor illett megkínálni étellel, itallal a ven-
dégeket, a gyerekeket hímes tojással, 
édességgel. 12-14 éves koromban ver-
sengtünk a korombeli lányokkal, hogy 
kinél volt több látogató. Gimnazista 
koromban már nem élveztem ezeket az 
egész napos, sokáig tartó vendégjárá-
sokat. A nap végére nagyon fájt a fejem 
a különböző illatoktól, amivel meglo-
csoltak, nem mindig volt türelmem be-
szélgetni a gyakran kapatos fiúkkal. Zá-
rójelben jegyzem meg, néha elbújtam, 
ha olyan vendég érkezett, akit nem 
láttam szívesen. Kamasz voltam, de a 
család felnőtt tagjai ezeket jól kezelték 
és így nem volt sértődés.

Mi volt a kedvenc népszokása?

- Nagyon szerettem a húsvéthétfőt 
követő vizes locsolkodást, amikor a lá-
nyok, asszonyok vízzel locsolták le a 
férfiakat. Anyai nagynénink velünk élt 
és minden csínyben benne volt! A falu 
főutcáján laktunk, lesben álltunk a vi-
zes vödrökkel. Arra járó, bicikliző férfi-
ember nem maradt szárazon. Nagyon 
jókat nevettünk, szórakoztunk! Egyszer 
sajnos, mi lányok jártunk pórul: a szom-
széd kerti házikójában rendeztük be a 
főhadiszállást, ám a fiúk sajnos észre-
vették és elveszítettük a csatát. Telje-
sen eláztunk. Most, hogy beszélgetünk 
róla, szinte újra átélem! Hogy mennyit 
nevettünk! De jó volt! Az emlék ma is 
eleven él bennem.

Mikor találkozott először a 
húsvéti népszokásokkal?

- Bodrogköz egy bájos falujában, Pácin-
ban nőttem fel, ahol édesapám állator-
vos volt, édesanyám pedig a település 
szülötte. Rendkívül vendégszerető 
emberek élnek ott a mai napig is. Édes-
anyám révén szinte a fél falu rokonunk 
volt és édesapámat is mindenki ismer-
te, tisztelte. A vidéki emberek tartják a 
hagyományokat, így a húsvéti népszo-
kásokat is. Már napokkal húsvét előtt  
elkezdtük a tojások festését, viasszal, 
berzseléssel, karcolással díszítettük a 
szebbnél szebb tojásokat, sok locsolót 
vártunk minden évben.

Nyilvánvaló, hogy ekkora ké-
szülődés után sokan meglo-
csolták a lányokat, asszonyo-
kat…

- Alsós koromban nagyon élveztem 
ezeket a húsvéthétfői locsolkodásokat 
a húgommal együtt. Nemcsak a roko-
nok, hanem szinte minden felnőtt férfi, 
fiú tiszteletét tette, megöntötte  a ház 
asszonyát, lányait. Természetesen ilyen-

Maradt mára valami a mókák-
ból?

- Miután a gyerekévek elmúltak, a 
szomszéd és a közelünkben élő sok-sok 
gyerek középiskolás lett, havonta láto-
gathattunk csak haza. Lassan elmúltak 
a locsolkodások, maradtak a közeli ro-

konok. Velük mindig nagyon jó volt 
találkozni húsvétkor, nagy beszélgeté-
sek, a régi történeteken felidézése, sok 
nevetés. Ezeket is nagyon szerettem. 
Az évek múltával, a húsvét számomra 
az édesanyámmal, a húgommal és csa-
ládjával való szeretetteljes találkozást 
jelentette.
Mikor nekem is lett családom, megszü-
letett a kislányom, neki újra szerettem 
volna megmutatni azokat a szokásokat 
(tojásfestés, ajándékkészítés, vendég-
fogadás), amiben nekem volt részem 
gyerekkoromban. Sajnálom, hogy már 
nem tudtam ugyanazt  visszahozni. 
A tojás helyett pénzt vagy ajándékot, 
édességet szerettek volna a gyerekek. 
Így lassan az én, a mi húsvétunk is át-
alakult. A húgomékkal töltöttük az ün-
nepet, nagyon örültünk, hogy a bővülő 

