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Bicskei Újság

Beruházások
az élhetőbb jövőért
Megkezdődött Bicskén
a Prohászka úti iskolaépületek, vagyis a Csokonai Vitéz
Mihály Általános Iskola és
a Szent Margit Általános
Iskola Szent László Tagiskolája energetikai korszerűsítése.
Nemsokára az uszodában
indulhat megújuló energiákat
hasznosító rendszerek üzembe
helyezése.
E zek a beruházások azt jelentik,
hogy az önkormányzat pályázati
források felhasználásával igyekszik csökkenteni az épületek fenntartási költségeit, nem mellékesen
pedig az élhetőbb jövőhöz is jelentősen hozzájárul.
Fábián Róbert, az önkormányzat műszaki irodájának vezetője
arról tájékoztatta a Bicskei Újságot, hogy az iskolák fejlesztésére a KEOP-pályázaton igényelt
támogatás összege 140,8 millió
forint, a 69,4 millió forint önerőt
pedig az önkormányzat biztosít-

ja. A Csokonai neobarokk stílusú
épületén szigetelik a mellékhomlokzatokat és a padlásfödémet, a
védett főhomlokzat azonban nem
kerül hőszigetelésre. Ezen felül a
főhomlokzati nyílászárók esetében megőrzik és felújítják a külső ablakszárnyakat, míg a belső
szárnyak helyére ötkamrás, műanyag, fokozott légzárású ablakszárnyak kerülnek beépítésre. A
mellékhomlokzati nyílászárókat
kibontják, az új nyílászárók műanyagból készülnek.
A Szent László épülete esetében szintén nem szigetelik a
védett főhomlokzatot, de a mellékhomlokzatokat és a padlásfödémet igen. A főhomlokzati nyílászárók külső ablakszárnyait az
eredeti mintájára újragyártják, a
belsők helyére műanyag hőszigetelt, fokozott légzárású ablakszárnyak kerülnek. A mellékhomlokzati nyílászárókat új műanyag
nyílászárókra cserélik.
Fontos, hogy mindkét épület fő-

homlokzatát a szükséges javítások
elvégzését követően lefestik.
A Bicskei Tanuszoda tervezett
fejlesztéseahő-ésvillamosenergia
igények kielégítését kívánja megvalósítani a megújuló energiaforrások alkalmazásával. A
hőellátást alternatív energiaellátási rendszer,
azaz talajszondás,
víz-víz hőszivattyú
biztosítaná. A
technológiai villamos energia
kielégítésére
napelemeket
szerelnek be.
A bruttó els z á m o l h a tó
költség 189
millió forint,
amelyből
az
igényelt támogatás 151 millió
forint. A pályázathoz
szükséges megvalósíthatósági tanulmányt

október 15-ig kellett benyújtani,
a döntés várhatóan október 20áig megszületik – közölte Fábián
Róbert.

Radikálisan csökkent a tábor létszáma

Bálint Istvánné és Pálffy Károly

Az elmúlt hónapokban Bicskét, Magyarországot, Európát
és az egész világot leginkább
foglalkoztató kérdésben, a migrációval kapcsolatban tartott
sajtótájékoztatót Tessely Zoltán
országgyűlési képviselő, Pálffy
Károly polgármester és Bálint
Istvánné alpolgármester október
első napján a Bicskei Befogadó
Állomás bejáratánál.
Tessely Zoltán elsőként arra
hívta fel a figyelmet, hogy az ország legrégebb óta, 1989 óta
működő befogadó állomása több
ezer saját hazájában veszélynek

kitett embertársunknak segített.
Az Európát veszélyeztető migráció azonban óriási terheket rótt az
állomásra, és a városra is, amely
eddig rendkívüli módon tolerálta
a menekültek jelenlétét.
– Az illegális bevándorlási hullám a kontinensen robbanásig
feszült helyzetet okoz. A legfrissebb adatok szerint szeptember
végéig 291618 illegális bevándorlóval szemben intézkedtek
a magyar hatóságok, miközben
a belügyminiszter szerint további 83 ezer olyan ember kelt
folytatás a 2. oldalon

Pálffy
Károly
polgármester

Kedves
Bicskeiek!
Magunk mögött hagyva a sok szempontból is mozgalmasra sikeredett
szeptembert, talán nyugodtabb kerékvágásba kerül városunk élete. Az
iskola- és az óvodakezdés nehézségei
már feledőben, és a Bicskén is sok
kellemetlenséget okozó migráns áradat is – számunkra mindenképpenkedvezőbb fordulatot vett. Végre
kiegyensúlyozottabban végezhetjük mindennapi feladatainkat,
erőink nem forgácsolódnak
annyira szét. Mert feladat
az akad mindig bőven!
Vá r o s u n k b a n
jelentős beruházások indultak meg
– felújítunk két
iskolát. Nyílás
zárócserékkel, a
homlokzat és a
födémek utólagos
hőszigetelésével
nem csak épületeink esztétikai megjelenése javul, hanem
fenntartásuk is jóval
költséghatékonyabb lesz.
Bővítjük közbiztonsági
térfigyelő kamerarendszerünket, a jelenlegi húsz kamera mellé
újabb húszat helyezünk ki a Belügyminisztérium pályázatán elnyert
pénzből, így gyakorlatilag az egész
város lefedetté válik. A rendszer a
rendőrségre van bekötve, amelyben
több forgatható és rendszámfelismerő kamera is van.
Közösségi életünk is színes arcát
mutatja: volt részünk mulatságban és
meghitt megemlékezésben egyaránt,
és a jövőben is igyekszünk változatos
programokat kínálni városunk lakóinak.
Szeretettel várok mindenkit október 23-ai ünnepségünkre is, emlékezzünk meg együtt minél többen
’56 hőseiről 11 órakor a Petőfi Művelődési Központban, hiszen a mai
nemzedékért is életüket adták 59
évvel ezelőtt!

folytatás az 1. oldalról (Radikálisan csökkent a bicskei menekülttábor létszáma)

A Bicskei Újság a következő hónapokban igyekszik
bemutatni azokat a döntéshozókat, akik hétről hétre,
hónapról hónapra alakítják, formálják a bicskei
mindennapokat a választópolgárok felhatalmazása alapján.
Az írott és íratlan szabályoknak megfelelően minden
képviselőnek azonos felületet biztosítunk, és
a kérdések is azonosak.

Bárányos József
át az országon, akiket vélhetően más uniós tagállamban regisztráltak. A magyar kormány
egyértelmű és felelős lépéseket
tett és tesz ma is, ezzel az ország mellett a schengeni határt
is védi. Ki kell mondani, hogy
a műszaki határzár egyértelműen beváltotta a hozzá fűzött
reményeket. Szeptember utolsó
napján ugyanis a szerb-magyar
határszakaszon mindössze 83
illegális határátlépő érkezett az
országba, miközben a horvátmagyar határon 4171 fő lépett
be Magyarországra – összegzett
a képviselő.
Tessely Zoltán megjegyezte,
hogy a műszaki védelem mellett
élőerős védelem és jogszabályi
szigorítás is növeli a védekezés
hatékonyságát. Úgy vélte, a tranzitzónák létrehozása, amelyet
Bicske vetett fel elsőként, jelentős javulásokat hozott, hiszen a
befogadó állomások közvetlen
környezetében megcsappant a
menekültek száma: a nyáron volt
olyan nap, amikor 1500-nál többen voltak a bicskei táborban,
jelenleg kevesebb, mint 200 fő
tartózkodik itt.
– Hazánknak van hatékony
javaslata a problémák megoldására: a helyzetet a gyökerekhez
közel kell kezelni, a menekülttáboroknak pedig az unión kívül
kell elhelyezkednie és mindenekelőtt közösen kell megvédeni
Európa határait – zárta beszédét
a parlamenti képviselő.
Pálffy Károly megerősítette,

hogy az utóbbi időszakban elképzelhetetlen méreteket öltött
a menekülthelyzet Bicskén.
Hozzátette, több migráns fordult
meg a városban, mint Bicske teljes lakossága, hiszen 14 ezernél
is több migránst regisztráltak a
táborban. Örömének adott hangot, mert a kormányzati intézkedéseknek köszönhetően mára a
helyzet óriásit javult.
– Az elmúlt hónapokban rengeteg kár érte városunkat: a lopásokon túl a közterületek szemetesek, a menekültek padokat
törtek össze és kukákat rongáltak
meg. Szeretném megköszönni a
Bicskei Gazdasági Szervezet azon
erőfeszítéseit, hogy a városlakók
ezeket a gondokat a legkevésbé
érezzék. Ugyanígy köszönetet
mondok a közmunkásoknak,
akik szintén sokat tettek a nyugalomért, és természetesen a polgárok toleranciáját is elismerés illeti
– fogalmazott a polgármester, aki
szerint még egy hatalmas kár érte
Bicskét: a táborral szemben lévő
területen egy 12 milliárd forintos beruházás indult volna el, de
a migrációnak köszönhetően az
nem fog megvalósulni. Helyette
töredékéből épül egy ipari létesítmény, vagyis a kár akár tízmilliárd
forint is lehet.
Bálint Istvánné, aki több mint
két évtizedet dolgozott a táborban, kiemelte: ennyi idő után
azonnal meg tudja állapítani egyegy emberről, hogy menekült-e
vagy migráns. Jelezte, hogy a
befogadó állomás élete mára

