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Bic skei Napok:

Erősödő kapcsolat, Kedves
izgalmas programok Bicskeiek!

„A két város vezetői aláírásukkal megerősítik az 1995-ben
megköttetett testvérvárosi
szerződésben foglaltakat, és
ez alkalomból ünnepélyesen
kinyilvánítják, hogy városaik
polgárait örömmel és büszkeséggel töltik el az intézményeik
– különösen a tűzoltóság,
a kultúra, a fiatalok csere
utaztatása és az oktatás –
között működő kapcsolatok
eredményessége.”
Ez a testvérvárosi szerződésből
kiragadott mondat nagyszerűen
jelképezi a 34. Bicskei Napok
ünnepélyességét,
fontosságát,
amelynek keretében vendégeink
voltak német testvérvárosunk,

Altshausen polgárai, hogy együtt
ünnepeljék velünk a két város kapcsolatát és örök emlékké tegyék
minden bicskei számára 2015
májust.
- A mai eseményekkel kezdetét
veszi ismét a város legrégebbi múlttal rendelkező, és egyben jelentőségében is a legnagyobb kulturális
és szabadidős programsorozata
– kezdte május 14-i megnyitóbeszédét Pálffy Károly polgármester,
majd ő is kiemelte, hogy „a mostani négy napnak még az is külön
jelentőséget ad, hogy ez idő alatt
ünnepeljük meg Altshausen és
Bicske testvérvárosi kapcsolatának
20 éves jubileumát”.
Úgy fogalmazott: ha május, akkor Bicskei Napok – ma már tudja

Pálffy
Károly
polgármester

mindenki. - Ám ez a dátum egyben
jelzi azt is, hogy ismét eltelt egy év.
És ez alatt az egy esztendő alatt sok
minden történt szeretett városunk
életében. Úgy gondolom, bátran
kijelenthetem, hogy városunk

minden polgárának ma jobb egy
kicsit itt Bicskén, mint egy évvel
korábban volt. Hiszen számtalan
olyan érdemi intézkedést tudhatunk magunk mögött, amelyek
minőségi fejlődést eredményeztek
az egyéni, illetve a közösségi szinteken egyaránt – emlékeztetett a
városvezető.
Közölte, hogy a jövőre vonatkozóan is tele vannak tervekkel.
Várhatóan még az idén megkezdődik az új járási hivatal megépítése, amely révén lehetőség
nyílik az Egészségügyi Központ
bővítésére is. A Kastélyprogram
részeként már megújult a Batthyány-kastély angol parkja, és
hamarosan az épület is megszépül. Adottak a tervek a Csillagda
és a Hegyi Kastély rekonstrukciójára, illetve megkezdődött a
Biatorbágy-Tata közötti vasúti
szakasz tervezése is.
A nyitórendezvény a besnyői
Szironta Együttes harangkoncertjével folytatódott, de hasonlóan
színvonalas kulturális csemegét
jelentett Ágh Gyula Mihály festő
„Narancsinges lány” című, valamint Németh Éva művésztanár
„Árnyak alatt” című kiállítása is,
amelyek az idei Bicskei Napok első
hivatalos programjai voltak.