A húsvét a keresztény világ egyik  legnagyobb, legszentebb ünnepe, Jézus Krisztus feltámadását ünne-
peljük. Idén április 2-án lesz nagypéntek és április 5-én húsvét hétfő. A vallási jelentőségén túl számos 

népszokás kötődik az ünnepkörhöz, mint a húsvéti hímes tojás vagy a locsolkodás. Utóbbiakról beszélget-
tünk Lovasné Báder Katalin tanárnővel. 
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gás, és a füstölt sonkát húsvétra tarto-
gattuk. Gyönyörű szeletekkel kínáltuk 
a betérő vendégeket. Tejfölös tormát 
mindig készítettünk a kertből kiásott 
gyökerekből, és tormás cékla is került 
az asztalra a házi kenyér mellé, főtt 
tojással, házi sonkával. Nálunk, Bod-
rogközben a töltött káposzta nemcsak 
karácsonyi étel, hanem szinte minden 
házban húsvétra is készítettek. Egyszer 
az unokahúgommal meglátogattunk 
4-5 rokont, ismerőst, minden családnál 
töltött káposztát ettünk, a nap végén 
már alig tudtunk megmozdulni. Ezt 
minden húsvétkor felemlegetjük, és 
nagyon jókat nevetünk azon, amikor 
sorrendet állítottunk fel, hogy hol ettük 
a legjobbat. Talán ezért is a kedvenc 
ételem a töltött káposzta! Visszatérve 
a menüre: hosszú évek óta próbálok új 
ételeket készíteni. Nagyon szeretjük a 
báránybordát salátával, különböző mó-

család együtt lehet néhány napot náluk 
vagy nálunk.

Akadt-e olyan tanítvány, aki 
meglepte valamivel húsvét 
kapcsán?

- Egy nagyon kedves emlékem van, 
ami a tanári pályám kezdetekor tör-
tént. Húsvétra egyik tanítványomtól 
egy piros szemű, fehér szőrű kisnyulat 
kaptam ajándékba. Karotta lett a neve. 
Hosszú évekig élt velünk.

Az ünnepi menü összeállítása-
kor ragaszkodik a hagyomá-
nyokhoz?

- Az ételekben a mai napig tartom a  
húsvéti hagyományokat,  szokásokat. 
Pácinban nálunk mindig volt disznóvá-

don töltött tojásokat, pikáns leveseket. 
Az ajánlott ételsorba ezek is  bekerül-
nek!

A jó ételhez szép asztal is du-
kál?

- Örülök a szépen terített asztalnak. 
Kedvelem a tavaszi virágokat, tulipán, 
gyöngyike, nárcisz, barka, aranyvessző 
szokott lenni az asztalon. Szeretem az 
asztalt díszíteni a sárga, zöld és a lila 
árnyalataival. Hímes tojások mindig 
kerülnek az asztalra, a terítőnek és a 
szalvétának is összhangban kell lennie 
a többi kiegészítővel. Számomra fontos 
hangulati elem a tavaszi zöldségekből 
készült saláták, italok színei. Ezekkel 
lesz teljes a húsvét ünnepe!

FÜSTÖLT LAZACCAL TÖLTÖTT TOJÁS

Hozzávalók 4 személyre:
1 kisebb burgonya, 6 főtt tojás, 2 evőkanál majonéz, 1 
ek. citromlé, 10-15 dkg füstölt lazac, 3 ek. apróra vágott 
újhagyma, kevés só,  bors.

Elkészítése:
- A felkockázott krumplit forró sós vízben puhára főzzük, 
majd lecsepegtetjük. A tojásokat félbevágjuk, és a sárgá-
jukat kivesszük.
- A tojássárgáját a krumplival együtt villával áttörjük, 
közben hozzáadjuk a majonézt, a citromlét, az apróra 
vágott lazacot és az újhagymát, majd sózzuk, borsozzuk.
- A tölteléket a tojásfehérjékbe kanalazzuk, és legalább 
4-6 órára a hűtőbe tesszük.
-Reszelt sült céklával és tejszínes tormával tálajuk.