Bennünket
képviselnek
Rendkívüli nyílt testületi ülés
(2015. szeptember 4.)
•A képviselők megszavazták, hogy Bicske Város önkormányzata pályázatot nyújtson be a tanuszoda energetikai felújítására, a hőszivattyús és napelemes rendszer
tervezésére és megvalósítására pedig
feltételes, hirdetmény nélküli tárgyalásos
közbeszerzési eljárást indítottak.
•Az önkormányzat idén is csatlakozik a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 2015/2016.
évi fordulójához. A támogatás mértékét
mindkét („A” és „B” típus) pályázattípus
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— Miért indult képviselőnek?

– Tősgyökeres bicskeiként kötelességemnek érzem a városért
való munkálkodást. A munkámon
túl úgy gondoltam, hogy ezt képviselői munkával is megtehetem.

Tessely Zoltán országgyűlési képviselő

visszatért a régi kerékvágásba,
ezzel pedig jelentősen csökkent
az egészségügyi járványveszély
mind táboron belül, mind azon
kívül. Köszönetet mondott volt
kollégáinak, akik erőn felül teljesítettek az elmúlt pár hónapban.
Az alpolgármester reményét
fejezte ki, hogy a létesítmény
végre visszakapja eredeti funkcióját, és ismét az elismert menekültek magyar társadalomba
való beintegrálódását segíti a
jövőben.
Újságírói kérdésre Tessely
Zoltán elmondta: amennyiben
ismételten akkora nyomás nehezedne a városra, mint korábban, akkor arra fogják kérni a
kormányt, hogy az eljárásrend
betartása mellett, a városon kívül
helyezzék el a migrációs tábort.
Hozzátette: a menekültstátuszt
elnyerő külföldiek integrációját
azonban továbbra is a jelenlegi
táborban folytatnák, hiszen az
nem jelent semmiféle veszélyt a
környezetére.

esetén 8.000,- Ft/fő/hónap értékben állapítja meg.
•A képviselők megszavazták, hogy az önkormányzat tulajdonában álló bicskei 0183
hrsz-ú, szántó művelési ágú, 2 ha 4053m2
területű „d” alrészletét 5 éves határozott
időre haszonbérletbe adja Szabó Tibor őstermelőnek, regisztrált földművesnek.
Soros nyílt testületi ülés
(2015. szeptember 30.)
•A testület az önkormányzati bizottságok elnökei mellé elnökhelyetteseket választott. A Humánerőforrások Bizottsága
elnökhelyettesének Máté János Szilárd,
a Gazdálkodási Bizottságénak Ivanics
Imréné, a Város és Vállalkozásfejlesztési
Bizottságénak pedig Szabó Attila képviselőt választották meg.

– Ha volt már korábban is
önkormányzati képviselő,
mely változások, kezdeményezések köthetőek az Ön
személyéhez?

– Talán a rövid önéletrajzból
kiderül,
hogy képviselőként is
azzal foglalkozom a legszívesebben, ami a hivatásom. Emellett természetesen szívügyem településünk
testvérvárosi kapcsolatrendszere
is, valamint a város ifjúságát érintő ügyek.

– A város egészét érintő
feladatokat tartom a legfontosabbaknak. Ezek egy részében
komoly előrelépéseket tettünk,
például intézmények
felújítása, utak, járdák
építése, munkahelyteremtés. Ugyanakkor
vannak olyan ügyek,
amelyek továbbra is
megoldatlanok, mint
a kommunális szemét
kérdése, illegális szemétlerakók, ebrendészet, felszíni vízelvezetés. Ezeket gondolom az elkövetkezendő négy
év legfontosabb feladatainak.

A képviselő-testületi munkában a Gazdálkodási Bizottságot vezetem. Egyéni körzetből
bejutott képviselőként fontos a
szűkebb lakóhelyem érdekeinek
a képviselete, valamint az ott
lakók ügyes bajos dolgainak intézése is. Sok esetben ezek nem
választhatók szét a város egészét
érintő problémáktól, adott esetben fejlesztésektől. Ezúton is
kérem választópolgáraimat, hogy
bátran keressenek kérdéseikkel,
észrevételeikkel. Mind a vonalas,
mind a mobil számom nyilvános,
az iskola vagy az önkormányzat
honlapján megtalálható.

Bárányos József 48 éves,
három gyermek édesapja. 27
éve pedagógus és 2001-től a
Bicskei Csokonai Vitéz Mihály
Általános Iskola igazgatója.
Főiskolai, majd egyetemi
diplomát a Pécsi Tudományegyetemen, közoktatási vezetői
szakvizsgát a Budapesti
Műszaki Egyetemen szerzett.
Az intézményirányításon túl
köznevelési szakértőként is
dolgozik, részt vesz tanfelügyeleti és a pedagógusok
minősítési munkájában. Két
éve oktatáspolitikával is foglalkozik. A Nemzeti Pedagógus
Kar Országos Elnökségének
tagja, valamint az Országos
Köznevelési Tanácsban dolgozik miniszteri delegáltként.

— Milyen célkitűzései vannak
képviselőként? Mely feladatok elvégzését, problémák
megoldását látja a
legfontosabbnak a
városban?

— Milyen a kapcsolata
a választópolgárokkal?

•A képviselők társadalmi és hatósági
egyeztetés lefolytatására alkalmasnak
találták az önkormányzat nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról,
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról, valamint a köztisztaságról szóló önkormányzati rendelet-tervezetét.
•A testület nem kíván ebrendészeti
hozzájárulást bevezetni, a kedvtelésből
tartott állatok tartásának szabályairól
szóló rendelet-tervezetet pedig társadalmi egyeztetés lefolytatására alkalmasnak
találta.
•A képviselők jóváhagyták Bicske Város
Integrált Településfejlesztési Stratégiáját.
•A képviselők elfogadták a Bicskei Római Katolikus Egyházközség részére
nyújtott 931.793 Ft, illetve a Bicskei

Névjegy

Művelődési Közalapítvány részére nyújtott 4.843.189 Ft vissza nem térítendő
támogatás felhasználásáról szóló szakmai
és pénzügyi beszámolókat.
•Október elsejétől új Szervezeti és Működési Szabályzata van a Bicskei Polgármesteri Hivatalnak, a korábbit hatályon
kívül helyezték.
Rendkívüli nyílt testületi ülés
(2015. október 2.)
•A tanuszoda vonatkozásában hőszivattyús és napelemes rendszer megvalósítása tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás nyertesének a FEJÉR-B.Á.L. Zrt-t
hirdették ki. Az ajánlat nettó összege:
137.488.000 forint. Az önerő összegét (37.856.773 Ft) az önkormányzat a
2015. évi költségvetésének tartalékkerete terhére biztosítja.