folytatás a 4. oldalon

Nagy örömre ad okot, és hálásan
köszönöm mindazoknak, akik a
34. Bicskei Napok alatt és után
eljuttatták hozzánk köszönetüket
és észrevételeiket. Remélem mindenki élményekkel gazdagon tért
haza, és örömmel gondol vissza
erre a pár napra.
Köszönöm mindenkinek a
munkáját, akik az idei programokban részt vállaltak!
Közös összefogásunk, a városunk sikere!
Az elmúlt hetek sajnos nemcsak a visszaemlékezésről szóltak.
Magyarországra minden eddiginél több illegális bevándorló
érkezik. Így a városunkban, az
1989. óta működő Befogadó
Állomásra, a működési engedélyben meghatározott létszám felett
kényszerül migránsokat elszállásolni a Bevándorlási Hivatal.
Az esetleges konfliktusok,
problémák elkerülése érdekében
kérek mindenkit, hogy amen�nyiben nincs különösebb oka, a
megelőzés érdekében, csak a legszükségesebb kapcsolatra szorítkozzanak a táborban élőkkel.
A lakosság biztonsága érdekében több alkalommal kezdeményeztem egyeztető megbeszélést az érintett hatóságokkal,
országgyűlési képviselőnkkel és
a politikai pártok helyi vezetőivel. Ezen alkalmakkor minden
résztvevő biztosított, hogy a saját
területén megtesz minden olyan
intézkedést, mellyel biztosítható
városunk lakóinak biztonságérzete.
Bármilyen sérelem, atrocitás
észlelésekor kérem, forduljanak
hozzám bizalommal, hogy a szükséges és a megfelelő intézkedéseket meg tudjuk tenni!

Fotó: Ivanics Imre

Megemlékezés

Bennünket
képviselnek
Rendkívüli nyílt testületi ülés
(2015. május 7.)
• Az önkormányzat indul a
KEOP 5.7.0. jelű, középületek
kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése tárgyú
pályázaton. Ennek révén mód
nyílna a Szent László Általános
Iskola és a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola energetikai korszerűsítésére az épületek
hőszigetelésével és a nyílászárók
cseréjével. A támogatás összege
150 millió forint. A képviselők
ezért feltételes, hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési
eljárást is indítottak.
• Az iskolába járó diákok védelmében az önkormányzat korábban 30 km/órás sebességkorlátozást vezetett be a Szent István
úton. Lakossági megkeresésre
és észrevételre azonban felülvizsgálták ezt az intézkedést,
amelynek
eredményeképpen
a 30 km/órás sebességkorlátozást hétfőtől péntekig 7 és 8
óra, illetve 15 és 17 óra közötti
időszakaszra szűkítették.
• Bicske Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete,
mint kizárólagos tulajdonos, a
Bicskei Üdülőtábor Nonprofit
KFT ügyvezetői tisztségének
betöltésére pályázatot hirdetett
határozott időre (2015. július
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1-től 2020. június 30-ig). Az
ügyvezető kizárólagos feladata:
a Bicskei Tanuszoda üzemeltetése lesz.
Soros nyílt testületi ülés
(2015. május 27.)
• Dr. Balázs Sándor rendőrkapitány megtartotta szakmai beszámolóját a tavalyi esztendőről,
amelyet a testület el is fogadott
(a Bicskei Újság áprilisi számában részletesen foglakozott az
üggyel), és egyben 100.000 Ft
értékben festék adományozását
hagyta jóvá a kapitányság részére, amelyet a Bicskei Gazdasági
Szervezet együttműködésével
használnak majd fel.
• Szintén jóváhagyták a képviselők a többségi önkormányzati
tulajdonú gazdasági társaságok
2014. évi beszámolóját, azaz:
1., a Zöld Bicske Nonprofit Kftét, 2., a Bicske Építő Kft-ét, 3.,
a Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft-ét, 4., a
Bicskei Egészségügyi Központ
Szolgáltató Nonprofit Kft-ét.
• A testület zárt ülésen a Zöld
Bicske Nonprofit Kft. ügyvezetőjének - 2015. június 1-től
2020. július május 31-ig terjedő időszakra - megválasztotta
Teszár Tamást.
• A képviselők elfogadták a
Bicske Város Sportjáért, a Gróf
Batthyány Kázmér Műpártoló,
a Bicskei Cigányságért, a Bicske Művelődési és a Bicske I. sz.