BALZSAMECETES-MUSTÁROS CSÜLÖK

Hozzávalók 4-6 személyre:
2-2,5 kilós füstölt csülök, üveges savanyított gyöngy-
hagyma, 5 evőkanál balzsamecet, 20 dkg barna  cukor,  
evőkanál mustár, 8 dkg vaj, 1kk só, frissen őrölt bors.

Elkészítése:
- A füstölt csülköt egy nappal korábban lassan előfőz-
zűk, hagyjuk kihűlni a főzőlében. 
- A gyöngyhagymát leöblítjük, és lecsöpögtetjük.
- A balzsamecetet összekeverjük a cukorral és a mus-
tárral. A keverék harmadát a gyöngyhagymával egy 
edényben összeforgatjuk.
- A csülköt rombusz alakban 1 cm mélyen bevagdos-
suk, majd egy sütőedénybe tesszük. A mustáros –bal-
zsamecetes páccal bekenjük.   180 fokra előmelegített  
sütőben 1,5 órán keresztül sütjük, közben többször is 
megkenjük a keverékkel. A sütés befejezése előtt 40 
perccel a sütőedénybe bekenalazzuk a gyöngyhagy-
mát is. 
- Spenótos krumplipürével és a roppanós gyöngyhagy-
mával tálaljuk.

HÚSVÉTI ÜNNEPI MENÜ 
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azt kérdeztem, hogy miért is nem haltam 
meg rögtön, annyira nehéz volt elviselnem 
a fogyatékosságomat. A szüleim, akik élik az 
életigét, mindig ugyanazt válaszolták: „Anna, 
Isten végtelenül szeret, és rendkívüli terve van 
veled”. A testi korlátaim kapcsán pedig segí-
tettek, hogy ne állítsanak meg a nehézségek, 
hanem inkább „szeressem elsőként” a többi-
eket, mint ahogy Isten szeret bennünket. Azt 
láttam, hogy nagyon sok helyzet megválto-
zott körülöttem és az emberek is nyitottabbak 
lettek és nem csak velem. Apukámtól kaptam 
egy személyes üzenetet, amelyet csak a halála 
után volt szabad fölbontanom. Egyetlen mon-
dat állt benne: „Az én éjszakám nem ismer 
sötétséget”. Ez mindennapos tapasztalatom: 
amikor azt választom, hogy szeressem és szol-
gáljam, aki mellettem van, akkor már nincs sö-
tétség és megtapasztalom Isten irántam való 
szeretetét”.
A feltámadt Jézusban van az a remény, amely 
segített Boldog Batthyány-Strattmann Lász-
lónak kimondani ezeket a szavakat, amikor a 
fia meghalt: ”Most térdeljünk le és köszönjük 
meg a Jó Istennek, hogy Ödönt húsz évre ne-
künk adta”.
A feltámadt Jézusba vetett hit – a Húsvéti hit 
– az Ő szeretetében mindig segíteni fog ne-
künk látni a legsötétebb éjszakán, hálásnak 
lenni mindenkor és megbocsátó szívvel azt az 
utat járni, ami már itt a Földön boldoggá tesz 
minket.
Áldott Húsvétot! Jézus feltámadt – valóban 
feltámadt.

