
AnyAkönyvi hírek
Az alábbi párok járultak hozzá ahhoz, hogy értesüljön Bicske lakossága bicskei 
anyakönyvvezető előtt 2018. október hónapban megkötött házasságukról: horváth 
Tamás Zoltán és ördög vivien (október 2.), végh Ádám és Máté Luca Sára (október 
18.), kis-Tóth Zalán és Antal Malvina katalin (október 20.), kőrösi Máté és Maczkó 
Daniella (október 20.). Sok boldogságot kívánunk!

Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ védőnői 
szakmai egysége tájékoztatása szerint a 2018. szeptember–október hónapban 
született gyermekek: káhn Stefán (2018. 09. 24.), Bécsi Zoltán Botond (2018. 09. 27.), 
keresztes erzsébet (2018. 10. 09.), 
Dudás Dániel Brájen (2018. 10. 14.), 
Zsigray Liza (2018. 10. 18.).

Jó egészséget kívánunk!

Védőnői Szakmai Egység
2060 Bicske, Kossuth tér 17.
Telefon: 22/ 952-232 E-mail: 
bicskevedonok@gmail.com

hivatalok
Fejér Megyei kormányhivatal 
Bicske Járási hivatal
2060 Bicske, Szent István út 7-11.
T.: 22/566-300, Fax: 22/566-303
Hétfőn: 8–12 és 13–16
Szerdán: 8–12 és 13–16
Pénteken: 8–12

kormányablak Osztály
2060 Bicske, Szent István út 7-11.
T.: 22/795-948

Bicske város Polgármesteri  
hivatala
Bicske, Hősök tere 4. T.: 22/565-464
Hétfő: 8:00-12:00
Kedd: Az ügyfélfogadás szünetel
Szerda: 13:00-18:00
Csütörtök: Az ügyfélfogadás szünetel
Péntek: 8:00-12:00

Pálffy károly polgármester  
fogadó órája előzetes  
egyeztetés alapján:
Bicske, Hősök tere 4. T.: 22/565-464

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

Bicskei egységes  
Művelődési  
központ és könyvtár 
Petőfi Sándor  
Művelődési központ

Bicske, Kossuth tér 20.
T.: 22/951-299;  
06-20/430-7770
Hétfőtől péntekig:  8–20
Szombat-vasárnap: 
rendezvények szerint

nagy károly városi könyvtár
Bicske, Kisfaludy u. 29.
T.: 22/565-115
Keddtől csütörtökig:10–18
Pénteken: 9–18,  
Szombaton: 9–13

Gazdasági és szociális  
intézmények
egyesített Családsegítő és Gondozási 
központ – kapcsolat központ
védőnői Szakmai egység
2060 Bicske,  
Kossuth tér 17.
Telefon: +36 22/952-232
E-mail: bicskevedonok@gmail.com

Pedagógiai Szakszolgálat
2060 Bicske, Szent István út 6.
Telefon: +36 22 350-948
Nyitva tartás: H–P 8–16

Bicskei Gazdasági  
Szervezet
Bicske, Kossuth u. 60-62.
22/565-285

egészségügy
Bicskei egészségügyi központ
Bicske, Kossuth tér 17.,  
22/567-520
Hétfőtől péntekig 7 órától 
rendelési időtől függően

egészségfejlesztési iroda
Bicske,Kossuth utca 15.,  
Tel: 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., 22/565-093
Hétfőtől csütörtökig: 8–18;  
Pénteken: 8–16.30; Szombaton: 8–12

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

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

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

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

KÖZÉRDEKŰ  
INFORMÁCIÓK

A Vértesi Erdő Zrt. szeptemberi kiemelt közjóléti programja, a 
szarvasbőgés hallgató túra volt. Ennek Fejér megyére jutó bevételét 
Macsek Lajos vezérigazgató döntése értelmében a Bicskén élő, 
két súlyosan beteg gyermeket nevelő Okmánszky családnak 
adományozták. Az átadáson jelen volt Pálffy Károly polgármester, 
Bálint Istvánné alpolgármester, Tessely Zoltán országgyűlési 
képviselő és az erdészet képviselői.

Meghívó

Miniszterelnöki üdvözlet a 90. születésnap alkalmából
Orbán Viktor 
miniszterelnök 
jókívánságait 
tolmácsolva 
köszöntötte fel Pálffy 
Károly polgármester 
és Bálint Istvánné 
alpolgármester 
Gergely Lászlónét 
(jobbra), aki 
október 25-én, 
illetve Körmendi 
Lászlónét, aki 
november 24-én 
töltötte be 90. 
életévét. 
Jó egészséget és 
további boldog 
éveket kívánunk 
mindkettejüknek!

fellépők:
Bazsinka Zsuzsanna 
Érdemes művész, énekművésznő

Bazsinka József
Liszt Ferenc díjas tubaművész

Ifj. Dr. Bazsinka József
Junior Prima díjas tubaművész

Bazsinka Mihály
szaxofonművész

kőzreműködők:
Keszler Krisztina
hegedűművésznő

Dr. Ivanyickaja Irina
Zongoraművésznő

Herboly László 
ütőhangszeres művész

Tisztelettel és szeretettel meghívjuk Önt,
kedves családját és barátait az
ÚJÉVI JÓTÉKONYSÁGI KONCERTÜNKRE
2019. január 5-én, szombaton 17 órára a
FIATALOK HÁZÁBA
(Bicske, Kossuth tér 19.)



közéleti havilap

Bicskei Újság
Újabb ékkővel  
gazdagodott Bicske

vi. évfolyam, 10. szám  2018. november–december

Kedves 
Bicskeiek!
„Van-e érzés, mely forróbban és 
sejtelmesebben megdobogtatja az 
emberi szívet, mint az ünnep és a 
várakozás izgalma?” – teszi fel a 
kérdést Márai Sándor.

Advent időszakában hasonlóan 
érzünk mi magunk is, hiszen ké-
szülünk karácsonyra, az Úr eljöve-
telére. 

A betlehemi kisded érkezésével 
család született, a Szent Család. A 
család pedig mindenki számára ta-
lán a legfontosabb dolog a világon. 
Ám ahhoz, hogy valaki családot 
merjen alapítani, felelősségteljes 
döntéseket kell hoznia. 

Magyarország Kormánya segí-
teni próbál ezen döntések meg-
hozatalában olyan intézkedések 
bevezetésével, amellyel kiemelten 
támogatottá válnak a gyermekeket 
vállaló szülők. 

Hazánk más európai orszá-
gokkal ellentétben ugyanis nem a 
bevándorlást és a népességcserét 
látja megoldásnak a demográfiai 
problémák megoldására, hanem a 
családok megerősítését.

Ehhez a kormány most to-
vább szeretné bővíteni azon in-
tézkedéseit, melyek révén még 
családbarátabb országgá válha-
tunk, és melyekkel javulhat a gyer-
mekvállalási kedv is. Ehhez kéri 
most a lakosság segítségét a család-
védelmi nemzeti konzultációval.

Fontos, hogy minél többen 
mondjuk el véleményünket ebben 
a kiemelten fontos témában. Arra 
buzdítok mindenkit, hogy adjon 
hangot véleményének, hogy jövőre 
újabb döntések szülessenek a ma-
gyar családok érdekében és védel-
mében! Mert a gyermek és a család 
a legfontosabb értékünk. 

„Kicsiny kunyhóban szeretet,  
Szeressétek a gyermeket, E szent 
karácsony ünnepén Önöknek ezt 
kívánom én” (Karinthy Frigyes).

Bicske minden kedves lakójának 
Istentől áldott karácsonyt és 

boldog új esztendőt kívánok! 

PÁlFFy  
KÁROly 
polgármester

Az Ady utca 11. szám alatt talál-
ható épület neobarokk stílusá-
val a város egyik legpatinásabb 
háza, ezért rekonstrukciója so-
rán fontos szempont volt, hogy 
felújítása korhűen történjen 
meg, ugyanakkor megfeleljen 
a mai modern elvárásoknak is. 
Az 1930-ban épült úgynevezett 
Stefánia-ház Stefánia belga kirá-
lyi hercegnőről, Rudolf trónörö-
kös feleségéről kapta a nevét, aki 
az Osztrák-Magyar Vöröskereszt 
Egylet elnöke volt.

- Régóta vártunk már erre a 
pillanatra! Régi vágyunk volt, 
hogy városunknak olyan kiállí-
tóterme lehessen, egy olyan kis 
„szentélye”, ahol vándorkiállí-
tások révén a különböző művé-
szeti ágak bemutatkozhatnak, 

de ahol akár állandó kiállításra is 
van lehetőségünk, hiszen terve-
ink szerint itt lelnek majd méltó 
otthonra Jakab István László 
festőművész által a városnak 

ajándékozott értékes festményei 
is. Bicske egyik legimpozánsabb 
háza teljes szerkezeti felújításon 
esett át, ugyanakkor az épüle-
tet egy földszintes, mintegy 40 

négyzetméter alapterületű kiál-
lítótérrel is bővítettük, mely ösz-
szenyitható a másik teremmel.

Hatszáz millió
egészségügyi eszközökre 

5. oldal

Hulladéknaptár

12. oldal

Békesség és szeretet 
Adventi kiállítás

4. oldal

Óriási siker
volt a „mentős bál”
 5. oldal

A Fiatalok Háza után újabb 
ékkővel, egy hamisítatlan 

kulturális közösségi térrel 
gazdagodott Bicske. Decem-
ber 2-án adták át a Bicskei 
Kultúrkúria épületét, amely 
helyszínt biztosíthat a külön-
böző művészeti ágak bemutat-
kozására a városban.

Mindig jó dolog, ha a városban 
valamely intézmény megújul, 
bővül, vagy csak egyszerűen 

fejlesztéseket hajtanak végre. 
Különösen nagy öröm ez, ha egy 
olyan létesítményben történik 
mindez, mint a Városi bölcsőde, 
amely végre 21. századi külsővel 
és belsővel szolgálja a családo-
kat.
A Terület- és Településfejlesz-
tési Operatív Programban el-
nyert 72,7 millió forintból és 
az önkormányzat ugyanekkora 
összegű támogatásából teljesen 

megújult és egy csoportszobával 
bővült az Egyesített Családsegí-
tő és Gondozási Központ - Kap-
csolat Központ bölcsődéje. Az 
átadásra pedig október 24-én 
került sor.

Az ünnepségen Pálffy Károly 
polgármester köszönetet mon-
dott a magyar kormánynak azért, 
hogy hozzájárult a bölcsőde tel-
jes megújulásához.

- Régóta vártuk ezt a 

napot, hogy gyermekeink a kor 
igényeinek megfelelő helyen 
nevelkedhessenek. Különösen 
figyelemreméltó, hogy mindezt a 
Családok Évében tudjuk átadni, 
így sok családnak segíthetünk az 
édesanyák újra munkába állásá-
val, miközben gyermekeik gon-
doskodó és óvó kezek között le-
hetnek – mondta a városvezető.

Átadták a felújított és kibővített bölcsődét
folytatás a 3. oldalon

folytatás a 2. oldalon



folytatás az 1. oldalról (átadták a felújított és kibővített bölcsődét)
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Rendkívüli nyílt testületi ülés 
(2018. október 16.)

• A 2018. október 6-án el-
hunyt Murányi Hajnalkát, volt 
önkormányzati képviselőt és fő-
állású alpolgármestert az önkor-
mányzat saját halottjává nyilvání-
totta, a temetésével kapcsolatos 
költségek viselését teljes mérték-
ben átvállalta.

• Az önkormányzat lemon-
dott a bicskei 1734/B/6 hrsz-ú 
társasházi lakásra, valamint a 
bicskei 1734/B/28 hrsz-ú tároló 
ingatlanra vonatkozó elővásárlási 
jogáról.

• A képviselők támogatták a 
Bicskei Torna Club Egyesület 
2018-2019-es TAO pályázat 
keretében a be/SFPHPM01-
23492/2018/MLSZ számon 
beadott pályázatát, és annak a 

Bicske 526/33 hrsz-ú ingatlanon 
való megvalósításával egyetért. 