Az 1920-as trianoni békeszerződés aláírásának évfordulóján,
a Nemzeti Összetartozás Napján
városi megemlékezést tartottak
június 4-én az Országzászló emlékműnél. Máténé Antal Éva református lelkipásztor beszédében
elmondta, hogy évtizedeken át
gyászkeretbe foglalt törvénycikként jelölték a törvénytárakban a
trianoni békeszerződés szövegét.
– Az emberek szívében is gyászkeretbe foglalt nap. Nemzedékek
hullatták miatta könnyeiket, akkor
és azóta is. Nincs annyi kendő, ami
ezt a könnyet felitathatná – fogalmazott Máténé Antal Éva, majd
hozzátette: - Hiszünk abban, hogy
nagy ereje van a személyes kapcsolatoknak, és nagy ereje van az egymásért elmondott imádságoknak.
Vigyáznunk kell egymásra. Emlékezni kell, tervezni kell, kigondolni és végrehajtani. Ezt bízza ránk a
történelem Ura, ehhez kérünk tőle
erőt a jövőben is.

Általános Iskoláért Közalapítványok munkájának és a 2014.
évi gazdálkodásának áttekintését.2014. évi beszámolóit.
• A képviselő-testület pályázatot nyújt be a nemzetgazdasági
miniszter gyermekétkeztetés
feltételeit javító fejlesztések támogatására kiírt felhívására a
Bicskei Városi Konyha fejlesztésének érdekében. Az önerőhöz
szükséges 4,8 millió Ft rendelkezésre áll a Konyha költségvetésében.
• A Petőfi Művelődési központ
az idén is megrendezi (Korong
Matyi kézműves és Huncutka
mesetábor) nyári táborait. A táborokban részt vevő gyerekek - a
képviselők döntésének köszönhetően - két alkalommal egy-egy
óra idejére ingyen igénybe vehetik a Tanuszodát.
• A képviselők elfogadták az
alábbi szervezetek, egyesületek 2014. évi önkormányzati
támogatásának beszámolóját:
Bicskei Fúvószenekari Egyesület (250.000 Ft), Dinamik
Harcművészeti
Közhasznú
Sportegyesület (500.000 Ft),
Mozgáskorlátozottak Vértes és
Válvölgye Egyesület (75.000
Ft), Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület Városi Szervezete
(165.652 Ft), Bicske-Csabdi
Mány Víztermelő és Szolgáltató
Kft. (827.219 Ft), Filharmónia
Magyarország Nonprofit Kft.
(300.000 Ft).

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

Iványi Ferencné az óvodák
fejlesztését tartja szem előtt
Iványi Ferencné Bicskén él, a
Fidesz-Magyar Polgári Szövetség
és a Kereszténydemokrata Néppárt közös jelöltjeként második
alkalommal nyerte el a város egyes
számú választókerületének bizalmát 2014 októberében
és próbálja megoldani a
területen felmerülő gondokat, koordinálni az ott
induló és zajló fejlesztéseket.
Miért indult
képviselőnek?

- Munkámon keresztül napi kapcsolatban
álltam és állok ma is a szülőkkel,
választópolgárokkal, így tökéletesen ismertem minden problémát
a városban, megfelelő visszajelzéseim voltak a különböző döntések fogadtatásáról. A felmerülő
gondok megoldása érdekében
2010 nyarától kapcsolódtam be
a képviselő-jelölti, majd októbertől az egyes számú választókörzet
munkájába a FIDESZ-KDNP
képviselőjeként.

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

- Képviselői munkám szorosan kapcsolódott szakmai tevékenységemhez, a városban zajló
fejlesztésekhez, átalakításokhoz.
2011 év tavaszán döntött önkormányzatunk képviselő-testülete
arról, hogy Bicske városában
megvalósítja a köznevelési intézmények integrációját. Az óvodai

integrációs pedagógiai program kidolgozása, kivitelezése,
szervezésének
lebonyolítása
mindennapi feladatommá vált.
2012 júniusában a képviselőtestület határozata alapján az
óvodai főzőkonyha és
a tálalókonyhák felszerelését, beüzemelését,
működtetését,
majd
2013-tól az egész város
közétkeztetésének ellátását irányítottam. 2013
januárjától az óvodai
eszközfejlesztési pályázat szakmai vezetői feladatait láttam el, közel 40 milliós
vagyongyarapodást megvalósítva
a város óvodáiban.