Bicske, 2021. Nagyböjt

Burbela Gergely
plébános

Mindig szeretve vagyok…

Hitünk alapja a remény, hogy Jézus Krisztus 
feltámadt. A feltámadt Úr megmutatja, hogy 
csak akkor van feltámadás, ha előtte van a 
kereszt. Benne találjuk az élet értelmét. Az 
örömnek és a szenvedésnek mély értelmét. A 
szeretet utáni vágy, küzdelem, kitartás Jézus-
ban megtalálja a teljességet. Kereszténynek 
lenni azt jelenti: követni a megfeszített és fel-
támadt Jézus Krisztust a mai világban, de nem 
egyedül, hanem közösségben.
Soha nem felesleges kinyújtani a kezünket 
más emberek felé, mivel azzal mindig jobb 
lesz a világ. Soha nem felesleges szeretni és 
megbocsátani, mivel maga Isten – aki ember-
ré lett Jézus Krisztusban – megmutatta ennek 
mély értelmét.
A feltámadt Jézus megmutatja nekünk a meg-
bocsátás győzelmét. A feltámadt Jézus a ke-
reszthalála után nem fordult el tőlünk, hanem 
megbocsátó szeretetével tovább keresi az 
embereket.
Barsi Balázs atya azt írta: „Nem úgy tekintünk 
Jézus Krisztus feltámadására, mint egy múlt-
beli eseményre, hanem mint a bűnbocsánat-
ban megnyilvánuló folytonos újjáteremtésre”.
Elfogadni a megbocsátást: az mindig újrate-
remtés, új kezdés. Bízni Jézus Krisztus feltáma-
dásában azt jelenti: bízni, hogy mindig szeret-
ve vagyok bármilyen bűnt is követtem el.
Jézus ezt mondta Tamásnak feltámadása 
után: „Boldogok, akik nem látnak, és mégis 
hisznek.” (Jn 20,2)
Hitünk alapja az a meggyőződés, hogy bármi 
is ér minket, Isten szeret bennünket Jézusban. 
Velünk van. Az Ő szenvedése megmutatja ezt 
a közelséget. Ez a szeretet adja nekünk az iga-
zi örömet, akkor is, amikor szenvedni kell érte.
A Focolare mozgalom által megjelentetett 
Élet Igéje 2020. áprilisi számában ezt olvas-
tam: „Anna fiatal ausztrál lány, súlyos fogya-
tékkal született. Ő meséli: serdülő koromban 

„A keresztény ember győzelemre hivatott Krisztusban. Ez a 
győzelem elválaszthatatlan a nehézségektől, sőt a szenve-
déstől is ugyanúgy, ahogy Krisztus feltámadása elválaszt-
hatatlan a kereszttől.” - Szent II. János Pál pápa

2021. március
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   A Nagyböjti időszak lelki programjai

húsvétra készülve

a bicskei templomban és a plébánia

közösségi helyiségében

03.13.  Szombat, 14:00 órától Lelkinap

03.27.  Szombat, 16:00-18:00  Szentségimádás gyóntatással

03.29.  Nagyhétfő,  17:00  Szentségimádás   18:00  Szentmise

03.30.  Nagykedd,    17:00  Szentségimádás   18:00  Szentmise 

03.31.  Nagyszerda, 17:00  Szentségimádás   18:00  Szentmise 

Madassery Sebastian SVD atyával, közben gyónási lehetőség

Kelényi József O.Praem mányi plébánossal

Mészáros Péter etyeki plébános tart szentbeszédet. Gyónási lehetőség.

Kelényi József mányi plébános tart szentbeszédet. Gyónási lehetőség.

Chavvakula Lourduraju SVD atya tart szentbeszédet. Gyónási lehetőség.

Gyónási lehetőségek a társplébániákon:

Csabdin és Szárligeten 
        03.14. vasárnap 10:30-tól, majd a mise után is  

Felcsúton és Alcsútdobozon 
        03.21. vasárnap 10:30-tól, majd a mise után is



 

SAJTÓKÖZLEMÉNY  
 
2021. február 16. 
 

Még egy hónapig akár SMS-ben is kérhető a postázás 
  

Akinek még nincs KAÜ azonosítója (ügyfélkapu, e-személyi igazolvány, telefonos azonosító), 
és nem is szeretne a digitalizáció útjára lépni, az idén is kérheti a Nemzeti Adó- és 
Vámhivataltól (NAV) szja-bevallási tervezetének postázását. Ehhez nem kell mást tennie, 
mint az adóazonosító jelét és a születési dátumát tartalmazó kérelmet SMS-ben vagy egyéb 
módon eljuttatni a NAV-hoz március 16-áig.  
  
A NAV idén is automatikusan, külön kérés nélkül elkészíti azok szja-bevallási tervezetét, akikről 
munkáltatói, kifizetői adattal rendelkezik: legyen munkavállaló, őstermelő, áfa fizetésére kötelezett 
magánszemély vagy egyéni vállalkozó.  
  