Soros nyílt testületi ülés  
(2018. október 31.):

• Az önkormányzat 2019. ja-
nuár 1-jétől 2019. június 30-áig 
határozott időre Bicske 3. számú 
felnőtt háziorvosi körzetben he-
lyettesítés céljából feladat-ellátási 
szerződést kötött a BINO Egész-
ségügyi Szolgáltató Bt.-vel.

• A képviselő-testület nem ja-
vasolja a kötelező felvételt biztosí-
tó iskola (Bicskei Csokonai Vitéz 
Mihály Általános Iskola) felvételi 
körzetének módosítását, egyetért 
a jelenlegi kijelöléssel.

• A képviselők a Bicske Vá-
rosi Óvodában a 2018/2019-es 
nevelési évre vonatkozóan az 
óvodai csoportokban a maximális 
csoportlétszám túllépését az aláb-
biak szerint engedélyezi: Kakas 
Tagóvoda Napsugár csoport 26 
fő, József Attila Tagóvoda Katica 
csoport 26 fő.

• A Bihari utcai műfüves foci-
pálya üzemeltetési feladataival a 
Sportlétesítmény és Szabadidő-
központ Üzemeltető intézményét 
bízta meg az önkormányzat hatá-
rozatlan időtartamra. 

• A képviselők döntöttek az 
adventi programok időpontjai-
ról: I. gyertyagyújtás november 
30. 10:30 - közreműködik a 
Csokonai Vitéz Mihály Általános 
Iskola; II. gyertyagyújtás, Adven-
ti forgatag december 9. 14:00 
- közreműködnek az oktatási 
intézmények; III. gyertyagyújtás 
december 14. 10:30 - közremű-
ködik a Szent László Általános 
Iskola; IV. gyertyagyújtás decem-
ber 21. 10:30 - közreműködik a 
Bicskei Prelúdium Alapfokú Mű-
vészeti Iskola; Adventi úszóver-
seny december 8. A Kultúrkúria 
átadása, kiállításmegnyitó de-
cember 2. 17:00

• Az önkormányzat meghir-
dette adventi adománygyűjtő 
akcióját, (közérdekű kötelezett-

ségvállalás), melyhez 200.000 
Ft támogatást nyújtott.

• A testület döntött a hagyo-
mányőrző városi disznóvágás 
időpontjáról: 2019. február 2. 
reggel 7 óra. A rendezvény elő-
készítésére és lebonyolítására 
750.000 Ft-ot biztosít keret jel-
leggel az önkormányzat.

• A képviselők elfogadták a 
Shvoy Lajos Cserkészcsapat-
ért Egyesület részére nyújtott 
300.000 Ft vissza nem téríten-
dő önkormányzati támogatás fel-
használásáról szóló beszámolót.

• A képviselő-testület elfo-
gadta a Bicskei Egészségügyi 
Központ Szolgáltató Nonprofit 
Kft. 2018. I. féléves beszámolóját 
828 264e Ft mérlegfőösszeggel 
és 25 465e Ft adózott ered-
ménnyel, míg a Bicske-Csabdi-
Mány Kft. beszámolóját 14 945e 
Ft mérlegfőösszeggel és 648e Ft 
adózott eredménnyel.

• Az önkormányzat a tulajdo-
nában lévő Kossuth téri épüle-

tét az Egészségfejlesztési Iroda 
működéséhez (az Egészségügyi 
Központban való elhelyezésé-
ig) térítésmentesen biztosítja a 
Bicskei Egészségügyi Központ 
Szolgáltató Nonprofit Kft-nek.

• A Shvoy Lajos Cserkészcsa-
patért Egyesületnek az önkor-
mányzat keret jelleggel bruttó 
400.000 Ft-ot biztosít a IV. 
Cserkészkerület Adventi Regös 
Nap rendezvényükre a testvér-
városokból érkező delegációk 
elszállásolására és ellátására. 

• Az önkormányzat 350.000 
Ft-tal támogatta a Bicskei Kővá-
gó Antal Kertbarát Kör Egyesü-
letet. 

Rendkívüli, nyílt testületi ülés 
(2018. november 10.) :

• Az önkormányzat felújítja 
a Bicske Városi Konyha Szent 
István út 42. sz. alatti telephely-
ét.  A munkát a PT FITTER Kft. 
végzi, melyre 19.218.248 Ft-ot 
biztosít az önkormányzat.  

Bennünket 
képviselnek

A házigazda, vagyis a Kapcso-
lat Központ igazgatója, Szabó 
Ágnes az intézmény életében 
jelentős eseménynek nevezte 
a fejlesztést, amely tízfős lét-
számnövekedést jelent, s a nö-
vekvő igények teljesebb kiszol-
gálását.

Az igazgató megemlítette, 
hogy a bölcsődében megnyug-
tatóan zajlik a munka a szülői 
visszajelzések alapján, kollégá-
inak köszönhetően családias a 
hangulat, a gyermekek ellátása 
pedig maximálisan előtérbe he-
lyezett. Bejelentette, hogy az új 
csoportszobába az új csoport 
költözik, melynek neve Napocs-
ka lett.

Tessely Zoltán országgyűlési 
képviselő úgy vélte, a beruhá-
zás a gyerekekről szól, rajtuk 
keresztül pedig az egész ma-
gyarságról. Mint mondta, nagy 
vita van a világban arról, hogy 
a demográfiai válságot miként 
kell kezelni. 

A nyugat által választott úton 
idegen kultúrákból fogadnak be 
embereket, akik elvégzik helyet-
tük a munkát és fenntartják az 
egészségügyi- és nyugdíjrend-
szert, s az egész gazdaságot.

- Hazánk 2010 óta nem ezen 
az úton indult el, mi saját erőnk-
ből oldanánk meg a demográfiai 
problémákat. Akkoriban 1,21 
gyerek jutott egy házaspárra, 
miközben a 2 is csak a népesség 
fenntartásához lenne elegendő. 
A törvények módosításával csa-
ládbarát fordulat következett be, 
jó irányba haladunk, ezen kell 

tovább mennünk, s ennek egyik 
igen fontos állomása a megújult 
bölcsőde átadása is Bicskén – 
fogalmazott a képviselő.

A folytatásban előbb Máténé 
Antal Éva református lelkész 
mondott áldást az új épületért, 
majd Varga Imre katolikus 
plébános szentelte meg az új 
bölcsődét, hogy aztán Tálasné 
Sikó Melinda bölcsődevezető-
vel együtt a jelenlévők átvágják 
a nemzeti színű szalagot. Kö-
szönetképpen a kisgyermekek 
adtak műsort, majd boldogan 
vették birtokukba az épületet.

Az önkormányzat 2016. má-
jus 23-án nyújtotta be pályá-
zatát a bölcsőde felújítására, 
bővítésére. A beruházás során 
a mosókonyha, a kazánház és 
a szomszédos helyiségek ösz-
szenyitásával egy 10 férőhelyes 
csoportszoba került kialakítás-
ra a meglévő 12+12 fős cso-
portszobák mellett. 

A közösségi teremben és az 
udvaron tartózkodó gyerme-
kek számára mellékhelyiség 
készült, valamint a korábbi 
főzőkonyha kisebb helyigé-
nyű melegítőkonyhává alakult. 
Mindemellett teljesen megújult 
a fűtési rendszer, az épületgé-
pészeti átalakítással napkollek-
tor biztosítja a használati meleg 
vizet. A víz-csatorna és elekt-
romos rendszer is átépült, a 
homlokzatokat és az épületbel-
sőt felújították, a nyílászárókat 
kicserélték. A pályázat révén a 
bölcsődei eszközök száma is je-
lentősen bővült.

Bicske Város Önkormányzata 
közmeghallgatást tartott 2018. 
november 7-én a Városházán. 
Elsőként meghívott előadóként 
Bodó Beáta, a Fehér VÁRtervező 
Kft. településtervezője ismertet-
te a közeljövő fejlesztéseit, Bicske 
településfejlesztési koncepcióját, 
a településrendezési eszközök 
módosítását és felülvizsgálatát.

A településrendezési eszközök 
módosítására a Vörösmarty utca 
24-26. szám alatti ingatlanok 
összevonását követően, az ún. 
Lajtha ház felújításának megvaló-
síthatósága érdekében, a 0171/3 
hrsz-ú ingatlanon a tervezett 
sportcsarnok megépítése, és a 
2363/1 és a 2363/2  hrsz-ú in-
gatlanokon (grund) a zöld terület 
helyett kertvárosias lakóterület 
kijelölése miatt van szükség.

A Lajtha ház területére vonat-
kozó módosítás szerint az egyko-
ri bőrgyár épületének és környe-
zetének rekonstrukciójára kerül 
sor. A Népi Kultúra Házában kul-
turális turisztikai bemutató- és 
látogatóközpont létesül, ahol a 
látogatók a központban a tájegy-
ségeink népzenéivel, néptánca-
ival, a népi hagyományokkal és 
játékokkal ismerkedhetnek meg. 
A kiállító terek mellett többfunk-
ciós rendezvény- és oktató terek 
kerülnek kialakításra, melyek 
alkalmasak lesznek kulturális 
események megrendezésére épp-
úgy, mint tudományos előadások, 
oktatások, rendezvények lebo-
nyolítására. A park a város felé 
kinyílik, több irányból megköze-
líthetővé válik.

A grund esetében egy korábbi 

testületi döntés értelmében pe-
dig lakótelkeket kíván kialakíta-
ni az önkormányzat.

A tájékoztatást követően a 
megjelenteknek lehetőségük 
nyílt kérdéseket feltenniük a 
város ügyeit illetően. Több ész-
revétel érkezett az illegális  sze-
métlerakók felszámolása, illetve 
a Málé-hegyi utak minősége 
kapcsán. Kritika érte továbbá 
a nagyállomás körüli parkolási 
helyzetet és a rakodások során 
keletkezett port, valamint a vas-
úti felüljáró állapotát is. A pol-
gármester ezzel kapcsolatban 
elmondta, hogy a közelmúltban 
kint járt a MÁV Zrt. vezérigazga-
tó helyettese, és ígéretett tett az 
anomáliák orvoslásársa, új par-
kolóhelyek kialakítására és a híd 
karbantartásának elvégzésére is.  

Közmeghallgatás 2018.
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Egy harmonika ajtóval ketté is 
választható, így adva lehetőséget 
különböző nagyságú rendezvé-
nyek, kiállítások megtartására 
– hangsúlyozta Pálffy Károly 
polgármester, majd hozzátette, 
köszöni a magyar kormánynak 
a támogatását, hiszen pályázati 
forrás nélkül az álom még mai is 
csak álom lenne.

A Fenntartható turizmusfej-
lesztés Bicskén című pályázaton 
ugyanis bruttó 69,99 millió 
forintot nyert a város, melyből 
építésre 63,22 millió forintot 
fordítottak. Ebből az összegből 
azonban nem tudták volna tel-
jes egészében finanszírozni az 
elképzeléseket, ezért az önkor-
mányzat további 37,75 millió 
forintot tett hozzá. Mivel a teljes 
eszközbeszerzést is saját forrás-
ból valósította meg a város, így 
összességében az önerő közel 
48 millió forintot tett ki.

Tessely Zoltán országgyűlési 
képviselő köszöntőjében emlé-
keztetett arra, hogy korábban 
a védőnői szolgálat működött 
az épületben nem túl szívderítő 
körülmények között, aztán a Ka-
tolikus Karitász működött ott, 
hasonlóan rossz viszonyok köze-
pette.

- 2014-től volt egy terv az 
épület felújítására és valami-
kori pompájának helyreállítása 
után használatba adására a város 
közössége számára. Bicske kul-
turális főutcáján, az Ady Endre 
utcában ennél jobb funkciót ke-
resve sem lehetett volna találni 
– hangoztatta a képviselő.

Tessely Zoltán emlékeztetett 
rá, hogy nemrégiben adták át 
néhány méterrel arrébb a kibő-
vített Városi Bölcsődét, amely 
fejlesztés a jövőről szólt.

- A kultúra esetében is igaz ez, 
hiszen ha meg akarunk maradni 
magyarnak és kereszténynek, 
akkor a keresztény kultúrát kell 
bemutatnunk a városban lakók-
nak és nem az idegen, liberális 
eszméket – fogalmazott.