Milyen a kapcsolata a választópolgárokkal és mely
változások, kezdeményezések köthetőek az Ön személyéhez?

- Bicske városában az elmúlt
esztendőkben több jelentős fejlesztés történt. Minden szakmai
tudásommal ezek megvalósítását támogattam, irányítottam.
2014-ben másodízben vállaltam
körzetem képviseletét. Választókörzetem polgárainak személyes
megkeresésére több mint félszáz
esetben képviseltem ügyeiket,
tolmácsoltam, vagy jeleztem
problémáikat.
Névjegy
Iványi Ferencné a Bicske Városi
Óvoda vezető óvodapedagógusa,
családjával Bicskén él. Három
felnőtt gyermeke és két unokája
van.

Dr. Balázs Sándor rendőrkapitány a testület előtt tett beszámolóját követően
egy, Bicske Város Önkormányzata által adományozott zászlótartót vehetett át a
készítőjétől, Gáspár Jánostól.
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Végh Róbert

Az otthonom mindig
Bicske maradt

Végh Róbert, a Bicske Barátok
Egyesületének elnöke régóta
Budapesten él és dolgozik, ennek ellenére nagyon sokat tett
szülővárosért, amely emberré
tette és elindította az életben.
Fáradozását az önkormányzat
Bicske Város Ddíszpolgára
címmel ismerte el 2013-ban,
amit igyekszik meghálálni.

Hogyan emlékszik vissza gyerekkorára, a Bicskén töltött
éveire?

- A Telepen születtem, családom tősgyökeres bicskei. Szüleim, nagyszüleim, nagybátyáim is
vasutasok voltak. Általános iskolás
éveim alatt nagyon sok kedves barátot szereztem, akikkel mai napig
szoros a kapcsolatom.
A Szent László patak partján, a
Póc alatt töltöttük a szabadidőnket.
Nyáron fociztunk a réten, amit Práternek neveztünk. Középiskolásként a Vajda János Gimnáziumba
jártam. Nagyon jó volt lenézni a
Kossuth tér fáira, amelyből néhányat általános iskolásként én ültettem. Nem bántam meg, hogy a
bicskei gimnáziumot választottam.
Tagja voltam a bicskei fúvószenekarnak, az iskolában pedig elsajátíthattam a német nyelvet.
Ősszel és tavasszal az etyeki szőlőgazdaságba, télen pedig a budafoki pincészetbe mentünk szakmai
gyakorlatra, hiszen az érettségivel
szőlészeti-borászati szakképesítést
is szereztem.
Helyhiány miatt nem vettek fel az

orvosi egyetemre, így műtősként a
MÁV Kórházban dolgoztam. A katonaságot követően végezhettem
el az egyetemet. Itt ismertem meg
a feleségemet, Tóth Ágnest, akivel
már több, mint negyven éve élünk
együtt, és ugyanabban a kórházban
is dolgozunk.

Melyek voltak a legnagyobb
szakmai sikerei?

- A MÁV Kórház fennállásának
80 évéből 40 évet ortopéd sebészként dolgoztam. Jelenleg is ugyanabban az épületben dolgozom, az
ortopédiai osztály osztályvezető
helyettese vagyok. Magyarországon az elsők között kezdtem csípő- és térdprotéziseket végezni, és
végzek ma is.
Emellett felnőtt- és gyermek
járóbeteg szakrendelést is folytatok. Munkámat több kitüntetéssel
is elismerték.
Koromnál fogva már a nyugdíjas évekre készülök, amit Bicskén
képzelek el. Bár 1973 óta Budapesten lakom, otthonom mindig
Bicske maradt.

Mikor és miért döntött úgy,
hogy tagja lesz a Bicske Barátok Egyesületének?