Portré

Konrád
Krisztina

A történészi véna
– Tabódy atyának ministránsa,
hittanosa voltam 1987-től. Ez
akkor, még a rendszerváltás előtt
nem számított minden tanáromnál éppen érdemnek. Az atya történetei, lenyűgöző személyisége
rám is hatással volt. Az akkor még
csak az általa elmondott történeteket betéve tudtam. Emlékszem,
egyszer kérdeztem tőle, hogy
miért nem írja meg életrajzát, történeteit. Azt monda, hogy majd
valaki más ezt megteszi. Ez a gyerekkori élményem indított arra
néhány éve, hogy feltárjam életének eseményeit. Sokszor bánt,
hogy nem korábban kezdtem el
ezzel foglalkozni, bár a történészi objektivitást így jobban szem
előtt tudom tartani.

— Miből áll egy-egy ilyen
kutatás?

Éhmann Gábort gyerekkorában elbűvölte Tabódy István
atya személyisége, életútját
később pedig már szakemberként vizsgálhatta. Kutatásainak eredményét a Szent
Mihály-napi Sokadalom zárónapján a katolikus templomban megnyílt emlékkiállításon
osztotta meg a bicskeiekkel.
A Bicskei Újság ennek kapcsán kereste meg a történészt.
– A Pázmány Péter Katolikus
Egyetemen végeztem történelem
szakon, később itt kezdtem el a

doktori képzést is. Két témával
foglalkoztam részletesen, az egyik
a XX. századi parlamenti választások propagandája, a másik pedig
a kommunizmus alatti egyházüldözés, azon belül is Tabódy István
életútja. Egyébként a Szent Angéla
Iskolában tanítok már tizenkét éve
történelmet és magyart. Itt rengeteg történelmi megemlékezést,
programot szervezünk szakos kollégáinkkal.
— Miért lett történész, volt-e
olyan momentum az életében, ami erre a pályára
késztette?

– A történelem iránti szeretetet
talán gyerekkoromban szívtam
magamba. Nagyapáim háborús
történetei voltak talán az első momentumok, majd tanáraim közül
Szabó Gyurka bácsit emelném ki,
aki nemzedékeket tanított Bicskén. Az egyetemen pedig olyan
nagyszerű egyéniségekhez jártam
előadásra, mint Kákossy László,
Vörös Győző, Horváth Miklós, M.
Kiss Sándor és Szerencsés Károly.
Tőlük az ember igazi történészi
„vénát” is kapott.

— Miért épp Tabódy István
atya életét kutatta?

– A kutatás nagyon sokrétű.
Mivel ez Ph dolgozat lesz, itt természetesen elsődlegesen levéltári forrásokat használok. Gyakran
megfordultam az Állambiztonsági Levéltár, a Fővárosi Levéltár,
a Püspöki Levéltár, az Országos
Levéltár, a Hadtörténeti Levéltár épületeiben, de eljutottam a
Kozma utcai börtön irattárába is.
Tabódy családjának hála, a hagyaték egy részét is volt módom olvasni, mely rengeteg fényképet, levelezést tartalmaz, de a kitüntetésit
is így láthatták a bicskeiek a templomban. Ezen kívül a korabeli és
a későbbi sajtót is figyelemmel kí-

sérem, és a szakirodalomban már
meglévő anyagok sem kerülhetik
el a figyelmemet. Az oral history
(elbeszélt történelem) is fontos
része a kutatásnak, így rengeteg
ismerőssel, kortárssal sikerült
már interjút is készítenem.
Azért van ennek szomorú oldala
is. Nagyon megrázó volt számomra
például Tabódy egykori ügynökével való beszélgetés, akit gyakorlatilag én lepleztem le az ötven évvel
korábbi jelentései alapján. Egyébként több mint ötven embernél találtam kisebb-nagyobb jelentéseket az atyáról. Szörnyű látni, hogy
a kommunista diktatúra hogyan
tett tönkre embereket.

— Tervben van-e esetleg,
hogy Bicske város történetét vagy annak egy szeletét
kutassa?

– Tabódy István életének kutatása gyakorlatilag a XX. század
magyarországi eseményeit felöleli. Mondhatnám, az ő életpályáján
nagyszerűen lehet szemlélni ezt a
korántsem boldog századot. Meggyőződésem, hogy ezek az életpályák érthetőbbé teszik a jövő nemzedékének a múlt megértését.
A kutatásom során azért Bicske
története sem kerülte el a figyelmemet. Már többször forgattam
a bicskei 1956-os események
iratait, az akkor bicskeiek is megérdemlik, hogy többen tudjanak
a bátorságukról, hazaszeretetükről.
Szabó Tibor

Konrád Krisztina: A mezőgazdaság az életem
Van egy 36 éves bicskei családanya, aki három gyermeket nevel,
nem mellékesen pedig mezőgazdász végzettséggel rendelkezik.
Konrád Krisztináról van szó,
aki évekkel ezelőtt a fejébe vette, hogy vegyszermentesen állít
elő zöldséget és gyümölcsöt,
azokat piacon árusítja, továbbá
igyekszik a bicskei emberekkel
megszerettetni a mezőgazdaságot és a helyi termékeket, ezért
szorgalmazta a Szent Mihály-napi Sokadalom létrejöttét. Vele
beszélgettünk.
— Honnan az indíttatás a
mezőgazdaság irányába?

– Azt hiszem családi vonás,
nálunk mindenki ezzel foglalkozik a maga fizikai valójában
vagy éppen elméleti síkon. Unokabátyámnak tízezernél több

tojótyúkja van, régebben mi is
tartottunk teheneket, tehát volt
indíttatásom. Manapság pedig,
amikor kimegyek a kertbe és
dolgozom, elfáradok, de érzem
és tudom, hogy csináltam valami hasznosat. Persze agymunka
is ez.

— Nem volt hát véletlen,
hogy otthon is kertészkedik…

– Egyáltalán nem. Korábban
a felsőoktatásban dolgoztam, de
az irodai munka nem tetszett. Ez
az én igazi karrierem, amiben
bőven látok még lehetőségeket
és élvezem is. A Kriszti Kertjét 3 éve indítottam el, eleinte
úgy kapáltam, hogy a legkisebb
gyerekem még a hátamon volt
a hordozóban. Az első évben
két hét alatt mindent eladtam.

Egyébként zöldség és gyümölcs
a kínálat, de fontos, hogy mindegyik vegyszermentes. Jövőre
sokszoroznom kell a termelést,
mert nagy a kereslet és a fiatal
gazda pályázat is ezt írja elő.

— Komoly szerepe van a
Szent Mihály-napi Sokadalom létrejöttében. Miért?

– Két évvel ezelőtt fogalmazódott meg bennem, hogy jó lenne
egy fesztivált rendezni Bicskén.
A városvezetés szerencsére támogatja céljaimat, ami nem más,
mint hogy az emberek megismerjék a helyi termelőket, szokásokat, és egyáltalán az egész
mezőgazdaságot.
Fontosnak
érzem, hogy a gazdálkodókat és
terményeiket közel vigyük a vevőkhöz. Szeretném elérni, hogy
ne rögtön a multikhoz menjenek,

hanem az egészséges termékeket
kínáló termelőket keressék.

— Az eddig megrendezett
fesztiválok közelítenek az
eredeti elképzelésekhez?

– Abszolút mértékben. Ugyan
idén a termelői vásár a nagy eső miatt nem igazán pörgött, de például
a traktoros felvonulás látványosra
sikeredett. Más termelők is szívesen segítettek, az érdeklődés is
nagy volt a programok iránt. Azért
vannak még kisebb ötleteim, amivel még jobbá tehető a rendezvény.
— Vannak még álmai?

– Nagy álmom a bicskei piac
felvirágoztatása, erőfeszítéseimet
az önkormányzat is támogatja. Tavaszi nyitást szeretnék. A helyszín
és a lehetőség adott, termelők is
vannak, lelkesedés is van, szóval
nem lesz akadálya.
SZT.
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A Téma
Szent Mihály-napi
próbatételek
Igazán változatosra sikerült a
Szent Mihály-napi Sokadalom
szeptember utolsó hétvégéjén:
világhírű hegedűművész koncertjével indult, többek között
traktoros felvonulással és az első
alkalommal megrendezett Bicskei Parasztolimpiával folytatódott, majd a város díszpolgárára
emlékeztető kiállítással zárult.
Péntek este a rossz idő sem szegte kedvét a zenekedvelőknek és
azoknak, akik önzetlenül segíteni akartak, hiszen sokan vettek
részt Mága Zoltán hegedűművész
jótékonysági koncertjén a Petőfi Művelődési Központban. A
rendezvényen összegyűlt pénzt a
választókerületi, kárpátaljai gyűjtőakcióhoz kapcsolódóan Rát település iskolájának megsegítésére
ajánlották fel.
Pálffy Károly polgármester
szombati megnyitóbeszédében
hangsúlyozta, hogy második alkalommal rendezik meg Bicskén
a sokadalmat, vagyis egy újabb
tradíciót sikerült megteremteni.
Olyan hagyományokat, szokásokat elevenítenek fel és ismertetnek meg a gyermekekkel, amelyek
hozzátartoznak Magyarországhoz, illetve egykori mezőváros
révén, Bicskéhez is.