Molnár Krisztián, a Fejér 
Megyei Közgyűlés elnöke be-
szédében kiemelte, hogy Bicske 
olyan fejlődési pályán van, ami-
re megyei vezetőként büszkék 
lehetnek. Mind mondta, a mos-
tani beruházás az ipari park és 
az inkubátorház kialakításával, 
a helyi kerékpárút fejlesztéssel, 
valamint a szegregált lakóré-
szek integrációjával mind-mind 
fontos célkitűzések.

- Bicske sikeresen szerepelt 
a TOP pályázatokban, hiszen 
ennek révén 11 projekt valósul 
meg 2 milliárd 60 millió forint 
összértékben. Ide számolom 
a folyamatban lévő Lajtha Ház 
418 millió forintos pályázatát is, 
melyben a BTC a kedvezménye-
zett. Nem titok, azon fáradozunk 
Tessely Zoltánnal közösen, hogy 
további 430 millió forint forrást 
szeretnénk még elnyerni a TOP 
keretből Bicske számára, mely 
kiegészítené azt a 149 millió 
forintos szegregáció kiváltását 
célzó települési közösségi be-
avatkozást a lakórészek integrá-
ciójának irányába, amelyet már 
elnyert a város, s ezáltal közel 

600 millió forint tudja majd ezt a 
célkitűzést érdemben szolgálni – 
hangoztatta a megyei elnök.

Beszédét követően már nem volt 
más hátra, csak a nemzeti színű 

szalag átvágása. E nemes feladatot 
Tessely Zoltán, Molnár Krisztián, 
Bálint Istvánné alpolgármester, 
Pálffy Károly, Nagyné Szita Erzsé-
bet, a Petőfi Művelődési Központ 

vezetője és László Péter, a kivite-
lező cég ügyvezetője vállalta ma-
gára. Ezzel hivatalosan is megnyi-
totta kapuit a Bicskei Kultúrkúria, 
a város legújabb ékköve.

folytatás az 1. oldalról (újabb ékkővel gazdagodott bicske)

Magyarország Kormánya a nem-
zeti konzultáció újabb fejezeté-
vel a családtámogatási rendelke-
zések társadalmi megerősítését 

várja. - A politika és a társada-
lom közti párbeszéd érdekében 
született meg a nemzeti konzul-
táció - mondta Tessely Zoltán 

országgyűlési képviselő, mi-
niszterelnöki biztos december 
4-én a Bicskei Kultúrkúriában. 

Sajtótájékoztatóján kiemel-
te: mély filozófiai különbséget 
tükröz a magyar kormány és a 
jelenlegi ellenzék álláspont-
ja a demográfiai kérdésben. 
A Fidesz-KDNP politikusai a 
családtámogatások sorozatá-
val a gyermekvállalás erősödé-
sét, a leendő szülők számára a 
tervezhető jövőképet kívánja 
elősegíteni, míg az ellenzék 
– nem titkoltan – a migráció 
szorgalmazásával oldaná meg a 
lakosság fogyatkozásának ellen-
súlyozását. - Az elmúlt években 
a kormány számos intézkedést 
tett éppen a családok és a gyer-
mekvállalás érdekében, ezeket a 
törvénytervezeteket azonban az 
ellenzék rendre leszavazta - szá-

molt be a történtekről Tessely 
Zoltán.

A magyar családok boldogu-
lását elősegítendő vezették be 
a családi adókedvezményeket, 
a gyes időtartamának eme-
lését, az örökbefogadó- és a 
testvér-gyest, a babakötvényt, 
a diplomás gyed-et, a lakáshitel 
csökkentését, illetve a diákhitel 
elengedését gyermekszülés ese-
tén, az első házasok támogatásá-
nak bevezetését, s a gyed extrát, 
azaz a munkavállalás esetén is 
járó anyagi támogatást – sorol-
ta a képviselő a teljesség igénye 
nélkül az elmúlt évek rendel-
kezéseit. A fiatal szülők támo-
gatásán felül számos törvény és 
határozat született a társadalmi 
bizalom növelése, a minél több 
születendő gyermek és a többi 
korosztály érdekében is. A sza-

porodó bölcsődék, az ingyenes 
gyermekétkeztetés és tankönyv-
höz jutás, a nők 40 év munkavi-
szony utáni nyugdíjazásának 
lehetősége, a CSOK (családi 
otthonteremtési kedvezmény) 
kiterjesztése – szintén csak tö-
redékét sorolta fel Tessely Zol-
tán a megtett intézkedéseknek 
összefoglalóul. Mint mondta, 
ezen rendelkezéseknek már lát-
szanak az eredményei, hiszen ha 
nagyon lassan is, de emelkedik 
a statisztikák jelentése szerint a 
születésszám, s ez bizakodásra 
ad okot. 

Végül a képviselő arra kért 
mindenkit, hogy éljen véle-
ménynyilvánítási lehetőségével, 
és töltse ki a kérdőívet, hiszen 
az visszajelzés a kormánynak 
munkájáról, illetve útmutatóul 
is szolgál neki a továbbiakban.

A családok megerősítése a jövő záloga
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- Szeretném megköszönni Mé-
szárosné Kelemen Beatrixnek, 
hogy hagyományt teremtve, 
immáron harmadik alkalommal 
nyithatjuk meg a város adventi 
rendezvénysorozatát az egyesü-
let kiállításával. Külön öröm szá-
momra, hogy ebben a gyönyörű, 
mondhatom, talán városunk 
egyik legpatinásabb épületében 
lehetünk részesei ennek a csodá-
latos pillanatnak. Megnyugtató 
a lelkemnek, hogy az egyesület 
kiállításának adhat otthon elő-
ször a felújított kúria, hiszen ez 
egy méltó újrakezdés az épület 
életében, s most már bölcsője le-
het a kultúrának és művészetnek 
is – kezdte megnyitóbeszédét 
az alpolgármester, majd jelezte, 
hogy a megnyitó előtt már látta 
az alkotásokat, amelyek különle-
ges hatással voltak rá.

Megemlítette, hogy az egye-
sülethez több szál is fűzi, hiszen 
az alkotók között sokan bicske-
iek, vagy nagyon jó barátai, így 
kiemelten fontos számára, hogy 
nyomon kövesse munkásságu-

kat, alkotásaikat, kiállításaikat. 
Úgy vélte, évről évre látható az a 
művészeti fejlődés, amit az alko-
tók megéltek az elmúlt év során, 
s lenyűgözőnek nevezte, ennek 
a folyamatát, az alkotók kibon-
takozását, álmaik és a valóság 
kifejeződését.

- Ma advent első vasárnapja 
van, a karácsonyi készülődés 
kezdete, melyet minden évben 
nagyon várunk, hisz kezdetét 
veszi a várakozásnak az a csodá-
latos folyamata, amely a végén 
a Megváltó megszületésének 
napjával teljesedik ki. Ebben az 
időszakban talán mindenki lel-
kébe beköltözik a türelem, az 
empátia, a szeretet, a megértés, 
a kedvesség, a segíteni akarás, 
a nyugalom. Ez egy csodálatos 
időszak arra, hogy kipróbáljuk, 
milyen az, amikor kiszabadulunk 
az állandó elfoglaltság rabságá-
ból. A héten újra ünnepi díszbe 
öltöztettük a várost, kikerül-
tek, a már ismerős hópelyhek 
a főutakra, felállítottuk a város 
karácsonyfáját a templom elé. A 

polgármesteri hivatal ablakaiba 
számok kerültek, hiszen pont 
24 ablaka néz a Hősök tere felé, 
így olyan, mint egy kis élő ad-
venti házikó, melynek minden 
nap kinyílik egy ablaka, hiszen 
minden este egy-egy új ablakban 
gyulladnak ki a fények. Pénteken 
gyermekeinkkel meggyújtottuk 
az első adventi gyertyánkat, azaz 
a hit lángját a város nagy koszo-
rúján. Mintegy jelezve az előké-
születekkel is, hogy készülünk 
szívvel-lélekkel a Karácsonyra, 

a Megváltó érkezésére – zárta 
gondolatait Bálint Istvánné.

Pálffy Károly polgármester 
köszöntőjében hangsúlyozta, 
hogy adventi idején, a várakozás 
időszakában felkészítjük lelkün-
ket a Megváltó születésére és 
egyben szívünkbe fogadására. 
Ehhez pedig meg kell állnunk, 
meg kell pihennünk, s rá kell lel-
nünk belső békénkre.

- Mindehhez nyújt segítséget 
számunkra ez a mai gyönyörű ki-
állítás is, amelyhez sikerült mél-

tó körülményeket teremtenünk 
a Bicskei Kultúrkúria igen fris-
sen átadott épületében. Őszinte 
örömét fejezte ki amiatt, hogy az 
egyesület lenyűgöző kiállításá-
nak ad otthont elsőként a Bicskei 
Kultúrkúria.

Mészárosné Kelemen Beat-
rix kiemelte, hogy a munka és a 
mindennapok sokszor eltávolít-
ják az embereket egymástól, de 
mégis akad valami, ami mindig 
összehozza őket, s ez nem más, 
mint az egymás iránti szeretet.

- Advent erről szól, de egész 
életünknek erről kellene szól-
nia. Időnk van mostanság arra, 
hogy magunkban elcsendesed-
jünk. Készülünk a karácsonyra, 
vásárolunk, hogy abban a három 
napban minden jó legyen. S, itt 
valami hibádzik, mert hivatalo-
san ez a három nap a szereteté, 
de miért csak ilyenkor szere-
tünk? Egész életünknek erről 
kellene szólnia, hogy egymást 
szeretjük – hívta fel a figyelmet 
az egyesület elnöke.

Mészárosné Kelemen Beat-
rix hangsúlyozta, hogy egy-egy 
kiállítás alkalmával maga lehet 
az ajándék a közösség számára, 
ilyenkor egy picike darabot ad-
hat magából.

Ezt az apró ajándékot át is vet-
ték a jelenlévők, akik az alkotások 
megtekintése mellett élvezhették 
még Gulyás Csilla hárfaművész 
játékát, Rácz Ágoston Kristóf, 
a Herceghalmi Általános Iskola 
ötödikes tanulójának meséjét és 
a Vajda János Gimnázium diákja-
inak adventi előadását.

Békesség és szeretet
Advent első vasárnapján nyílt meg a Bicskei Kultúrkúriában 

a Színnel-lélekkel Művészeti Egyesület Advent békes-
sége című kiállítása. Mészárosné Kelemen Beatrix, Csepeli 
lászlóné, Simon M. Veronika, Weinger Erzsébet, Katonáné 
Tóth Judit, Pereszteghy Judit, Bartha Csilla, Gábos Orsolya, 
Blaschek Judit, Ágh Gyula Mihály és Bálint Róbert alkotásai 
január 15-éig tekinthetők meg.
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Háromszáz millió új orvosi eszközökre
298,82 millió forint vissza nem 
térítendő támogatásból jelentő-
sen megújult a Bicskei Egészség-
ügyi Központ eszközparkja. A 
november 7-ei projektzáró ren-
dezvényen a pályázati pénzből be-
szerzett gépeket is bemutatták.

Tessely Zoltán országgyűlési 
képviselő az eseményen arról be-
szélt, hogy egy jó önkormányzat 
működésének három alappillére a 
gyerekekkel való törődés, az em-
berek számára biztonságot nyúj-
tani, valamint jó környezetet és 
életfeltételeket biztosítani. Úgy 
vélte, hogy az új orvosi műsze-
rek mindhárom cél tekintetében 
komoly előrelépést jelentenek. 
- Az intézmény idén 45 éves, és 
már 15 éve annak, hogy a város 
a szakorvosi ellátást saját kezébe 
vette. Akkor tízféle ellátási forma 
és 229 szakorvosi órakeret állt 
rendelkezésre, most viszont 29 

különféle szakorvosi rendelés el-
érhető 498 szakorvosi órakeret 
mellett, melyhez további 85 nem 
szakorvosi órakeret jön még. 

Jelenleg 54 szerződött orvos, 
további 35 szakdolgozó dolgozik 
az intézményben. Azt gondolom, 
hogy a számok jól mutatják az in-
tézmény fejlődését – emelte ki a 
képviselő.

Pálffy Károly polgármester ki-
jelentette, hogy az egészségügyi 
központban hasonló fejlesztés 
még nem zajlott le. Az elnyert 
támogatásból és az 50 milliós ön-
erőből közel 20 éves gépeket cse-
réltek le, illetve egy több mint 20 
milliós szemészeti diagnosztikai 
berendezést szereztek be.