Saját adóbevallási tervezetét március 15-étől bárki megnézheti elektronikusan a NAV honlapjáról 
elérhető eSZJA aloldalon. Akinek nincs KAÜ azonosítója, március 16-áig többféle módon is, 
adóazonosító jele és születési dátuma megadásával kérheti a tervezet postázását többek között:  

- SMS-ben a 06-30/344-4304-es telefonszámon (az üzenetben meg kell adni az adóazonosító jelet 
és a születési dátumot a következők szerint: SZJAszóközadóazonosítójelszóközééééhhnn),  

- a NAV honlapján elérhető webűrlapon,  
- levélben,  
- a NAV honlapjáról letölthető formanyomtatványon (BEVTERVK),  
- telefonon a 1819-es hívószámon,  
- személyesen az ügyfélszolgálatokon. 

  
Az elkészült tervezeteket a NAV tértivevényesen április 30-áig küldi el postán az igénylőknek. Aki 
lecsúszik a március 16-ai határidőről, május 20-áig személyesen, a NAV ügyfélszolgálatain kérheti 
adóbevallási tervezetének nyomtatását. 
  
Az szja 1+1 százalékának felajánlásáról, a korábbi évekhez hasonlóan, idén is lehet elektronikusan 
és papíron is rendelkezni egészen május 20-ig. 
 
 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
 
 
 

Honlap: http://nav.gov.hu  Video FTP server: http://media.nav.gov.hu/media 
Keressen minket a Facebookon is! https://www.facebook.com/NAVprofil 
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ra is az önkormányzati adóhatóságokhoz lehet for-
dulni.

2021. év elején a NAV minden érintettnek határo-
zatot küld a fizetendő adóról, az aktuális fizetési 
határidőkről és az új gépjárműadó-bevételi szám-
láról. A gépjárműadó első részletét 2021. ápri-
lis 15-éig, a második részletet 2021. szeptember 
15-éig kell befizetni a NAV által megadott számla-
számra. A fentiek alapján kérjük, hogy Bicske Város 
Önkormányzata gépjárműadó számlájára csak az 
adószámla kivonaton feltüntetett gépjárműadó 
tartozást fizessék meg.

A gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási felada-
tokat 2021. január 1-jétől a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal (NAV) veszi át. A változás a gépjár-
mű-üzembentartókat (tulajdonosokat) nem érinti, 
plusz teendőjük nem lesz.

A változások nem befolyásolják a gépjárműadó 
alóli mentességeket. A 2020. december 31-én 
fennálló adómentességet és szüneteltetést az ön-
kormányzatok adatszolgáltatása alapján a NAV hi-
vatalból, automatikusan veszi figyelembe az adó 
kivetésénél.

A 2020. december 31-éig keletkezett, változott 
vagy megszűnt adókötelezettséggel kapcsolatos 
ügyekben (ezen időszak adójának beszedése, vég-
rehajtása, erre az időszakra vonatkozó ellenőrzés 
és szankciók megállapítása), kérdésekben tovább-

HELYI ADÓKBAN 2021. MÁRCIUS 16-IG FIZETHETŐK 
PÓTLÉKMENTESEN AZ ESEDÉKES ADÓK/ADÓELŐLEGEK

Segítve az önkéntes adófizetést az önkormány-
zati adóhatóságunk postán, vagy az elektronikus 
tárhelyekre megküldi az érintettek részére az ér-
tesítőket az adószámla egyenlegéről. A kiküldés 
2021. február utolsó hetében folyamatosan törté-
nik. Azon adózó kap postán vagy az elektronikus 
tárhelyére adószámla-értesítőt, akinek 1.000 Ft-
ot meghaladó helyi adófizetési kötelezettsége 
van, illetve lesz 2021. március 16-ig az önkor-
mányzati adóhatóság felé. 

A magánszemélyek többnyire postai úton kapnak 
értesítést. Az egyéni vállalkozók, gazdálkodók és 
azon magánszemélyek, akik elektronikus kapcso-
lattartást kértek, részükre elektronikusan a tárhe-
lyükre kerül kiküldésre az adószámla-értesítő.

A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó 
a fizetési kötelezettségét belföldi pénzforgalmi 
számlájáról történő átutalással köteles teljesíte-
ni. A pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett 
adózó a fizetési kötelezettségét belföldi fizetési 
számlájáról történő átutalással vagy készpénz-át-

utalási megbízással köteles teljesíteni.