- Szeptember 29-e, Szent Mihály arkangyal napja az őszi időszak egyik legismertebb ünnepe
volt régen. E napot a gazdasági
év fordulójaként tartották számon az állattartók, és a Szent
György-napkor legelőre hajtott
állatokat ilyenkor terelték vis�sza. Behajtották a disznókat az
erdőkből, a pásztorok elszámoltak a nyájjal és a szaporulattal,
becsukták a méheket, és az őszi
vetést befejezve ekkor láttak
neki a benti munkáknak, mindenekelőtt a kukoricatörésnek.
Sok vidéken vásárt is tartottak
ezen a napon, és ilyenkor kezdődött a kisfarsang is, amikor az
őszi lakodalmazások és mulatságok folytak. Nálunk is lesz vásár, hagyományőrző programok
sokasága, mulatság és sor kerül
a helytörténeti anyagainkból a
régi földművelési eszközök és
gépek kiállítására is – mondta a
polgármester.
Annak ellenére, hogy szombatra sem javult az időjárás, bárki
megtekinthette és akár meg is
simogathatta az állatokat, amelyeket az állattartók „tettek közszemlére”. Szintén megrendezték
a traktorosok felvonulását, összesen 14 traktor „szántotta végig”
Bicske utcáit.

Szintén ilyen jó hangulata volt
az először megrendezett Parasztolimpiának, amelyen hét csapat
mérte össze tudását, ügyességét. A Polgármesteri Hivatal
(Czimmermann Borbála, Varga
Veronika, Jacsó Zsolt, Horváthné
Töli Éva, Kalauzné Payer Henrietta, Dóczé László, Klauzál Balázs)
mellett a 188. Shovy Lajos SUBA
csapat (Balázs Magdolna, Halasi
Kristóf, Müller Martin, Erős Patrik, Zink Eszter, Vincze Zoltán,
Gyuricza Mária), a 188. Shovy Lajos GUBA csapat (Vida Bernadett,
Pap Dóra, Rosner Ferenc, Rónai
Gáspár, Gyuricza Eszter, Zink
Emese, Tulipán Örs), a Kapcsolat
Központ (Erdeiné Perjési Noémi, Czekmaister István, Kerekes
Barbara, Tóth Krisztina, Vargáné
Ángyás Gabriella, Kovács Katalin, Szabó Ágnes), a Bicske Városi
Óvoda (Kurucz József, Komlósné

Bognár Mária, Metláger Judit,
Elbert Viktor, Bajmóczy Katinka,
Kurucz József, Komlós Kolos, Németh Tibor), a Zöld Bicska (Vicz
Kevin, Vicz Lara, Czirkelbach
László, Bendő Zita, Leitgib Manuéla) és a Zöld Bicska Mini (Leitgib
Manuéla, Kissné Vitai Zsuzsa,
Nagy Géza, Szabó Erzsébet, Kiss
Dénes) próbálta megszerezni az
első helyet a falusi múltat idéző,
tréfás próbatételeken.
A Parasztolimpia során volt
anyóshordás talicskával, kannatartás, bálagurítás, zsákban futás,
kenyérevés kéz nélkül és patkódobás. A küzdelmet a Bicske Városi
Óvoda csapata nyerte meg a Kapcsolat Központ és a Polgármesteri
Hivatal előtt, de a többiek is győztesnek érezhették magukat, miután teljesítették a próbatételeket.
A napot az ismert Kormorán
együttes koncertje zárta.

Országos győztes Bicskéről
A Legszebb konyhakertek és a
Bicske a virágzó város környezetszépítési pályázatokat évek
óta kiírja Bicske Város Önkormányzata, idén azonban minden
eddiginél többen mérettették
meg magukat, egy Baboshegyen
található zárkert „kertésze” pedig az országos összesítésben is
első helyezést kapott. A díjakat a
Szent Mihály-napi Sokadalmon
Bálint Istvánné alpolgármester
adta át.
– A Legszebb konyhakertek
pályázatunkat 2013 óta írjuk ki,
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akkor csatlakoztunk Karcag város
felhívásához, amely népszerűsíteni kívánja a háztáji gazdálkodást. Az első évben még csak öt
nevezőnk volt, idén pedig már
tizennégyen neveztek. Örömteli
a növekvő részvételi szándék, az
pedig mindenképpen egy kiváló
visszajelzés, hogy megvan az első
országos díjazottunk is – összegzett Bálint Istvánné, aki az országos első helyen végző Baladik
Sándorné ( kis képünkön középen) kapcsán elmondta: kertje
mesébe illő, a pici présház, a veteményeskert, a virágoskert és a
szőlő is gyönyörű.
Az alpolgármester elmondta
még, hogy idén ovis csoportokat
is bevontak a programba, amely

jó közösségépítő volt óvónőknek,
gyerekeknek, szülőknek egyaránt mindegyik intézményben.
Külön kiemelte a Kakas Óvoda
Mókus csoportját, amely első
lett. Egyúttal köszönetet mondott
zsűritársainak és Vincze Viktóriának, a Bicskei Polgármesteri
Hivatal köztisztviselőjének is, aki
mindvégig segítette a pályázatok
sikerességét.
A balkon kategóriában Sipos
Józsefné, miniben Fehér Dánielné
és Sipos Józsefné megosztva győzött. Ugyanitt második lett Döme
Kata és Leitgib Jánosné. A normál kertek között Guba Györgyné
első helyezett lett, és még különdíjban is részesült. Második helyen Konrád Krisztina és Sipos

Józsefné végzett, míg a harmadikon Rausch Istvánné. A zártkerti
kategóriát a már említett Baladik
Sándorné nyerte, Dóczé László
második lett.
– A Bicske a virágzó város pályázatunkat 2012-ben indítottuk
útjára, majd egy év szünet után,
tavaly ismét meghirdettük. Az
idei kiírásban a jelentkezők a Virágözön vásáron megvett palántáik bekerülési költségének felét
az önkormányzattól visszakapták. Az első három helyezettek
utalványt kaptak, ezen felül minden résztvevő kapott egy Bicske
a virágzó város 2015. feliratú
kerámiatáblát is, amit kitehetnek
a házuk falára – mondta el Bálint
Istvánné.

A verseny egyéni kategóriáját Szabó László nyerte, Baladik
Sándorné és Fehér Dánielné második helyezést ért el. A közösségi virágoskertek között a Kakas
Óvoda Mókus csoportja kapott
első díjat. Második lett megosztva
a Kakas Óvoda, a József Attila utcai Óvoda és a Szivárvány Óvoda.
Harmadik helyezést ért el a Petőfi
Művelődési Központ, negyedik
lett a Barátság Nyugdíjas Klub.
Ötödik lett a Mozgáskorlátozottak Vértes és Válvölgye Egyesülete és a Bicskei Evangélikus Egyházközség, hatodik helyezést ért
el a Családok Parkja Közössége
és a Bicskei Prelúdium Alapfokú
Művészeti Iskola, míg a Bicskei
Üdülőtábor hetedik helyezett lett.