- Ezáltal jelentősen nő az ellá-
tási színvonal, a leletezési és diag-
nosztikai folyamatok is javulnak. 
Azt hiszem, az önkormányzat 
helyes úton indult el, amikor a 

központot a térség meghatározó 
egészségügyi intézményévé kí-
vánta tenni. A vezetéssel karöltve 
folyamatosan lépünk előre és a 
további bővítésben is partnerek 
kívánunk lenni – mondta.

Balogh Gyula, ügyvezető kö-
zölte, hogy a majd 300 milliós 
eszközbeszerzéssel átlépte a fej-
lesztésekre fordított összeg az 
egymilliárd forintot, ami az elmúlt 
években érkezett. Az új berende-

zések nem csak hazai, hanem nyu-
gat-európai viszonylatban is meg-
állják a helyüket – tette hozzá.

A beszédek elhangzását köve-
tően az igazgató körbevezette a 
megjelenteket – köztük Bálint 
Istvánné alpolgármestert és a kör-
nyező települések polgármeste-
reit – az épületben és megmutatta 
az új gépeket. A legnagyobb tétel 
a 18 éves röntgen eszközpark le-
cserélése volt, de a felvételező be-
rendezést is digitálisra cserélték, 
ami a távleletezést is egyszerűbbé 
teszi a jövőben. Lecserélték a 12 
éves mammográfiás műszerüket, 
a teljes ultrahangos eszközpar-
kot, s négy darab felsőkategóriás 
berendezést szereztek be. Újdon-
ság, hogy a jövőben rendelkezésre 
áll egy szemészeti diagnosztikai 
berendezés, mellyel a szemfenéki 
elváltozások felfedezését és elkü-
lönítését tudják vizsgálni.

A bicskeiek ismét bizonyítottak
Bálint Istvánné alpolgármester fejéből pattant ki 

az az ötlet, hogy egy jótékonysági bál bevételéből 
javítani lehetne a Bicskei Mentőállomás dolgozóinak 
munkakörülményein. Az ötletből valóság vált, és az 
összefogás végeredménye is ismert. Az előzmények-
ről és a végeredményről is kérdeztük a sikeres kezde-
ményezés megálmodóját, Bálint Istvánnét. 

Ha jól tudom, korábban is volt már hasonló kezde
ményezése az önkormányzatnak.

A legelsőt Tessely Zoltán akkori polgármester vezetésé-
vel a felsőzsolcai árvízkárosultak megsegítésére szerveztük 
2010-ben. A bevételből egy család kazánt tudott vásárolni, 
ami óriási segítség volt, hiszen mindenüket elveszítették. 
Másodszor nehezebb élethelyzetben lévőknek gyűjtöttünk: 
egy daganatos kisfiúnak és családjának szerettünk volna se-
gíteni, de a szervezés közben kiderült, hogy van még két ha-
sonló beteg bicskei gyermek is. Mága Zoltán is ellátogatott 
hozzánk, segítségével egy komolyabb összeggel tudtuk tá-
mogatni a családokat. Ma már mindhárom gyermek jól van, 
oktatási-nevelési intézménybe járnak azóta is. A harmadik 
alkalommal is ösztönből jött a segítő szándék, szerencsére 
Bicske együtt tud mozdulni ilyen ügyekben.
A legutóbbit a bicskei mentősöknél tett látogatás 
előzte meg…

Szakmabeliként, egészségügyből érkezve figyelemmel 

kísérem ma is az ott dolgozók mindennapjait. A mentősök a 
mindennapokban vigyáznak ránk. Éppen ezért is érdemel-
ték meg a Bicske Városáért Közösségi Díjat, amit augusztus 
20-án, városi ünnepségünkön vehettek át idén. A kitünte-
tés kapcsán jártam az állomáson, s az ott tapasztaltak alapján 
kezdtem el cselekedni. A pihenési, várakozási körülményei-
ken akartam javítani - ez volt a zakatolásom elindítója. Addig 
töprengtem, amíg a megoldást meg nem találtam. Volt két 
sikeres kísérletünk, gondoltam, ez lesz a harmadik.
Bicske kisváros, mindenki ismeri a másikat. Egy 
ilyen bál ettől talán bensőségesebb, jobb hangula
tú, nem?

Elég összetett volt a bálozók és a támogatók köre. A zene-
kart is beleszámítva 206-an vettünk részt a rendezvényen. 
Kiváló hangulatban zajlott az este, melynek jómagam voltam 
a háziasszonya, Dr. Balogh Gyula, a Bicskei Egészségügyi 
Központ ügyvezető igazgatója a fővédnöke, a mentősök 
részéről pedig Szoboszlai Zoltán tolmácsolta köszönet-
nyilvánításukat. Az esten természetesen részt vett Pálffy 
Károly polgármester úr és Tessely Zoltán országgyűlési 
képviselő úr, de jelen volt Kutenics Péter mentőállomás ve-
zető, Reszegi Imre megyei vezető mentőtiszt és több bicskei 
mentős is. Visszajelzéseik alapján komoly erkölcsi elismerés 
volt, hogy mindenki egyként támogatta a kezdeményezést. 
Volt két nagyon fontos meglepetésvendégünk is, néhai 
Bazsinka József mentőállomás-vezető gyermekei: díszpol-
gárunk, Bazsinka Zsuzsan na operaénekes, és Bazsinka 
József világhírű tubaművész, akik gyönyörű előadással ked-
veskedtek nekünk.
Biztos vontak már pénzügyi mérleget…

Igen. 4,6 millió forint gyűlt össze, amihez az önkormányzat 
és az egészségügyi központ 1-1millióval járult hozzá. A többi 
vállalkozók, cégek, környékbeli önkormányzatok és magán-
személyek adománya. E felett, mintegy 1,5 millió forint érték-
ben kaptak további tárgyi adományokat is: asztali számítógépe-
ket, heverőket, világítást, elektromos kapunyitót és egyebeket. 
Kicsivel több, mint 6 millió forint támogatást kaptak.
Jelentős volt a tombolatárgyak felajánlása is. 

Meglepő volt, hogy az emberek ennyire komolyan vették 

a bált. Igen értékes dolgokat ajánlottak fel: több tízezres 
vásárlási utalványokat, de a Suzuki Interat jóvoltából egy 
hétvégére Suzuki Vitarát is lehetett nyerni. A főnyeremény 
egy kerékpár volt, amit huszonéves fiatalok ajánlottak fel. 
Szívmelengető volt, hogy úgy gondolták, ezzel segítenek.
Milyen az érzelmi mérleg?

Nagyon felemelő volt. Olyan fokú összefogás jött létre, 
amire méltán lehetünk büszkék mi, bicskeiek.
Vannak még hasonló tervei a jövőben?

Igen, de egyelőre nem szeretnék róla beszélni. Annyit 
azért elárulok, hogy az életünkre, vagyonunkra vigyázó csa-
patnak szeretnék hasonló módon segíteni. Most még min-
denki a „mentős bálnak” a pozitív eredményeiben fürdeti a 
lelkét, majd idővel belefogunk az új dolgokba is. 

A bál megrendezése óta eltelt időszakban megkezdődtek 
azoknak az elképzeléseknek a megvalósítása, illetve azon 
eszközöknek a beszerzése, amelyek komfortosabbá tehetik 
a mentőállomáson dolgozók mindennapjait.

Bálint Istvánné alpolgármester lapunknak elmondta, 
hogy az összegyűlt pénzből eddig evőeszközöket, mosógé-
pet és szárítógépet vásároltak, melyeket már át is adtak a 
mentősöknek. A légkondicionáló berendezésre és az elekt-
romos kapunyitóra már kaptak ajánlatot, azok beszerzése 
folyamatban van, csakúgy, mint a konyhabútoré. Ezeken 
kívül az épület világításának korszerűsítése is megoldandó 
feladat, ez esetben jelenleg az árajánlatok bekérése zajlik. 
(Amint lesznek újabb előrelépések, tájékoztatjuk a tisztelt 
olvasókat.)
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Tíz perc, hogy mindenrózsaszín legyen!

A Kodály Program kere-
tében nyolc és fél millió 

forint értékű hangszert adott 
át november 8-án az Emberi 
Erőforrások Minisztériumá-
nak kultúráért felelős állam-
titkára, Fekete Péter a Pre-
lúdium Alapfokú Művészeti 
Iskolának. A zeneiskola kon-
certtel köszönte meg a nagy-
vonalú támogatást.

A kormány a fiatalok zenei ne-
velésének támogatása céljából 
Kodály Zoltán születésének 
135., halálának 50. évfordu-
lója alkalmából hirdette meg a 
Kodály Programot, amelyhez 
hárommilliárd forintot biztosí-
tott hangszercserére, valamint 
köznevelési művészetoktatási 
feladatok támogatására.

A Fiatalok Házában meg-
rendezett átadási ünnepségen 
Pálffy Károly polgármestere 
örömének adott hangot amiatt, 
hogy a programban elsőként 
Bicskén adják át a régóta várt 
hangszereket. Felidézte, hogy 
az iskola 38 éve dolgozik azon, 
hogy a tehetséges gyermekek 
képességeiknek megfelelő, ma-
gas színvonalú képzésben ré-
szesüljenek.

Fekete Péter arról beszélt, 
hogy a hangszerek átadásának 
nem „polcról levételnek” kelle-
ne lennie, hanem ünnepi alka-
lomnak.

- Az, aki egy tárgyból, egy 
hangszerből hangot tud előcsal-
ni, kulcsot kap más ember lelké-
hez. Tízéves koromban kaptam 
meg első hegedűmet, s bár nem 
lett belőlem nagy zenész, min-

dent, amit a zenéről tanultam, 
meghatározta életpályámat akár 
színházi rendezőként, akár ál-
lamtitkárként. Éppen ezért kö-
szönöm mindenkinek, akik se-
gítenek abban, hogy a gyerekek 
hangszert foghatnak a kezükbe 
– hangsúlyozta az államtitkár.

Török Szabolcs, a fenntar-
tó Székesfehérvári Tankerületi 
Központ igazgatója szerint jö-

vőnk elképzelhetetlen a kultúra, 
a megszerzett tudás és a muzsi-
ka nélkül. Közölte, hogy idén 
hangszervásárlásra több mint 45 
millió forintot, hangszerkarban-
tartásra pedig mintegy 3,8 millió 
forintot fordíthatott a tankerület. 
Ebből 160 hangszert szereztek 

be, melyekből Bicskére 41 darab 
jutott a 8,5 millió forintból.

Tessely Zoltán országgyűlési 
kép viselő örömmel állapította 
meg, hogy sok tehetséges tanár és 
fiatal dolgozik, tanul az iskolában. 

- A zenén keresztül Isten szól 
az emberhez. Különlegessége 
és ereje abban is megnyilvánul, 
hogy szavak nélkül képes ösz-
szehozni az embereket. Nem 
kérdés, hogy a népzene mellett a 
néptáncnak is lélekemelő és kö-

zösségteremtő ereje van. Bicskén 
fontosnak tartják a hagyományok 
ápolását, ezért a városban 2020-
ig felépülő Lajtha Ház Kulturális 
Központot a magyar népzene és 
néptánc egyik hazai fellegvárává 
szeretnénk emelni – hangsúlyoz-
ta a képviselő.

Új hangszerek a Prelúdiumnak

Minden hölgy életéből tíz per-
cet vesz el az a szűrővizsgálat, 
amellyel megelőzhető az emlő-
rák kialakulása, s ezáltal emberi 
életek menthetők meg.

Az emlődaganat kialakulása 
elleni küzdelem fontosságára 
kívánta felhívni a figyelmet Bá-

lint Istvánné alpolgármester és 
Pásztor László, a Fejér Megyei 
Kormányhivatal Népegész-
ségügyi Szakigazgatási Szerve 
Egészségfejlesztési Osztály ve-
zetője október végén. A Bicskén 
harmadik alkalommal megren-
dezett sétán a résztvevőknél ró-

zsaszín lufik voltak, ami a mell-
rák elleni harc színe.