Az Elektronikus Önkormányzati Portál /EÖP/ 
minden adózó számára elérhető, itt megtörtén-
het a nap 24 órájában és a hét minden napján az 
adófizetési kötelezettségek online lekérdezése 
és befizetése.

Az EÖP nyitólapjára kattintva (https://ohp-20.asp.
lgov.hu/nyitolap) az ügyfél az önkormányzatunk-
hoz tartozó adó-, díj- és illetékfizetési kötelezett-
ségét elektronikus úton teljesítheti az interneten 
keresztüli bankkártyás fizetés segítségével.

Előre is köszönjük, hogy az adókötelezettségeinek 
pontos teljesítésével, valamint befizetett adójával 
hozzájárul Bicske város fejlődéséhez is.

GÉPJÁRMŰADÓ VÁLTOZÁSOK:
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Hozzávalók 4-6 személyre:

1 egész báránycomb, 1 ek. csíkokra 
vágott narancshéj, 2 ek. olívaolaj, só, bors, 
5 dl száraz fehérbor, 3 dl csirkealaplé, 
(leveskockából is jó ), 2 kk. reszelt 
narancshéj, zöldborsó, baba és sárgarépa 
a tálaláshoz.
A fűszeres vajhoz: 15 dkg puha vaj, 4 
ek. frissen aprított tárkony, 3 ek. frissen 
aprított menta, 2 kk. fehérborecet, 2 kk. 
só.

Elkészítés: 

- A fűszeres vaj hozzávalóit összekeverjük, 
és hűtőbe tesszük.
- A megtisztított combon 2 cm mély vágá-
sokat ejtünk, a narancshéjat a vágásokba 
dugdossuk, majd a húst fóliába csoma-
goljuk, és néhány órára a hűtőbe tesszük.
- Egy serpenyőben felforrósítjuk az olíva-
olajat, körbepirítjuk benne a megsózott, 
megborsozott báránycombot, és egy rá-
csos tepsibe tesszük pihenni.
- A húst megkenjük 2-3 ek. fűszeres vaj-
jal, majd 180 fokra állított sütőben 1 órán 
keresztül sütjük. Amikor kész, alufóliával 
letakarva 20 percig állni hagyjuk.
- A sütőedényből a zsiradékot egy edény-
be kanalazzuk, nagy lángon forralni kezd-
jük, majd hozzáadjuk a bort és az alaplét, 
és 10 perc alatt beforraljuk.
- Hozzáadjuk a maradék fűszeres vajat és 
a reszelt narancshéjat, ízlés szerint sóz-
zuk, borsozzuk, majd meglocsoljuk vele a 
húst, és párolt zöldségekkel tálaljuk.

BÁRÁMYCOMB 
TÁRKONYOS-MENTÁS 
VAJJAL

Recept KÖZÉRDEKŰ 
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ANYAKÖNYVI HÍREK

Az alábbi párok járultak hozzá, hogy értesüljön Bicske lakossága a bicskei anyakönyvvezető előtt 2021. 
február hónapban megkötött házasságukról: Molnár Péter és Baksai Gyöngyike (02.11.); Pálosi 
Norbert és Vancsik Veronika (02.13.); Fülöp László és Tamás-Kiss Adrienn (02.17.); Kerékgyártó 
Sándor és Kerekes Valéria Vivien (02.17.); Igari-Szűcs István és Donka Zsófia Orsolya (02.17.); 
Kauda Tamás és Váradi Noémi Csilla (02.24.); Boros Zoltán Richárd és Juhász Helga (02.24.); 
Tolvaly Gergely Jenő és Salacz Anna (02.27.); Ivsits Attila és Egerszegi Márta (02.27.).

Sok boldogságot kívánunk!

Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ védőnői szakmai 
egysége szerint 2021. február hónapban született gyermekek: Bogdán Izabella Krisztina 
(02. 01.); Kiss Dávid (02. 01.); Dombi Luca (02.07.); Balázs Botond (02.15.).

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, pén-
tek: 8–17
Szerda:  8–18, Szombat:  8–11

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

www.bicske.hu