Fotók: Adravecz Tamás

Tabódy István atya
a Jóisten katonája volt
Bicske emlékezett. Szeptember
27-én a város nagyra becsült plébánosa, Tabódy István atya előtt
tisztelegtek a katolikus templomban emléknappal, kiállítással halálának 15. évfordulója alkalmából.
A Szent Mihály-napi sokadalom
zárórendezvényén, a vasárnapi
szentmisét követően egy olyan
rendkívüli emberre, katonára, Isten szolgájára emlékeztek az egybegyűltek, aki élete megpróbáltatásai ellenére nem hajlott meg, sőt
támasza lett embertársainak.
Elsőként Pálffy Károly polgármester mesélt személyes élményeiről. Elmondta, hogy legtöbbször akkor állt az oltárnál, amikor
Tabódy István atya ministránsa
volt. Jelezte, hogy egy-egy emlék,
mozdulat, mondat és események
sokasága elevenedik meg benne a
plébánossal kapcsolatban.
– Ezek az események több mint
15 évvel ezelőtt történtek, az idő
pedig fakítja az emlékeket – fogalmazott a polgármester.
Pálffy Károly emlékeztetett
arra, hogy az atya 1987-ben érkezett Bicskére, amikor ő még kisgyermek volt. A lelakott plébánia
épületet felújította, mint ahogy a
templomot is. Azonban nem emiatt volt meghatározó a jelenléte a
város életében, hanem a szellemi
tevékenysége miatt, amit örökül
hagyott.
– A hittanórákon elbeszéléseiből ismertük meg életének főbb
mozzanatait: a katonaságot, papi
hivatását és a húszévnyi börtönt.
Utóbbi sem törte meg őt, élete
végéig nemesi származású katonaember maradt. Vagy talán inkább
a Jóisten katonája – mondta a városvezető, aki megemlítette, hogy
Tabódynak köszönheti Bicske a
188-as számú Shvoy Lajos cserkészcsapatot, ő alapította újra a
Szent László Általános Iskolát és
Pallavicini őrgrófhoz fűződő szoros
barátságából jött létre az althauseni
testvérvárosi kapcsolat is.
A Szent Margit Általános Iskola Szent László Tagiskolájának
emlékműsorát követően Varga
Imre plébános emlékezett elődjére. Mint mondta, „zöldfülű kispapként” 1982 őszén találkozott
először Tabódy atyával Kislángon,
ahol akkor papként szolgált.
– Mindent elmondott életéről,
pedig előtte egyszer sem találkoztunk: emlékszem a gyűjtőre,
Recskre, a kaputoronyra a Petőfiben, a fegyőrre a botjával és min-

denre, ami miatt érdemes átlagos
kereszténynek, átlagos magyarnak
lenni. A vele való beszélgetés során kezdtem érteni a jézusi szót,
az ember miért tagadja meg magát
és követi Istent. 1983-ban aztán
az „irredenta hőzöngő” hatására
odaálltam a bazilikában a szentelési oltár elé és önként
választottam a papi
hivatást. Tudtam mit
vállalok, és tudtam,
hány áruló, átlagon
aluli ember lesz azok
között, akik közé szentelésemmel kerülök és
azok között is, akikhez
a küldetésem szólítani
fog – idézte fel Varga
Imre.
A plébános rámutatott: Tabódy István
normális keresztény
és normális magyar volt, pap és
katona volt egyszerre, aki most is
megmondaná véleményét annak,
aki eltér az evangélium tanításaitól
és hazája elvárásaitól.
– Ő szabad ember lett a kereszthordozásban. Az atyának nem sok
szelet jutott a földi élet tortájából,
de lelki szabadságát nem ettől tette
függővé. Sokszor megpróbálták
elhallgattatni, kisajátítani, de nem
tört meg. Az atya ma is átlagos
ember, Krisztus papja, a haza katonája, akinek a maga természetes
módján gerince van. Halálának
15. évfordulóján természetes átlagosságra kell törekedni, mert nem
az jut be a mennyek országába, aki
azt mondja, Uram, uram!, hanem
aki Isten akaratából cselekszik –
hívta fel a figyelmet Varga Imre.

Tabódy István

A folytatásban vetítéssel egybekötött előadást tartott Éhmann
Gábor történész, aki végigkutatta az atya életútját. Részletesen
mesélt Tabódy István életéről,
kutatásainak eredményeiről. Szót
ejtett az atya szüleiről, neveltetéséről, iskoláiról, a második világháborúról, a katolikus
vallással való kapcsolatáról, de a legtöbb
történetet börtönéveiről, üldöztetéséről
idézte fel.
Az emléknap zárásaként a résztvevők megkoszorúzták a templomkertben található
Tabódy István szobrot,
majd a Szent László
Általános Iskola falán
található emléktáblát.
A katolikus templomban lévő kiállítás október
11-éig volt megtekinthető. A tárlaton láthatóak voltak olyan féltve
őrzött tárgyi emlékek, amelyek
különböző szervezetek (Petőfi
Művelődési Központ, Nagy Károly Városi Könyvtár, Bicske Barátok Egyesülete) és magánszemélyek (Kovács Ferencné, Kelemen
Józsefné, Horváth Gyula, Báder
Antal, Szigeti Imre, Mohainé Fejes Ágnes, Pötördi Lajosné, Bokros József, Tóbiás Józsefné, Szabó Béla, Iványi Ferencné, Bálint
Istvánné, Mészáros Gábor, Székely Gyula családja, Hegyi Kinga, id. Pálffy Károly, Szabó Béla,
Szabó Ágnes, Elek Károlyné,
Szebényi Zsoltné, Balázs Magdolna) ajánlottak fel a lehető legteljesebb emlékezéshez.
(1921. április 1.
–
2000. szeptember 25.)

Tabódy István 1921. április 1-jén született Budapesten. Tanulmányait a
Hunyadi Mátyás Katonai Főreáliskolában Kőszegen, majd a Ludovika
Akadémián végezte. 1941. augusztus 20-án hadnaggyá nevezték ki, a 3.
Nádasdy Ferenc huszárezred hadnagyaként Nagyváradon, Nagyszalontán és Munkácson szolgált,1944-ben Varsó közelében megsebesült.
1947. április 25-én letartóztatták, kémkedés vádjával internálták. 1950-1953 között Recsken raboskodott, szabadulása után
szállítómunkásként dolgozott. A forradalom napjaiban az AEH pasaréti
úti épületét lefoglalta, hogy onnan iratok ne tűnjenek el. Tettéért hét
hónapnyi börtönbüntetést kapott. 1958. június 13-án pappá szentelték,
majd 14 társával együtt eltávolították a Központi Szemináriumból.
Kirúgott társainak „földalatti” szemináriumot és „illegális” papszentelést szervezett. 1961. február 6-án letartóztatták, és 12 évi börtönre
ítélik „államellenes szervezkedés” vádjával. 1972. december 30-án
szabadult. 6896 napot töltött a kommunista diktatúra börtöneiben.
1973-tól két éven keresztül a székesfehérvári bazilika káplánja, majd
Csabdiban, Kislángon plébános. 1987-től haláláig Bicskén teljesített
plébánosi szolgálatot.
A Máltai Lovagrend, a Vitézi Rend, a Recski Szövetség és a Magyar
Cserkészszövetség tagja, Fejér megye és Bicske város posztumusz
díszpolgára.
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1949. október 6.
hőseire
emlékeztünk

Sokan tettek lépéseket
egészségükért
MEGHÍVÓ

Bálint Istvánné alpolgármester
megnyitóbeszédében hangsúlyozta, akik elmentek a szűrőnapra, már egy fontos lépést
tettek egészségük megóvása érdekében.
– A városunkban tavaly ápri-

lisban átadott Egészségfejlesztési Iroda hatalmas lehetőséget
biztosít a bicskeieknek és a környékbelieknek: a Kossuth Lajos
utca 15. szám alatt lévő épületben, amelynek felújítására az
önkormányzat maga is 10 millió
forintot fordított, olyan ingyenes
programokkal találkozhatnak
nap mint nap, amelyeken ha részt
vesznek, bizonyosan sokat tesznek önmagukért. Bálint Istvánné
emlékeztetett arra, hogy a Bicskei Egészségügyi Központ csak
részlegesen újult meg, jóllehet,

Recept
Hozzávalók: 4 libacomb, 40 dkg aszalt szilva,
2 dl édes vörösbor, 4-5 szelet bacon, só, bors

Elkészítés: Az aszalt szilvát 1 napra a vörösborba áztatjuk.
A combokat felszúrjuk, a hús és a bőr közötti hártyát óvatosan
ujjal elválasztjuk. Az egészet kevés sóval és borssal bedörzsöljük,
majd combonként 10 dkg aszalt szilvát töltünk óvatosan
a bőr alá. A húsokat ezután körbetekerjük a baconnel, és alu
fóliába csomagoljuk, majd parázson vagy sütőben puhára sütjük.
Párolt lilakáposztával tálaljuk.
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A vértanúk emlékezete