A sétát megelőzően, a polgár-
mesteri hivatal udvarában gyüle-
kező tömeg előtt Bálint Istvánné 
emlékeztetett arra, hogy hat éve 
kezdték el a közös fellépést a 
népegészségüggyel karöltve. A 
megmozdulás szlogenje, vagyis 
a „Kezedben a sorsod” kötelez 
bennünket városvezetőként, 
családanyaként és hozzátartozó-
ként is – vélekedett az alpolgár-
mester, aki külön köszöntötte az 
Óbarokról érkezőket, akik szin-
tén fontosnak tartották, hogy 
csatlakozzanak a menethez.

Pásztor László beszéde so-
rán több alkalommal felhívta a 
figyelmet arra, hogy az időben 
felfedezett emlőrák gyógyítható. 
Úgy fogalmazott, hogy „vannak 
olyan ráktípusok, amikbe nem 
kellene belehalni Magyarorszá-
gon sem, az egyik ilyen az em-
lőrák”. Amint a szakember el-
mondta, a melldaganatot időben 

felfedezni csak mammográfiával 
lehet, nincs másik módszer rá. 
Hozzátette, hogy minden nyol-
cadik-kilencedik nőt utolérhet 
ez a ráktípus, évente sok ezren 
belehalnak egy gyógyítható be-
tegségbe hazánkban.

- Pedig csak annyit kellene 
tenni, hogy a meghívó kézhez-
vétele után el kellene menni a 
tízperces szűrésre. Nem kifogá-
sokat kell keresni, hogy miért 
nem mennek el, hanem időt kell 
rá szakítani. S nem elég elmen-
ni, mindezt meg kell osztani a 
szomszédokkal, a barátokkal, 
mindenkivel, hogy ők se marad-
janak otthon – hangoztatta Pász-
tor László.

Az osztályvezető közölte, hogy 
a szűrőkamion októberi érkezé-
se kapcsán 300 meghívót küld-
tek ki Bicskén, a magyar statisz-
tika szerint egy hölgy közülük 
valószínűleg rákos. Szomorúan 
jegyezte meg, hogy a mam-
mográfiás szűréseken a bicskei 

részvételi arány mindössze 25 
százalékos, miközben a legjobb 
helyeken 65-70 százalékos szo-
kott lenni. Bejelentette, hogy a 
kamion januárban 7-10 napig a 
városban lesz, s akkor sem lesz 
késő elmenni a szűrésre.

A beszédek után a jelenlévők 
– köztük Pálffy Károly polgár-
mester, Szabó Ágnes, a Kapcso-
lat Központ vezetője – egy rövid 
sétát tettek a városban. Ennek 
során a résztvevők a kezükben 
lévő lufikat szétosztották az ut-
cán tartózkodó és az üzletekben 
dolgozó hölgyeknek és felhívták 
a figyelmüket a szűrés fontossá-
gára.

A sétával egyidőben egészség-
ügyi szűrések is voltak a hivatal 
aulájában: testzsír, vércukor, 
testsúly, vérnyomás, testmagas-
ság, CO mérést végeztek.

A séta és a beszélgetések so-
rán sokadszor bizonyosodott be: 
tíz perc elegendő ahhoz, hogy 
utána minden rózsaszín legyen!

Kodály Program
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A Bicskei TV „Köztünk élő hő-
sök” című műsorának tizenhe-
tedik vendége Endrédiné Szabó 
Erika volt. Szabó Ágnes soroza-
tában a könyvtár vezetője mesélt 
arról, miként szeretteti meg a 
gyerekekkel az olvasást, a köny-
veket, és miként viszonyul az 
elismerésekhez, melyeket eddigi 
munkája során kapott.

A legfurfangosabb  
módszerekkel csalogatja  
be a jövő olvasóit a könyv
tárba. Önnek mi volt az első 
könyvélménye?

Az ABC-s olvasókönyv. Ami-
kor már olvasni tudtam, Bálint 
Ágnest, Janikovszky Évát, Lázár 
Ervint és a pöttyös, csíkos so-
rozatokat kedveltem. Mai napig 
nagy kedvencem a Mazsola és a 
Micimackó.

Most is szívesen olvas  
gyerekkönyveket?

Igen, méghozzá nagyon so-
kat. A legnagyobb élményeim 
az ifjúsági és gyerekirodalmak 
olvasása, ezt szeretném a mai 
gyerekeknek átadni.

Gyerekként is járt könyvtárba?

Sokat, de renitens voltam, mert 
általában 2-3 figyelmeztetés után 
vittem csak vissza a könyveket.
Mikor dőlt el, hogy könyvtá
ros lesz?

Szerettem a művelődési ház-
ba különböző táncos- és egyéb 
programokra járni. Úgy gondol-
tam, népművelőként ott fogok 
dolgozni. Sárbogárdra mentem, 
hogy népművelő legyek, de végül 
csak könyvtár szakot indítottak. 
Ekkor dőlt el, hogy könyvtáros 
leszek.

Hány éve dolgozik a bicskei 
könyvtárban?

1985-ben kerültem a könyv-
tárba. Édesapámmal lementünk 
Börcs János könyvtár igazgató-
hoz, és jeleztük, hogy könyvtá-
rosként végzek. Felvett, és azóta 
az intézmény életének részese 
vagyok.

Menet közben díjakkal is 
elismerték a munkáját…

Legfontosabb elismerése-
im nem is díjak voltak. Gyerek 
könyvtáros lettem először, és 
folyamatosan jó visszajelzéseket 
kaptam szakmai szervezetektől, 
példaképeim mondták rólam, 

hogy „a fiatal bicskei könyvtá-
ros megváltja a világot”. Az ut-
cán a gyerekek mindenhonnan 
köszöntek. Ez nekem nagyon 
jó érzés volt. Az első kézzelfog-
ható díjamat, a Kiváló Munkáért 
elismerést az önkormányzattól 
kaptam 2009-ben, majd 2015-
ben szintén a várostól Oktatás és 
művelődésügyért kitüntetést ve-
hettem át. Mindkettőnek nagyon 
örültem. A díjak arra ösztönöz-
nek, hogy még újabb dolgokat 
találjak ki.

Honnan merít ihletet?
Ahhoz, hogy olvasó legyen 

valaki, jó élmények kellenek 
könyves környezetben. Legjobb, 
ha családdal együtt szerzi az él-
ményeket, ami aztán végig kísé-
ri az egész életét. Fontos, hogy 
tovább is tudjunk lépni a kama-

szok, fiatal felnőttek irányába. 
A számítógép már kevésbé von-
zó, ezért zenés irodalomórákat 
szervezünk. Kollégáim nélkül 
persze semmire sem mennék, 
hiába vannak jó ötleteim. 

Mi volt a legjobb ötlete 
eddig?

Talán a papírszínház. Amikor 
elkezdtem, az országban nagyon 
kevesen ismerték. Interaktív 
foglalkozást találtam ki minden 
egyes meséhez, amik többféle 
korosztálynak szólnak sok-sok 
játékkal. Szerencsére több éve 
sikeresen működik.

A gyerekek mostanában ke
vésbé olvasnak könyveket. 
Ezzel miként küzdenek meg?

A szabadidő eltöltésére ren-
geteg lehetőség van ma már, a 

könyv kicsinyke szelete ennek. 
Lassan a papíralapú könyvekből 
e-dokumentumok lesznek, ami 
nem jelenti azt, hogy a szépiro-
dalom iránt nem lesz érdeklődés. 
Hogy a könyvtárak ebben milyen 
szerepet játszanak majd, azt nem 
tudom. Az új könyv illata azonban 
a mai napig sokakat elvarázsol. 
Az élő szóban terjesztett iroda-
lom is fontossá vált, a rohanó vi-
lágban népszerű elfoglaltság kis 
csoportokban beszélgetni egyes 
művekről.

Előre mennyi programterv 
van a fejében?

Eléggé ad-hoc programszer-
vező vagyok. Ha valaki megkeres 
bennünket bármilyen jó ötlettel, 
sok esetben helyt adunk neki- 
így válnak színesebbé könyvári 
programjaink.

Az új könyv  
illata sokakat  
elvarázsol

Köztünk élő hősök

Fejér megyében elsőként Bics-
kén tartott kerekasztal be-
szélgetést a Magyar Női Unió 
Egyesület. A december 5-én a 
Bicskei Kultúrkúriában az egye-
sület elnöke, Batthyány-Schmidt 
Margit köszöntötte elsőként 
a jelenlévőket, aki elmondta, 
hogy 2013-ban azzal a céllal 
alapította az egyesületet, hogy 
népszerűsítsék a hagyományőr-
ző és egyben értékteremtő női 
szerepvállalást, a nők és a férfiak 
közti harmonikus együttélést, a 
vidék kincseinek megőrzését és 
a generációk közötti tudásátadás 
fontosságát. Legfőbb öt alapér-
téküknek a keresztény hitet, a 
családot, a nemzetet, a földet és 
a kisközösségeket tartják.

Házigazdaként Bálint István-
né, Bicske város alpolgármeste-
re megtisztelőnek nevezte, hogy 

Bicske adhat otthont a rendez-
vénynek. Mint mondta, az ön-
kormányzat is hasonló értékeket 

vall, így számos intézkedésével 
maga is támogatja a családokat, 
édesanyákat, gyermekeket és 
nőket. Megemlítette a rota vírus 
és a pneumococcus elleni in-
gyenes védőoltásukat, melyeket 
a gyermekek, illetve az idősek 
védelmében vezettek be. Szót 
ejtett még a gyermekszületési 
támogatásukról, az erős védőnői 
hálózatukról, vagy a Gondolatok 
50 felett című előadássoroza-
taikról, melyek során gyakran 
érintenek hasonló témákat.

Fűrész Tünde, a Kopp Mária 
Intézet igazgatója meghívott elő-
adóként egy Veres Pálné idézet-
tel kezdte gondolatait: „Amilyen 
a nő, olyan a család, és amilyen a 
család, olyan a társadalom.” 

Mint mondta, a 2010 előtti 
kormányzati ciklusban inkább 
problémát jelentett a család, a 
több gyermek. Mára ez megfor-
dult, hisz a családot, mint legfon-
tosabb erőforrásunkat tartjuk 
számon.

Magyarország Kormánya a 
család és a munkaalapú társada-
lom kiépítésén fáradozik. Úgy 
véli, hogy a gyermekvállalás nem 
okozhat szegénységi kockázatot, 
ezért számos intézkedésével pró-
bálja támogatni a családokat.  

Fürész Tünde a továbbiakban 
ismertette a kormány összes 
olyan támogatását és intézke-
dését, amelyek a családokon, az 
édesanyákon és a gyermekeken 
hivatott segíteni.

A legfontosabb erőforrás a család
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Schütt Ferencné október 
26-án ünnepelte 90. szüle-

tésnapját. A szépkorú hölggyel 
ennek apropóján beszélget-
tünk életről, családról, a dol-
gos mindennapokról és persze 
a hosszú élet titkáról.

Erzsi néni! Hogy tetszik 
lenni?

Köszönöm, néhány apróságtól 
eltekintve jól vagyok. Nyolc éve 
hordok hallókészüléket, ami nem 
tökéletes, együtt tudok vele élni, 
mert anélkül semmit sem halla-
nék. A látásom viszont tökéletes, 
csak közelre kell szemüveg. Néha 
kézimunkázok, de még inkább 
szeretek olvasni. Rengeteget ol-
vasok, teljesen mindegy mi kerül 
a kezembe, kiolvasok minden 
könyvet. Egy kivétellel: háborús 
témájút nem vagyok hajlandó 
kézbe venni, elég volt átélnem 
a második világháborút, nincs 
szükségem hasonló történtekre. 
A másik, amit kerülök, a bűnügyi 
krimik, azok is felzaklatnak.
Hogy telnek a minden
napok?

Ma már nem sokat mozdulok 
ki, mert korábban kétszer meg-
roppant a gerincem, azóta nehe-
zebben mozgok. A nyugdíjasok 
különben is már csak három hely-
re járnak: templomba, orvoshoz 
vagy a temetőbe. Egyébként min-
den nap főzök, szeretek sütni, de 
ebéd után jár egy kis pihenés.
Ennek ellenére úgy tudom, 

nem a négy fal közé zárva 
élte le az életét…

- A házban unatkozom. Tavasz-
tól őszig érzem jól magamat, ami-
kor kint lehetek a kertben. Min-
den évben, amikor vége a kerti 
munkáknak, az nekem büntetés. 
Virágoskert felásva, ház körül 
minden rendbe téve: így szeretem 
látni magam körül a dolgokat. 
Ebből a mai napig sem engedek! 
Ha beszorulnék a négy fal közé 
vagy tehetetlenné válok, akkor 
jobb, ha már nem is élek. Amíg 
el tudom látni magamat, addig 
jó. Családom mindenben támo-
gat, de nem szeretnék senkinek a 
terhére lenni. Sajnos a kerti mun-
kákat lassan el kell engednem, de 
csak lassan. 
Fiatalkora hogy telt?