Időpont: 2015. október 30. (péntek) 1000
Helyszín: Petőfi Művelődési Központ –
Nagyterem (Bicske, Kossuth tér 20.)
EFI Bicske

már van egynapos sebészeti- és
nappali ellátás is. – Elengedhetetlen az építkezés folytatása,
amit a járási hivatal elköltözésével felszabaduló területek igénybevételével lehet megvalósítani
– tette hozzá. Úgy vélte, a fejlesztést követően Bicske a kistérség
meghatározó egészségügyi tényezője lenne.
Végül köszönetet mondott Balogh Gyula igazgató főorvosnak,
Artainé Deák Anikónak, Berecz
Botondnénak és a város egészségügyi dolgozóinak a lakosságért tett megmozdulásaikért,
erőfeszítéseikért.
A Bicskei Újság a szűrőnapot
követően az EFI-től megtudta, hogy 167-en jelentek meg,
és most is a tüdőszűrés volt a
legnépszerűbb. Összesen 466
szűrést végeztek el, többek között kardiológiai, szemészeti,
bőrgyógyászati, onkológiai és
nőgyógyászati területen, de volt
hallásvizsgálat, vércukorszint,
testzsír százalék, vérnyomás- és
csontritkulás mérés is. A tanácsadások sem maradtak el,
hasznos tudnivalókat osztottak
meg a szakemberek a csontritkulás, emlő önvizsgálat, szoptatás, táplálkozás, testmozgás és
inkontinencia témakörökben.

Vörösboros
aszalt szilvával
töltött libacomb

Október 6-án a Petőfi Művelődési Központ nagytermében
az aradi vértanúkra emlékeztek. Az akkori történéseket az
idei esztendő Év Pedagógusa
díjjal kitüntetett Ágoston
László tanár elevenítette fel,
az ünnepi műsort a Szent
László Általános iskola 6.
osztályos diákjai adták.
Ágoston László beszéde elején
emlékeztetett arra, hogy 1849ben olyan nagyszerű hősök vesztették életüket, akik örökre beírták nevüket a történelembe, mert
egy vészterhes korban tanúságot
tettek becsületből, hazaszeretetből, elvhűségből, emberségből.
– Hazaszerető honvédő férfiak
voltak, mert bár többségük nem
is magyar, hanem osztrák, német,
szerb, horvát, sőt örmény család sarjai, de a magyar nemzetet,
hazánkat választották, amikor a
háború válaszút elé állította őket.
Magyar nemzetünkért áldozták
legbecsesebbjüket:
életüket.
Mindannyian kiváló katonák, és

kitűnő emberek voltak. Ami közös
volt katonai pályafutásukban, hogy
1848 előtt mindegyikük szolgált a
császári hadseregben – hangoztatta a pedagógus.
Felidézte a világosi fegyverletétel körülményeit és az aradi
történéseket. Mint mondta, a
tanúkihallgatások nélkül, előre
eldöntött ítéletek szerint október 6-án hajtották végre a halálos
ítéleteket. Kilenc tábornokot
(Pöltenberg Ernő, Török Ignác,
Lahner György, Knézich Károly,
Nagysándor József, LeiningenWesterburg Károly, Aulich Lajos,
Damjanich János, Vécsey Károly)
kötél által, négyet (Schweidel József, Dessewffy Arisztid, Lázár
Vilmos, Kiss Ernő) pedig „kegyelemből” golyóval végeztek ki.
– A kivégzett hazafiak között
grófok, bécsi jogászfi, horvát és
szerb határőr, magyar köznemes,
gazdag örmény kereskedő voltak.
A legidősebb 56, a legfiatalabb
alig 31 éves. Családosok, nőtlenek, katolikusok, reformátusok,
evangélikus és ortodox. Sorsuk
úgy alakult, hogy meggyőződésükhöz, becsületükhöz hűek maradjanak, hőssé és mártírrá kellett
válniuk. Emlékük soha nem feledhető példa kell legyen nekünk és
utódainknak – jelentette ki beszéde végén Ágoston László.
Az emlékezők ezt követően koszorút helyeztek el a Kossuth téren található 1848-as kopjafánál,
majd gyertyát gyújtottak a hősök
emlékére.

Új autóval üldözik a bűnt
A Bicskei Kertvárosi Polgárőrség egy vadonatúj terepjáróhoz
jutott hozzá egy sikeres pályázat
útján. Mindez azt jelenti, hogy
munkavégzésük jóval könnyebbé válik, ami a város közbiztonságának javulását hozhatja.
– Az Országos Polgárőr Szövetség pályázatán a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
jóvoltából pályázatot nyújthattunk be egy szolgálati autóra
idén tavasszal. Egy pályázatíró
cég segítségével, valamint banki előfinanszírozással jutottunk hozzá egy kapcsolható
összkerékhajtású Suzuki Vitara
Allgrip típusú autóhoz. A terepjáró egyébként 6,3 millió forint-

ba kerül – tájékoztatta lapunkat
Pató Ferenc elnök.
Megjegyezte, hogy a gépkocsit mind a harminc tagjuk vezetheti. A Magyar Suzuki 150 ezer
forintnyi üzemanyaggal adta át
a járművet, ami egy évi ingyenes
használatot jelent. Ezen kívül téli
gumikat felnivel, 4 év casco biztosítást és 4 év ingyenes szervizt
is biztosítottak.

Fotó: Bicskei Kertvárosi Polgárőrség

Ismét nagy sikerrel rendezte
meg a bicskei Egészségfejlesztési Iroda (EFI) október
3-án az Egészségnapját,
amelyen ezúttal is ingyenes
szűrővizsgálatok várták az
egészségükért tenniakarókat.

Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt
és az egészségéért tenni akarót az
EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI IRODA
KÉTÉVES IDŐSZAKÁNAK
ZÁRÓRENDEZVÉNYÉRE,
ahol beszámolunk az iroda eredményeiről,
sikereiről, és ismertetjük a folytatást: az
elkövetkezendő 3 év programját.

Sport

Kemény szezon előtt
a női kézilabdázók
Bronzérmet szerzett tavaly
a Bicskei TC női együttese
a megyei első osztályú kézi
labda bajnokságban.
A 2015/16-os szezonban is
a dobogóra kerülés a hölgyek
célja, ám jóval nehezebb
feladatuk lesz a megerősödött
ellenfelekkel szemben.

Az előző pontvadászatot toronymagasan megnyerő Seregélyes
csapata nem indult el a bajnokságban, viszont a korábban az NB
II-ben szereplő Mór csapatával fuzionáltak és közös csapatot alkotva
neveztek a bajnokságba. Rajtuk
kívül két új csapat is van: a székesfehérvári Köfém SC, akiknél rutinos, magasabb osztályban is szerepelt játékosok alkotják a csapat
magját, és a több éven keresztül
az NB II-ben szereplő DAC (Dunaújváros) csapata. A nyolccsapatos bajnokságban a BTC mellett
tehát elindult Aba, DAC, Köfém,
Martonvásár, Mór, Rácalmás és
Soponya együttese.
- Az új csapatok mindenképpen
színt hoznak a bajnokságba, ezzel

együtt az erőviszonyok is átrendeződnek majd. Nem lesz könnyű
megtartani dobogós helyünket, de
ezen leszünk szívünkkel, lelkünkkel, akaratunkkal – nyilatkozta
Tordainé Varga Ildikó a BTC kapusa.
A bicskei hölgyek augusztus
4-én kezdték meg a felkészülést az
őszi szezonra, a szakmai munkát továbbra is Kuzma Norbert irányítja,
akivel az alakulat egy bajnoki ezüstöt és egy bronzot bezsebelt már.
A csapatba néhányan visszatértek
szülés vagy tanulmányok befejezése után, ezzel jelentős terhet levéve
a többiekről, nem mellékesen pedig nagyobb variációs lehetőséget
biztosítva az edzőnek.
A bajnokság szeptember 27-én
rajtolt el, a BTC hazai pályán, Száron fogadta Mór együttesét, amely
jóval esélyesebbnek számított
előzetesen. Ennek ellenére a szünetben a bicskeiek vezettek négy
góllal, aztán a második félidőben
bekeményített a vendég alakulat,
az utolsó 10 percre kiegyenlítettek,
majd 21-20 arányban győztek.
A BTC a következő fordulóban