Mezőgazdasági munkások 
voltak a szüleim Bicskén, ebbe 
születtem bele. Korán keltünk, 
későn feküdtünk, arattunk, csé-
peltünk, kapáltunk. Itthon szar-
vasmarhákat hizlaltunk eladásra. 
Mára csak egy kicsi kert maradt 
a ház mögött, bár a gyerekeim 
szerint még ez is nagyon nagy. 
Nem mellékesen három gyereket 
felneveltünk, szerencsére egész-
ségesek, boldogságban élnek.
Sablonos a kérdés, de felte
szem. Mi a hosszú élet titka?

Talán a sok munka. Tizenéve-
sen már szolgálni jártam mások-
hoz, egész nap dolgoztam. Sze-
rettem csinálni, nem tagadom. A 
semmittevés nem az én világom. 

Különben is, az ember akkor 
dolgozott már eleget életében, 
amikor húzzák a nagyharangot és 
szólnak odafent, hogy menni kell! 
A másik, hogy szabadidőmben 
sem unatkoztam. Mindenkivel 
szívesen beszélgetek, ez így van, 
amióta az eszemet tudom. Jóban 
voltam mindig a szomszédokkal, 
összegyűltünk, beszélgettünk. 
Sajnos az unokák és a dédunokák 
messze laknak, keveset láthatom 
őket. Szerencsére a gyerekeim a 
mindennapjaim részei, így sokkal 
könnyebb.
Mik a tervek a következő tíz 
évre, annyi van ugyanis a 
századikig?

Sokszor érzem úgy, hogy az 
már büntetés lenne. Persze, el 
kell fogadni, amit a Jóisten adott, 
ugyanis az életre nincs biztosí-
tás, csak kocsira, házra van. Ne-
kem minden újabb nap ajándék. 
Amúgy, mindenem megvan az 
életben, amire ember vágyhat. 
Sok tervem nincs már, marad a 
házimunka, a kert. A szórakozó-
helyeket ma már kerülöm, de fi-
atalon imádtam táncolni, moziba 
járni. Amikor táncolni lehetett, 
akkor még a vacsora se hiány-
zott, csak szóljon a zene. Min-
dig vidám természetű voltam, 
mindenkihez segítő szándékkal 
közelítettem és a munkát sem 
kerültem. Így éreztem jól ma-
gamat. Hálát adok a Jóistennek, 
hogy annyi erőt adott, ami elég 
volt a hosszú élethez.

Schütt Ferencné szerint a sok 
munka a hosszú élet titka

A Ver-Deco Művészeti Kör Alkotó Egyesület népi kéz-
műves pályázatán Vincze Zita bicskei gyertyadíszítő mű-
vész díjat nyert kalocsai mintás gyertyájával. A díjátadó 
gálára október közepén a Gödöllői Királyi Kastélyban 
került sor.

- Az egyesület által meghirdetett pályázaton határon 
túli művészek is részt vettek, sőt, a világ bármely részén 
élő magyar alkotók pályázhattak. Ez különösen megnö-
veli a gödöllői népi kézműves díj értékét – nyilatkozta 
lapunknak Vincze Zita, aki beszámolt a pályázat folyama-
táról is. Ezek alapján a pályázatát e-mailben nyújtotta be, 
majd a zsűri kérésére személyesen is el kellett vinnie az 
alkotást Gödöllőre. A királyi kastélyban a zsűri megszem-
lézte a pályaműveket, majd néhány óra múlva kihirdette a 
nyertesek névsorát.

A művész megjegyezte: az elmúlt három évben annyira 
megismerték a munkásságát, hogy amikor meghirdetnek 
egy új pályázatot az országban, oda automatikusan meg-

hívják. A Magyar Kézművességért Alapítvány jóvoltából 
így állíthatott ki gyertyákat a Duna Palotában, a Budai 
Várban és legutóbb a Pannonhalmi Szent Márton-bazili-
kában. 

Arra a kérdésünkre, mikor láthatjuk alkotásait legkö-
zelebb Bicskén, nehezen tudott választ adni. Mint mond-
ta, előre be van táblázva az egész jövő éve, s még az azt 
követő is.

- Hatalmas elismerés nekem, hogy ennyi helyről 
keresnek, és ennyi helyen állíthatok ki. Mindezt úgy, 
hogy a gyertyadíszítésnek messze nincsen akkora kul-
tusza, mint mondjuk a fafaragásnak, a csipkeverésnek, 
a hímzésnek és más ősi mesterségeknek – hangsúlyozta 
Vincze Zita.

Az alkotó azért annyit elárult, hogy nemrégiben egyez-
tetett Bálint Istvánné alpolgármesterrel és a 2019. évi 
Bicskei Napokon várhatóan részt vesz egy csoportos kiál-
lításon, ahol több bicskei művésszel közös tárlatuk lesz.

Tovább hódítanak Vincze Zita művészi gyertyái
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Azzal a többség tisztában van, hogy 
az 50. házassági évfordulót arany-

lakodalomnak hívják, a hatvanadikat 
gyémántlakodalomnak, a 65. évfordu-
lót pedig vaslakodalomnak. De hogy 
hogyan nevezik a 70. házassági évfor-
dulót, azt szinte senki sem tudja.

Persze ez nem véletlen, mert sajnos igen 
keveseknek adatik meg, hogy mindketten 
megélik ezt a szép évfordulót. Nos, a bics-
kei Szoldáth házaspárnak ez sikerült, hisz 
mindketten kiváló egészségnek örvende-
nek, így nem volt akadálya, hogy családjuk 
körében megünnepeljék a hetvenedik há-
zassági évfordulójukat. A nagy eseményen, 
amit egyébként kegyelmi lakodalomnak hív-
nak, a város nevében Pálffy Károly polgár-
mester és Bálint Istvánné alpolgármester is 
köszöntötte az ünnepelteket. Ebből az alka-
lomból beszélgettünk Szoldáth Józseffel és 
feleségével, Rozáliával.
Gratulálok ehhez a szép jubileumhoz, 
a 70 év meseszép!

R: Soknak tűnhet ennyi idő, de sok is! 
Nehéz belenyugodni abba, hogy minden 
nehezebben megy. Persze, ha nem halunk 
meg, akkor megöregszünk…

J: Valóban, emberéletben is szép a het-
ven, de Mama júniusban lesz 90, én jövőre 
leszek 94. Letelt az idő, szinte észre sem 
vettük. Világéletemben dolgoztam, nyug-
díjba vonulásomat követően sem unatkoz-
tam, itthon is feltaláltam magam.
Hogy ismerkedtek meg?

J: Bicskeiek vagyunk mindketten. A II. 
világháború alatt egy hadi üzemben dol-
goztam, ezért fel voltam mentve a harctéri 
cselekményektől. A teljes mozgósításkor 
azonban már nekem is be kellett volna vo-
nulnom, de néhány társammal elbújtunk a 
szőlőhegyen, amikor indultunk volna haza, 
már itt voltak az oroszok. Megúsztam. Aztán 
lassan megindult a normális élet és 1946-
ban megismerkedtünk. Ismerősöm errefelé 
udvarolt, a baráti társaságban volt Rozika 
is. 1948-ban esküdtünk, de esély sem volt 
nagy lakodalomra: anyám 2-3 libáját vágtuk 
le, abból volt egy szerény ebéd.

R: Nem ismertük előtte egymást, mert a 
Papa négy évvel idősebb nálam, így egész 
máshová járt iskolába, mint én. Igazából 
lánykérés sem volt, de szívesen hozzámen-
tem. Akkoriban minden másra kellett a fi-
gyelem, nem volt annyira fontos a lánykérés. 
Aztán megszületett a kicsi lányunk, majd 
később a fiunk is.
A sok öröm mellett nagy tragédia is 
volt az életükben…

R: Lányunkról 28 éves korában kiderült, 

hogy sclerosis multiplexe van. Ekkor már 
kétgyerekes anyuka volt. Lebetegedett, a 
férje otthagyta. Húsz évig volt beteg, az első 
felében 2 hét munkát 1 hét kórház követett. 
Aztán a következő tíz évet ágyhoz kötve töl-
tötte, mert nem tudta mozgatni a végtagjait. 
Az unokák 22-24 évesek voltak, amikor 
a lányunk meghalt. Borzasztó volt látni a 
folyamatos leépülést, pedig hatalmas élni 
akarás volt benne. Szörnyű belegondolni 
abba, hogy ha ma lenne ilyen betegsége, ak-
kor sem tudnának rajta segíteni az orvosok, 
mert ma is gyógyíthatatlan.

J: A Mama akkoriban sokat volt náluk Bu-
dapesten, majdnem ráment. Mint ahogy én 
is, mert lelkileg nagyon tönkretett a halála, 
fél év kellett a talpra álláshoz. Az unokák és 
fiamék tartották bennünk a lelket, ez adott 
egy kis lökést nekünk. Elfelejteni nem le-
het, örök seb marad, de az életnek mennie 
kellett tovább. A sors ezt hozta, el kellett 
fogadnunk…
Mekkora most a család?

R: Fiunk megnősült, neki három gyereke 
lett. Így most 5 unokánk van és 5 déduno-
kánk is született már. A legidősebb uno-
kánk 45 éves, a legidősebb dédunoka 12 
éves. Fiamék Bicskén laknak, de az unokák 
szétszóródtak az országban. Ennek ellenére 
hatalmas szeretetet kapunk tőlük. Sokszor 
azt sem tudják, mit adjanak nekünk. És nem 
akarják elfogadni, hogy egyszer nem le-
szünk. Pedig ez előbb-utóbb bekövetkezik.

J: Amikor végignézek az unokákon, 
dédunokákon, az mindig feltölt. Ez éltet 
bennünket! Mindig azt szoktam monda-
ni az unokáknak: nagy bulit csapni ám, ha 

meghalok! Mert meg kell ünnepelni, hogy a 
Papa ilyen sokáig élt és ennyire teljes életet 
élhetett!
Min alapszik a hosszú házasság? Mi 
a titok?

J: Ha nincs szeretet, nincs élet! Hihe-
tetlen kompromisszum kellett hozzá, és az 
anyagiakon sem marakodtunk soha. Ha ke-
vés volt a pénz, az sem okozott problémát. 
Bizalom is fontos: ami az enyém, az a tiéd is. 
Szerelem, szeretet, megbecsülés – azt hi-
szem, ez volt a házasságunk három korsza-
ka. Meg aztán ott volt a munka is! Inkább 
többet dolgoztam, csak a Mama mindent 
meg tudjon adni a gyerekeknek. A nélkülö-
zés megedzett, összekovácsolt bennünket.

R: Mindig is dolgos emberek voltunk, és 
káros szenvedélyünk nem volt soha.
Mik a tervek a 75. évfordulóig, ami 
már a koronaékszer lakodalom lenne?

R: Kaptunk egy tuját a fiam barátjától, 
elültettük, mert szeretné megnézni, mek-
korát nő a 75. évfordulónkig. Kimozdulni 
már nem nagyon tudunk, de ha visznek 
bennünket, ma is szívesen megyünk bár-
hová. Nemrégiben voltunk Felcsúton, 
megnéztük a stadiont és az akadémiát. 
Amikor felépült a Nemzeti Színház, két 
nap múlva már ott voltunk és csodáltuk.

J: Megéltem egy szép kort. Már nem kí-
vánok semmit, mindenem megvan. Csak 
az a lényeg, hogy a családom egészséges 
legyen. Vannak kisebb fájdalmak itt-ott, 
de nem veszem őket komolyan, inkább 
csak mosolygok rajta.