Felső sor balról: Boros Bernadett, Pordán Adrienn, Szalma Krisztina, AdraveczKlupács Anikó, Szalma Adrienn, Kuzma Norbert
Középső sor balról: Horváth Gabriella, Landszmann Réka, Balogh Anita,
Balogh Katalin, Szöllősi Eszter
Alul balról: Szűcs Judit, Tordainé Varga Ildikó (A képről hiányzik Lődi Dalma
és Karkuszné Bolba Katalin)

Székesfehérváron lépett pályára az
FKC senior csapata ellen. Ugyan
az első gólt a hazai gárda lőtte, de
utána lehengerlően kézilabdáztak
a bicskei hölgyek, és a szünetre
tízgólos előnnyel mentek pihenni.
A folytatás is hasonlóan egyenlőtlen küzdelmet hozott, így végül

BTC küzdelmek
Akadt már szebb időszak is a
Bicskei TC történelmében, mint
a jelenlegi. Például 2012-ben,
amikor a százéves klub futballistái
az NB III-ban vitézkedtek. Nem
kétséges, hogy a futball szakosztály mélyponton van, és a szebb
jövő érdekében változásokra lesz
szükség.
– Ugyanez az elnökség volt
akkor is, amikor a focicsapat az
NB III-ban volt, most mégis ide
jutottunk. Az NB III. második
éve kieséssel zárult, azóta két
sikeres és egy kieséssel végződő
szezonon vagyunk túl a megyei
első osztályban. Most is a megyei
első osztályban játszunk, mert a
klub elvállalta a legfelső osztályban maradást. Az őszi szezont
azonban fel kell áldoznunk azért,
hogy megmaradjon a megyei 1-es

tagságunk. Jelenleg a létszámhiányos kiállások elkerülése is
emberfeletti teljesítményt kíván:
sok a sérült és az eltiltott játékosunk is. Nyigri Richárd edző e
helyzetben is példamutatóan áll a
munkához, nem futamodik meg,
keményen dolgozik a sikeresebb
jövőért – összegzett Széplaki
Árpád leköszönő klubelnök, aki
2009 óta irányítja az egyesületet.
Kijelentette, hogy a mostani
helyzeten változtatni kell, ez ma
már senki előtt nem titok. Ez lehet
a sikeres jövő záloga, ennek pedig
egyik első mozzanata a tisztújítás,
amelyre még idén sor kerülhet.
– Az elmúlt hét évben sok szép
sikerben volt részünk. Méltóképpen megünnepeltük a centenáriumunkat, a focisták a klub 100
éves történelmének legnagyobb

sikerét érték el NB III-as szereplésükkel, de a többi szakosztályunk
is szép sikeres volt, elég csak a női
kézilabdázók megye 1-es bajnoki érmeit említenem. Fontosnak
tartom a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémiával 2009-ben kötött
megállapodást, amely a következő
években sok siker alapja lehet.
Nagy köszönettel tartozunk az
önkormányzatnak, amely sokszor
erején felül segített, és a mai napig
támogat bennünket a mindennapi
működésben – mondta Széplaki.
A távozó elnök beszélt a TAOpályázatokról is, hiszen segíti a
működést, az utánpótlás fejlesztését. Közölte, hogy a tavalyi évben
hála több bicskei és környékbeli
cégnek, a székház felújítására több
mint tízmillió forintot gyűjtöttek
össze. – Nem sok elnökség köszön

38-15 arányú, kiütéses győzelmet
arattak. Mindez azt is jelenti, hogy
lapzártánkkor a BTC a harmadik
helyen áll a tabellán.
Az együttes következő mérkőzését Aba csapata ellen játssza
idegenben, a seregélyesi sportcsarnokban.
SzT

Éremesővel
indult
a kempósok
őszi szezonja
Elindult a kempósok őszi szezonja és a Dinamik Harcművészeti Egyesület versenyzői
máris érmekkel tértek haza két
versenyről.
Az egyesület közösségi oldalán található bejegyzés szerint
először a Magyar Sport-Jitsu
Szövetség versenyére került sor
Kisteleken, ahol csak küzdelmi
versenyszámok voltak. A Kulcsár Luca, Altordai Zselyke,
Nagy Anna Réka, Zölei István,
ifj. Zölei István, Bánszki Donát,
Altordai Özséb, Bárdosi Kende
alkotta csapat végül 2 arany, 4
ezüst, 2 bronzéremmel zárta a
viadalt.
A VI. Pilis Kempo Kupára az
egyesület Kiss Levente Pétert,
ifj. Zölei Istvánt, Bada Mirkot,
Bada Zimrat, Lakatos Franciskát, Kormos Katát, Krajczár
Pétert, Bárdosi Kendét, Kulcsár
Lucát és Bánszki Donátot nevezte. Ezúttal technikai és küzdelmi
számok is voltak.
A bicskei sportolók 4 arany,
10 ezüst, 4 bronz, és 2 negyedik
helyezést értek el, a csapatversenyben a DHKSE 17 csapat
közül ötödik lett.

el úgy, hogy ekkora összeget hagy
maga után jövőbeni fejlesztésekre
– tette hozzá.
– Úgy gondolom, új vezetésiirányítási modell kidolgozására
van szükség. Egy ekkora klub
vezetése felér egy másodállással,
hatalmas terhet és felelősséget ró
az ügyvezetőre. Egy ember nem
viheti egyedül a hátán a klub irányításával járó valamennyi terhet.
Szerencsére nekem voltak segítőim, elég csak Tóth Attila volt
szakosztályvezetőt, Nagy György
technikai vezetőt, Csörgöl Ákos
pénztárnokot, Márton Imre jelenlegi szakosztályvezetőt, vagy a Kiss
Csaba és Léber Zoltán fémjelezte
B-közepet említenem. Az új struktúra megtalálását, és ilyen segítőket kívánok az új elnöknek – zárta
gondolatait Széplaki Árpád.

IMPRESSZUM
Bicskei Újság, a Bicskei Önkormányzat hivatalos, ingyenes lapja, megjelenik havonta 4500 példányban. Nyilvántartásba véve a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által
a CE/4347-3/2013. számon. Kiadja: Bicske Város Önkormányzata. Szerkesztő: Szabó Tibor. Olvasószerkesztő: Janek Réka. Fotó: Adravecz Tamás, Ivanics Imre. Nyomdai előkészítés
és nyomda: GOLDBOX Nyomdaipari Bt. Hirdetésfelvétel, kéziratleadás: 22-566-500. mediareferens@bicske.hu
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Bicske múltjának kincsei
Az Őszi Könyvtári Napok
keretében Bicskén idén is
több programot rendeztek,
de mind közül kiemelkedett a
Bicskei kincsek helytörténeti
kiállítás a Nagy Károly Városi
Könyvtárban, amely a jövőben
akár egy bicskei múzeum
állandó tárlata is lehet.
A kiállítást október 5-én Bálint
Istvánné alpolgármester nyitotta
meg. Beszédében kiemelte: egy kiállítás mindig értéket teremt amellett, hogy az alkotók, a gyűjtők, a
kiállítók megmutatják nekünk a
birtokukban lévő kincseket – mindig elindítanak valami újat.
– Egy településnek, egy népnek
ugyanis nincs jövője, ha a múltját,
elődeinek munkásságát nem ismeri. Ezen tudás birtoka nélkül pedig
nehezen, vagy talán nem is tudunk
eligazodni a jelenben. Nagyon
sok bicskei megmozdult a mai
nap sikeréért. Ugyanúgy, ahogy
megmozdultak Altshausen-Bicske
testvérvárosi kapcsolatának 20.
évfordulója alkalmából rendezett
kiállításért, vagy a Tabódy István
atya halálának 15. évfordulója emlékéül szánt emléknapért. Talán
mondhatjuk, hogy 2015 a kiállítások éve Bicskén. És ez számomra
hihetetlenül felemelő érzés, mert
jó tudni, hogy egy olyan közösség
él ebben a kisvárosban, amelynek
tagjai helyes és becsülendő értékrendet képviselnek. Mert meg tu-

KÖZÉRDEKŰ
INFORMÁCIÓK
Hivatalok
Fejér Megyei Kormányhivatal
Bicske Járási Hivatal
Bicske, Kossuth tér 14.
T.: 22/566-300, Fax: 22/566-303
Hétfőn: 8–12 és 13–16
Szerdán: 8–12 és 13–16
Pénteken: 8–12
Okmányirodai Osztály
Bicske, Kossuth tér 16.
T.: 22/566-288, Fax: 22 566-287
Hétfőn: 8–12 és 13–16
Kedden: nincs ügyfélfogadás
Szerdán: 8–12 és 13–18
Csütörtökön: 13–16
Pénteken: 8–12
Bicske Város Polgármesteri Hivatala
Bicske, Hősök tere 4. T.: 22/566-500
Hétfőn: 8–12
Szerdán: 8–12 és 13–18
Pénteken: 8–12
Pálffy Károly polgármester fogadó
órája előzetes egyeztetés alapján:
Szerdán: 8-12
Bicske, Hősök tere 4. T.: 22/566-500
Tessely Zoltán országgyűlési
képviselő fogadóórája:

dunk állni a mai rohanó világban,
egymásra tudunk egy kicsit figyelni, és még arra is van energiánk,
hogy múltunkon révedezzünk –
fogalmazott Bálint Istvánné.
Az alpolgármester rámutatott,
hogy különleges a gyűjtemény,
mert fényképek, képeslapok és
tárgyi emlékek segítségével betekintést adnak az egykori Bicske
hétköznapjaiba.
Megjegyezte,
hogy a tárgyak között akadnak
olyanok, amelyekkel korábban is
találkozhattak egy-egy kiállítás
során, de több, igazi kuriózumnak
számító emléktárgy csak most került először a nagyközönség elé.
– A mai tárlat kezdeményezőinek nem titkolt vágya, hogy ez a
kiállítás egy későbbi, még ennél is
szélesebb spektrumú, múltunkat

bemutató tárlattá nője ki magát.
A város vezetése nevében pedig
elmondhatom a mi nem titkolt
vágyunkat, mégpedig azt, hogy
Bicskének legyen egy olyan saját múzeuma, ahol helyet tudunk
biztosítani hasonló állandó, vagy
időszakos kiállításoknak. Jó lenne, ha azt a sok értéket, amit eleink ránk hagytak, az utódok féltve
megőriztek, méltó helyen tudnánk
bemutatni a jövő nemzedékének.
Remélem, sikerülni fog ez a törekvésünk, amelyhez bizonyára szintén összefogásra lesz szükségünk
– zárta beszédét Bálint Istvánné,
aki ezután egyenként köszönetet
mondott azoknak, akik szívükön
viselték a kiállítás sikerét és közkinccsé tették a tulajdonukban
lévő tárgyakat.
SzT

A kiállítás támogatói:
Bajmóczy Tibor
Balog Márta és Keller György
Bicske Barátok Egyesülete
Bóza Istvánné
Börcs Krisztina
Csányi Lászlóné
Dobronyi László és családja
Giesz Mária
Határvölgyi Istvánné
Ifj. Ádám János
Imeli László
Izing Antal
Jakab János
Kelemen János
Kemenczky Gyuláné Bóza Vilma
Kispál Zsuzsa
Komon Lászlóné Elbert Éva
Kurusa László
Ladányi András

Páros héten, szerdán: 16-18
Páratlan héten, csütörtökön: 10-12
Bicskei Egységes Művelődési
Központ és Könyvtár
Petőfi Sándor Művelődési Központ
Bicske, Kossuth tér 20.
22/350-604
Hétfőtől péntekig: 8–20
Szombat-vasárnap:
rendezvények szerint
Nagy Károly Városi Könyvtár
Bicske, Kisfaludy u. 29.
22/565-115
Keddtől csütörtökig:10–18
Pénteken: 9–18
Szombaton: 9–13
Gazdasági és szociális
intézmények
Egyesített Családsegítő
és Gondozási Központ
– Kapcsolat Központ
Bicske, Ady E. u. 2.
22/565-390
Hétfőn: 13–15
Szerdán: 8.30–12 és 13–17
Bicskei Gazdasági Szervezet
Bicske, Kossuth u. 60-62.
22/565-285
Gyepmester: Szalai Zsolt
Bicske, Kossuth u. 60-62.
20/252-3279

Lanczendorferné Kósa Katalin
Léberné Fehér Klára
Mike János
Miskei Zsigmond
Mohainé Fejes Ágnes
Nagy Jánosné
Nagy Zoltán
Ollé Jánosné Éva
Pajer László
Pálffy Ferenc
Sípos Józsefné Jolika
Szűcs Sándorné
Tolnai Jánosné
Tuba Géza
Vállalkozók Ipartestülete Bicske
Varga Edit és Varga Lászlóné
Miszlay Cecília
Zászkaliczky Tamásné
Göllner Zsuzsa

Egészségügy
Bicskei Egészségügyi Központ
Bicske, Kossuth tér 17., 22/567-564
Hétfőtől péntekig 7 órától rendelési
időtől függően
Orvosi ügyelet
Bicske, Kossuth tér 17.
Hétfőtől-péntekig: 16 órától
másnap reggel 8 óráig
Szombat-vasárnap és ünnepnapokon: 24 órás szolgálat, azaz reggel
8-tól másnap reggel 8 óráig
A lakáson történő ellátási igényt a
104-es segélyhívón lehet bejelenteni.
Aranysas Gyógyszertár
Bicske, Kossuth tér 15., 22/565-093
Hétfőtől csütörtökig: 8–18;
Pénteken: 8–16.30; Szombaton: 8–12
Duna Gyógyszertár
Bicske, Csabdi út 4., 22/565-136
Hétfőtől szombatig: 9–20
Vasárnap: 9–19
Oroszlán Patika
Bicske, Kossuth tér 10., 22/350-775
Hétfőtől péntekig: 8–18
Szombaton: 8–12
Posta
Bicske, Kossuth tér 4., 22/350-872
Hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 8–17
Szerda: 8–18 Szombat: 8–11

Bicske Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt és
kedves családját
2015. október 23-án
11 órakor
az 1956-os forradalom és
szabadságharc 59.
évfordulója tiszteletére tartandó
városi ünnepségre
a Petőfi Sándor Művelődési Központba
(Bicske, Kossuth tér 20.)

Ünnepi köszöntőt mond:
Pálffy Károly városunk polgármestere
Emlékbeszédet tart:
Endrédiné Szabó Erika,
a Nagy Károly Városi Könyvtár vezetője
Emlékműsort adnak a
Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola diákjai

Az ünnepségen sor kerül a nyugdíjba
vonuló köztisztviselőink, közalkalmazottaink
ünnepélyes köszöntésére.
Az ünnepség után koszorúzás az
Emlékezés Virága emlékműnél.
Minden megemlékezőt
tisztelettel várunk!

www.bicske.hu

Anyakönyvi hírek
Az alábbi párok járultak hozzá ahhoz, hogy értesüljön Bicske lakossága
bicskei anyakönyvvezető előtt 2015. szeptember hónapban
megkötött házasságukról:
Németh István és Oláh Júlia (szeptember 3.),
Garai Ferenc és Popovics Katalin (szeptember 5.),
Facskó István és Harangozó Adrienn Edit (szeptember 28.)
Sok boldogságot kívánunk!
Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ
– Kapcsolat Központ védőnői szakmai egysége tájékoztatása szerint
a 2015. augusztus–szeptember hónapban született gyermekek:
Horváth jázmin (2015. 08. 24.), Schnobl gábor (2015. 08. 31.),
Bak botond (2015. 09. 03.), Vigh ádám (2015. 09. 03.),
Nagy Annabell eszter (2015. 09. 13.),
Lakatos szkarlet tifani (2015. 09. 20.).
Jó egészséget kívánunk!
Védőnői Szakmai Egység
2060 Bicske, Kossuth tér 17.
Telefon: 22/ 350-386 E-mail:
bicskevedonok@gmail.com