Mindig is itt laktunk, ebben a kicsi 
házban. Egyszer építkezni, bővíteni akar-
tunk. Amikor eljött az idő, inkább kocsira 
fizettünk be. Ez volt a szerencse, így lett 
lehetőségünk bejárni az országot, de elju-
tottunk Németországba, Csehországba, 
Romániába. Előtte volt egy motorom, 
hol az egyik, hol a másik gyereket tudtam 
csak magammal vinni. 91 éves koromig 
volt jogosítványom, akkor hagytam abba 
a vezetést. Hihetetlenül szerettünk csava-
rogni, ha volt valami Budapesten, mindig 
mentünk.
Mi volt életükben a legnagyobb 
boldogság?

J: A gyerekeim házasságkötése volt a 
legnagyobb boldogság, illetve az unokák 
születése és a házasságkötéseik. Nálunk 
sohasem volt veszekedés, harmóniában 
éltünk mindig is. Voltak problémák, de 
igyekeztünk túltenni magunkat rajta. Ta-
lán ez a titok. Az élet és a házasság nem 
könnyű, inkább küzdelmes, de az a lé-
nyeg, hogy menjen a szekér!

R: Egyértelműen az unokák és déduno-
kák a legnagyobb boldogság az életünk-
ben. Szerencsére sokat lehetünk velük, 
ami nagyon feltölt bennünket.

70 év házasság: szerelem, 
szeretet, megbecsülés 

Interjú
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„

Bencsik András a gyorsuló világ 
és az elmúlt évszázadok magyar 
szabadságharcai között vont pár-
huzamot. Mint elmondta, a török 
kiűzése után az osztrákok elké-
pesztően kegyetlen és igazság-
talan elnyomása ellen Rákóczi 
fejedelem lépett fel, majd közel 
150 évet kellett várni 1848-ra, 
amikor szintén az osztrák hata-

lom ellen robbant ki forradalom, 
aztán vette kezdetét a szabad-
ságharc. A gyorsuló időnek kö-
szönhetően hozzávetőleg 100 
év kellett a következő lázadásig, 
1956-ig, igaz ebben a száz évben 
hideget-meleget kapott a nem-
zet, elég csak a két világháború-
ra vagy a kommunista puccsra 
gondolni. A következő periódus 

még rövidebb volt, hiszen alig 
több mint 50 év múltán, 2010-
ben „különös lelki forradalom, 
kétharmados, alkotmányos for-
radalom következett”.

- Azt hiszem, 1956 csodá-
ját akkor tudjuk megérteni, ha 
tudjuk és értjük, hogy ez nem 
egyedi eset, ez benne van a ma-
gyar néplélekben. Az elmúlt 
300 évben sokszor kellett fellá-
zadnunk reménytelennek látszó 
helyzetekben, és mi nem voltunk 
restek ezt megtenni. Ki lehet 
mondani, hogy a szabadság iránti 
harc, a forradalom, az igazság-

talanság elleni fellépés a magyar 
néplélek sajátja. 1956-ban az 
orosz megszállókkal szemben is 
az igazságtalanság miatt léptek 
fel az emberek. 1956 csodája a 
magyar néplélek csodája. Nem 
az számított a forradalmároknak, 
hogy győznek-e vagy sem, hanem 
az, hogy cselekedni kellett. Sok-
szor elfelejtjük, milyen erővel él 
bennünk a szabadság iránti vágy, 
de ha szükséges, elkezd bennünk 
működni – fogalmazott a főszer-
kesztő.

Bencsik András szerint ’56 
megmutatott egy nagy tanulsá-

Bencsik András: 1956 csodája  
a magyar néplélek csodája
     1956 csodája a magyar néplélek csodája       – jelentette 
ki Bencsik András a Magyar Demokrata hetilap főszerkesztője 
a Petőfi Művelődési Központ zsúfolásig telt dísztermében ok-
tóber 23-án, a 62 évvel ezelőtti forradalom és szabadságharc 
tiszteletére rendezett városi ünnepségen.

„Kiemelkedő Munkáért” kitüntetést kapott Virág József, a Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság 
nyugállományú önkéntes tűzoltója az évtizedeken át tartó kiemelkedő munkavégzése, szakmai 
felkészültsége, kiváló gyakorlati munkája elismeréséül. Virág József 1983-óta tagja, 22 éve pedig 
főállású tűzoltója a Bicskei Önkormányzati Tűzoltóságnak. Hosszú évek óta végzett rendkívüli el-
méleti felkészültségét és gyakorlati munkáját 2015-ben az „Év tűzoltója” kitüntetéssel ismerték el, 
idén májusban pedig Vida Pál emlékgyűrűvel jutalmazta a Fejér Megyei Tűzoltó Szövetség. 

Virág Józsefet (középen) a tűzoltóságon köszöntötték

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete kiemelkedő munkavég-
zése, szakmai felkészültsége, szorgalma, a közösségért végzett áldozatos 
munkája elismeréséül „Bicskéért Elismerő Oklevél” kitüntetést adomá-
nyozott Polgár Viktornak, a Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság elnöké-
nek. Polgár Viktor 10 éve tagja, két éve pedig elnöke a Bicskei Önkor-
mányzati Tűzoltóságnak. A műszaki mentés és a tűzvédelem területén 
munkája igen kiemelkedő, helyzetmegoldó képessége rendkívül gyors 
és precíz. Az állománnyal szemben humánus, ugyanakkor a munka szem-
pontjából megköveteli a pontosságot, gyors munkavégzést. 

Polgár Viktor (középen) az ünnepségen vehette át kitüntetését

„
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Az 1956-os forradalom és sza-
badságharc hőseire és áldozatai-
ra emlékeztek november 4-én, a 
Nemzeti Gyász Emléknapján. Az 
Emlékezés Virágánál Bárányos 
József önkormányzati képviselő, 
a Csokonai Vitéz Mihály Álta-
lános Iskola igazgatója ünnepi 
beszédében kiemelte: az ’56-os 
forradalom leverése után nemze-
tünk öntudatra ébredt.

- Az emlékezés kötelesség, 
az örökösök felelőssége. 1956-
ban békés tüntetéssel kezdődő, 
fegyveres felkeléssel kibontako-
zó forradalom alakult ki, amely 
a szovjet csapatok beavatkozása 
után fegyveres szabadságharccá 
vált. A harcot a szovjet invázió pe-
csételte meg négy nappal azután, 
hogy Nagy Imre miniszterelnök 
kihirdette az ország függetlensé-
get. Az országra szakadt a pokol, 
a forradalom győzelme szétfosz-
lott, 12 önfeledt nap vált illúzióvá. 
November 4-én, vasárnap, hajnali 
4:15 órakor általános támadást 
indított hazánk ellen a Szovjet-
unió. A főváros és a vidéki váro-
sok védői felvették a harcot, nyolc 
napig álltak ellen. November 11-
én végleg leverték a forradalmat. 
Nemzetünk azonban öntudatra 
ébredt – foglalta össze az ’56-os 

Az ’56-os forradalom 
leverése után  
nemzetünk  
öntudatra ébredt

eseményeket Bárányos József. 
Az igazgató hangsúlyozta: a for-
radalom bizonyította, hogy szol-
gaságot nem tűrő nép a miénk. 
Emlékeztetett rá, hogy november 
4-e nem zárult le, történelmünk 
egyik leggyászosabb napját azóta 
sem igazán hevertük ki. Mára 
mindaz, amiért akkor harcoltak, 
a legtöbb ember számára magától 
értetődővé vált.

- November 4-e azt üzeni, hogy 
szabadon, félelemtől mentesen 
emlékezhetünk. Azonban so-
hasem szabad megfeledkezni az 
országra leselkedő veszedelmek-
ről, melyek akkor térnek vissza, 
amikor azt hisszük, megszaba-
dultunk tőlük. Hisszük, hogy a 
nagy és erős hatalmak megvéde-
nek bennünket és segítségünkre 
lesznek, de ez nem igaz. Éppen 
ezért, hinnünk kell önmagunk-
ban, és nem szabad letérnünk a 
helyes útról – zárta gondolatait 
Bárányos József.

Az emlékezés végén a mártírok 
tiszteletére mécseseket helyeztek 
el a jelenlévők az Emlékezés Vi-
rága köré, majd megkoszorúzták 
Kutrik József, Vértes Vilmos és 
Weichinger László, bicskei ’56-
osok sírhelyeit a katolikus teme-
tőben.

got: mindig csak magunkra szá-
míthatunk. A világ együtt érző, 
lelkesít, de nem segít semmit. 
Nem segített 1703-ban, 1848-
ban és 1956-ban sem, ahogy ma 
sem segítene.

- Nem vagyunk azért teljesen 
egyedül. A lengyelek mindig ve-
lünk voltak. Olyan szoros lelki 
kapcsolat van e két nép között, 
ami az idők végezetéig fenn fog 
állni. Így volt ez 1848-ban és 
1956-ban is, de a 20. század 
elején magyar fegyverek nélkül 
a lengyelek sem tudták volna ki-
vívni függetlenségüket – hangsú-
lyozta az újságíró.

Bencsik András személyes 
emlékeit is felidézte. A forrada-
lom idején öt éves volt, szüleivel 
menekültek a fővárosból, mivel 
apja nemzetőr volt azokban a 
napokban. A szagok, a tankok 
dübörgése, a köd, a füst, az aggo-
dalmak, az avar illata mind-mind 
megmaradtak emlékeiben.

- Mégis, csak sokkal később 
tisztázódott bennem, mi is tör-

„Kiemelkedő Munkáért” kitüntetést vehetett át Dancsiné Czeiner Edit, a Bicske Városi Óvoda óvodape-
dagógusa a Bicske város érdekében végzett kiemelkedő tevékenysége és példaértékű munkássága elisme-
réséül. Dancsiné Czeiner Edit 1978-ban szerezte meg okleveles óvónői szakmai képesítését. 1984-ben 
áthelyezéssel került a Bicske Városi Óvoda Kakas tagóvodájába, ezt követően 1995-től Óbarok óvodai 
ellátását biztosította. 2001-től most már nyugdíjas kora ellenére is a Bicskei Városi Óvoda óvodapedagó-
gusaként tevékenykedik.

Dancsiné Czeiner Edit (középen)kollégái körében vette át az elismerést

tént valójában 1956-ban. Utána 
az iskolában ugyanis mást tanítot-
tak, mint amit otthon édesapám 
mindig mondott nekem. Törté-
nelemből ezért bukdácsoltam is, 
mert nem tudtam eligazodni a 
sok ellentmondás között. 1988-
ban, amikor Pozsgay Imre beje-
lentette, hogy ’56 népfelkelés 
volt, bebizonyosodott, apámnak 
volt igaza és nem a könyveknek – 
zárta gondolatait a főszerkesztő.

Az ünnepi beszéd előtt a Szent 
László Általános Iskola 8. osz-
tályos diákjainak emlékműso-
rát nézhette végig a közönség,  
amelynek soraiban ott volt Tessely 
Zoltán országgyűlési képviselő, 
dr. Petrin László, a Fejér Megyei 
Kormányhivatal főigazgatója, 
Pálffy Károly polgármester, Bá-
lint Istvánné alpolgármester, 
Szabó Gábor járási hivatalvezető, 
valamint önkormányzati képvise-
lők és intézményvezetők. Magyar 
Eleonóra tanítványai nagy tapsot 
kaptak produkciójukért, mint 
ahogy nagy taps fogadta az ön-

kormányzat kitüntetett-
jeit is. Ahogy minden 
évben szokás, egyrészt 
Kiemelkedő munkáért 
kitüntetést, másrészt 
Bicskéért Elismerő Ok-
levelet adományoztak 
több személynek. A kitün-
tető címet az október 23-ai 
ünnepséget megelőzően, 
munkatársaik jelenlétében 
a munkahelyükön vették át az 
érintettek, ám az oklevelet az 
ünnepség keretében nyújtotta át 
Pálffy Károly és Bálint Istvánné. 
A megemlékezés a hagyomány-
nak megfelelően a város nyug-
díjba vonuló köztisztviselőinek 
és közalkalmazottainak köszön-
tésével, majd koszorúzással zá-
rult az Emlékezés Virágánál a 
6. Sipos Gyula Területvédelmi 
ezred, 17. Zászlóalj, 2. Önkén-
tes Területvédelmi Tartalékos 
század tagjainak tiszteletadása 
mellett, valamint a 188. Shvoy 
Lajos Cserkészcsapat tagjai köz-
reműködésével. 
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Recept Sütőtökös  
lepény

Hozzávalók egy 28 cm-es kapcsos tortaformához:  
1 csomag leveles tészta, 45 dkg sütőtök, 20 dkg spenót, 20 dkg natúr sajtkrém, 3 fej fokhagyma,  
1 ág friss rozmaring, 5 dkg vaj, só, bors, 1 tojás a pite megkenéséhez

Elkészítés: A leveles tészta felét kilisztezett vagy sütőpa-
pírral bélelt tortaformába nyújtjuk, 150 fokos sütőben 
elősütjük – célszerű sütőbabot használnunk súlyként, 
nehogy összeugorjon a tészta. A spenótot kevés vajon, 
aprított fokhagymával pár perc alatt megpároljuk.  Az 
elősütött tésztára rétegezzük a vékonyan szeletelt 
sütőtököt, meghintjük aprított rozmaringgal, erre jön a 
fokhagymás spenót, majd a sajtkrém, több rétegben is 
tehetjük, amíg el nem fogynak. A maradék tésztát ki-
nyújtjuk, befedjük vele a zöldséges pitét, felvert tojással 
megkenjük.  180 fokos előmelegített sütőben kb. 45-50 
perc alatt készre sütjük.  (www.mindmegette.hu)

A Vajda Kreatív csapata újraszínezte az aluljárót

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az ünnepek alatt a vegyes hulladék elszállítását 
a Zöld Bicske Nonprofit Kft. az alábbiak szerint végzi Bicskén:
2018. december 24. hétfő helyett 2018. december 22-én, szombaton,
2018. december 25. kedd helyett 2018. december 29-én, szombaton
2019. január 1. kedd helyett 2019. január 5-én, szombaton. 
Kérjük továbbá az ingatlanhasználókat, hogy a hulladékká vált karácsonyfák kihelyezésé-
nél a gallyak kihelyezésére vonatkozó szabályt vegyék figyelembe! A fenyőfákat úgy tegyék 
ki január 16-án és január 26-án, hogy az 1 méternél nem hosszabbra vágott darabokat 
legfeljebb 0,5 méter átmérőjű kötegbe rakják össze és szorosan kössék át! A szabályta-
lanul kihelyezett fenyőfákat a fokozott balesetveszély miatt nem tudja elszállítani a cég. 
Megértésüket és segítő együttműködésüket köszönjük!

A Székesfehérvári Szakképzési Centrum 
Vajda János Gimnáziuma, Szakgimnáziuma 
és Szakközépiskolája Vajda Kreatív névre 
hallgató csapata a MÁV-csoport „Színezd 
Újra! Alkotói Napok 2018” pályázata kere-
tében széppé varázsolta a bicskei gyalogos 
vasúti aluljárót. A november 16-18. közötti 

akció során absztrakt formákat festettek a 
falakra, s így azóta egy sokkal esztétiku-
sabb aluljáró fogadja az utasokat.

A MÁV idén második alkalommal hir-
dette meg pályázatát, amelyre huszon-
kilenc érvényes pályázat érkezett, s ezek 
közül a vasúttársaság választott ki tízet, 

amelyek fővárosi és vidéki állomások 
gyalogos aluljáróit díszíthetik. A bicskei 
gimnázium sikerrel pályázott. A Vajda 
Kreatív csapatát tanárok (Patyiné Varga 
Annamária, Gyuricza Zsuzsanna, Vigyikán 
Andrea, Vigyikán Attila) és diákok (Ángyás 
Anita, Farkas Niki, Fehér Kinga, Jakab 

Karcsi, Mester Liza, Novák Gina, Nyisztor 
Szundi, Pálfi Kíra, Payer Ádám, Radovics 
Hédi, Sándor Csenge, Sándor Dominika, 
Stojsics Timi, Stuka Bea, Szalai Szand-
ra, Takács Peti, Tamás Lilla, Utasi Lili, 
Valencsik Dóri, Vigyikán Vince, Vigyikán 
Víta, Zsinkai Márk) alkották.

Hulladékszállítás az ünnepek alatt

Hulladéknaptár 2019
TeLePÜLÉSi veGyeS (kOMMUnÁLiS) hULLADÉk GyŰJTÉSe: 
hétfő, kedd, csütörtök (hegy)
SZeLekTív hULLADÉk GyŰJTÉSe:
műanyag: minden hónap utolsó csütörtök (bármilyen áttetsző zsákban)
papír: minden hónap első csütörtök (kötegelve)
zöldhulladék: április 1. és november 30. között minden hónap harmadik szerda
lomtalanítás: évente egyszer, maximum 3 m3 hulladék szállíttatható el.  
Időpontot az ügyfélszolgálatunkon kérhet, lehetőleg e-mailben.
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Közel százan vettek részt 
az első alkalommal meg-

hirdetett Fut a Vajda futóver-
senyen és összességében 560 
kilométert teljesítettek: volt, 
aki egy kilométert futott, de 
akadt olyan is, aki 42 kilomé-
tert, azaz a teljes maratoni tá-
vot teljesítette október 13-án.

A Székesfehérvári Szakképzési 
Centrum Vajda János Gimnázi-
uma, Szakgimnáziuma és Szak-
középiskolája arról tájékoztatta 
lapunkat, hogy a verseny ötlete 
egy GINOP-pályázathoz kapcso-
lódóan vetődött fel, ahol a 9. 
évfolyamnak az ókori Görögor-

szággal kellett alaposabban meg-
ismerkednie, s innentől kézen-
fekvő volt a sport, az olimpia, a 
maratoni futás témaköre, amely-
től már csak egy kis lépés volt a 
futónap megszervezése.

Kijelöltek Bicskén egy 4,2 ki-
lométeres kört, ami tízszer lefutva 
eléri a maratoni távot. Az eredeti 
terv az volt, hogy a kilencedike-
sek teljesítenek egy-egy kört, de 
aztán az iskolából mindenki be-
kapcsolódott. Egy kilométer volt 
a minimumtáv, de amennyiben 
kedvet kaptak egy újabb kilomé-
terhez, futhattak tovább.

A nap kezdetén Kreidl Csaba, 
aki már háromszor teljesítette a 

246 kilométeres 
Spar thatlont, 
egyórás elő-
adást tartott a 
résztvevőknek. A 
gyerekeket olimpi-
ával kapcsolatos vetí-
tések, pingpong, teke és 
csocsó várta a futás mellett. A 
közösségi eseményen persze a 
tetteké volt a főszerep. Végül so-
kan eljutottak 8-10-12 kilométe-
rig, de olyanok is akadtak, akik 
ennél is tovább futottak. Szabó 
László és Vakán Gyula 16,8 ki-
lométert, Zimmermann Borbála 
félmaratont, azaz 21 kilométert 
futott. Náluk is többet teljesített 

Agyagási Ákos, aki 25,2 kilo-
métert futott, míg a nap hőse, 
a 42 kilométert lefutó, ezzel a 
Vajdatlont teljesítő dr. Kovács 
Attila lett. 

Az a legfőbb cél, hogy a ma-
napság oly népszerű futóverse-
nyek Bicskén is helyet kapjanak. 

Ezentúl minden 
ősszel meghir-
detésre kerül a 

Vajda futás, nép-
szerűsítve ezzel az 

egészséges életmó-
dot.

A rendezvényt a Tesco 
támogatta, Bálint Istvánné al-

polgármester volt a fővédnöke, 
de Pálffy Károly polgármester is 
megtisztelte jelenlétével a pró-
batételt. Remélhetőleg jövőre 
még többen a kezdeményezés 
mellé állnak, és nagyobb nyilvá-
nosságot érnek el, mellyel Bicske 
városa egy új hagyománnyal bő-
vülhet.

Nem sokan mondhatják el ma-
gukról Bicskén, hogy valaha is le-
futották a maratoni távot. Azt meg 
még kevésbé, hogy a 42 kilomé-
tert a New York-i Maratonon tel-
jesítették. Tolnai Éva és Agyagási 
Ákos viszont igen. 

- Évek óta mindketten  futunk 
maratont. A New York-i Maratonon 
való részvételünk két éve merült 
fel, s az álmunk több ön zetlen 
segítő jóvoltából valósággá vál-
hatott – mesélte Agyagási Ákos, 
aki köszönetet mondott a Bicskei 
TC-nek, Bicske Város Önkor-
mányzatának, a Bicske Város 
Sportjáért Alapítványnak, Öcsöd 
Önkormányzatának, a bicskei 
Oroszlán Patikának, az ózdi Pira-
mis Kft.-nek, a Lupa-tónál üze-
melő Rosé Los Tiki bárnak, ezen 
kívül Andrásnak, illetve Norbinak 
és Irénkének.

A bicskei versenyzők a rajt előtt 
egy héttel érkeztek a metropolisz-
ba, ahol aztán a városnézés mellett 
átmozgató edzéseket tartottak. 
A rajtszámokat - melyet Bicske 
feliratú mezükre tűztek - csütör-

tökön vették át, péntek délután 
pedig részt vettek a megnyitó ün-
nepségen, amely nagyban hason-
lított egy olimpiai nyitóünnep-
séghez, hiszen a beszédek után 
az egyes országok képviselői, 
ABC sorrendben, saját zászlójuk 
alatt vonultak fel. Akadtak olyan 
országok, mint Banglades vagy 
Zimbabwe, amelyet mindössze 
egy fő képviselt. A versenyen 
egyébként összesen 65 magyar 
futó indult.

A szombat sem telt eseményte-
lenül, mivel Éváék a magyar nagy-
követség szervezésében pala-
csinta partira voltak hivatalosak, 
ahol sok hasznos tanácshoz és 
információhoz jutottak a verseny-
nyel kapcsolatban. Sok pihenésre 
nem jutott idejük, mert vasárnap 
hajnalban indult a különbusz a 
rajthoz.

- Nagyon nehéz azt visszaadni, 
milyen óriási élmény és fantaszti-
kus dolog volt részt venni ezen az 
eseményen. Az amerikai himnusz 
és egy ágyúlövés után rajtoltunk. 
Pár percenként 3-4 ezer ember 

indult, mi az első etapban rajtol-
tunk. A verseny New York mind 
az öt kerületét (Staten Island, 
Brooklyn, Queens, Bronx, Man-
hattan) érintette, melynek során 
öt hídon futottunk át, a befutó 
pedig a Central Parkban volt. 
Ami igazán pozitív volt, hogy az 
utak mentén százezrek szurkol-
tak. Meglepett bennünket, hogy 
a frissítőpontokon felül a szurko-
lók osztottak a futóknak banánt, 
kekszet, csokit, zsebkendőt vagy 
vizet. Egyszóval, mindenki hozzá 
akart tenni valamit a versenyzők 
teljesítményéhez. Egyébként 
rengeteg kisgyerekkel és felnőt-
tel pacsiztunk a 42 kilométer 
alatt, szinte hősként ünnepeltek 
bennünket, ami fantasztikus ér-
zés volt – mesélte Ákos. Mint 
mondta, Évi hozta a kitűzött ered-
ményt, s 3:59.43-as idővel futott 
be a célba. Ő viszont a 3:43.40-
es idejénél jobbat is tud.

- Egyrészt itt nem szoktak vi-
lágcsúcsokat futni, mert nagy a 
szintkülönbség az útvonal során, 
másrészt be kell vallanom, annyi-

Fut a Vajda: 560 kilométert 
teljesítettek

New Yorkig vitték Bicske hírét

ra magával ragadott a hangulat, 
hogy nem is igazán foglalkoztam 
az időmmel, csak élveztem az 
egészet. Pacsiztam, nézelődtem, 
kicsit lassítottam, ha jó zenét hal-
lottam. Szóval pár perc maradt 
benne, de nem bánom – összeg-
zett Ákos, aki megemlítette, hogy 
4 órán belüli eredményükkel 

mindketten bekerültek a hétfői 
New York Times-ba.

Hétfőn a távot sikeresen tel-
jesítők érmet kaptak a Medal 
Monday (az ott lakók így hívják 
ezt a napot) keretében, amit aztán 
mindenki büszkén viselt másnap. 
Így tett Tolnai Éva és Agyagási 
Ákos is. Gratulálunk!

Sport