- A Bicske Barátok Körének
kezdeti összejöveteleire még
1984-85-ben, édesapám hívott el.
1987-ben hivatalosan is beléptem,
majd 1995-től vezetőségi tag voltam. Nagy megtiszteltetés volt számomra, amikor 1999-ben elnökké
választottak. A három évtized alatt
358 tagunk volt, 2014-ben 172en voltunk.

Nemrégiben jelent meg „Kötődéseink – 30 éves a Bicske
Barátok Egyesülete” címmel
az egyesület életét átfogó
könyv.

- Ez a kötet a 10 évvel ezelőtt
megjelent Kötődéseink 20 évének
folytatása, de már most készülünk
a Szülőföldünk sorozat bővítésére. Büszkék vagyunk a 2007-ben
Bicskét bemutató filmünkre is
(Bicske Barátok kincse Bicske),
ennek folytatását is tervezzük.

Mit szólt Bicske Város Díszpolgári címéhez?

- Nagyon meghatódtam. Igyekszem még jobban megszolgálni a
bizalmat.

Az egyesület meghatározó
része a bicskei közéletnek.
Milyen terveik vannak a
következő 30 évre?

- Köszönöm, hogy így látja. A
Bicske Barátok Köre, majd később
egyesülete kezdettől fogva igyekezett a Bicskéhez kötődő emberek
közötti kapcsolatteremtés mellett a
bicskei kulturális napokra valamilyen maradandó élményt nyújtani.
Ma már egyre gyakrabban kérik
ki egyes ügyekben egyesületünk
véleményét a különböző fórumok.
Nagy vágyunk, hogy legyen Bicskének múzeuma. Reméljük, egyesületünk 30 év múlva is működik, a
stafétabotot átveszik a mai fiatalok.
Úgy érzem, jó úton járunk. Bizonyíték erre az, hogy míg kezdetben
évente kétszer, addig az utóbbi
években szinte havonta jövünk
össze.

Egyesületünk példa arra, hogy a
bicskeiek és a Bicskéről elszármazottak hogyan találják meg a közös
hangot egy közös cél érdekében:

értelmes, színvonalas programokkal elvinni Bicske, a bicskei ember
hírét a világba.
Szabó Tibor

Névjegy
Dr. Végh Róbert – ortopéd szakorvos,
a Bicske Barátok Egyesületének elnöke
1977-ben végzett Budapesten, a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen, 1981-ben ortopéd szakvizsgát tett.
1977. szeptemberétől 2007. július 1-ig a MÁV Kórház ortopéd osztályán, majd ugyanott, de már mint Honvédkórház
Állami Egészségügyi Központ ortopéd osztályán dolgozik
osztályvezető főorvos helyettesként.
1999 óta a Bicske Barátok Egyesületének elnöke.
Két gyermeke (Ágnes és Róbert) és két kislány unokája van
(Dóri és Julcsi).

Bicskei Búcsú: ismét került kenyér a szegények asztalára
A hagyományoknak megfelelően
a bicskei Szentháromság templom névnapján, május legvégén
rendezték meg a Bicskei Búcsút,
amely egyúttal az egyházközség
karitász csoportja megalakulásának 10. évfordulója is volt.
- Tíz éve az akkori plébános
felkérésére szerveztem meg a
karitász csoportot, akkor én kértem meg néhány embert, hogy
segítsen, ma pedig már ők jelentkeznek, hogy segítenének. Ezen

időszak alatt számtalan alkalommal tudtunk segíteni nehéz sorsú
embertársainkon élelmiszerrel,
ruhával és különböző adományokkal. A mostani jubileumot
is erre használtuk fel: 200 adag
gulyást főztünk, sütemény adományokat is hoztak, így az éhes
emberek enni kaptak, a hajléktalan pedig együtt evett az adományozóval - mondta Sági Ferencné,
a karitászcsoport vezetője, akinek
a szervezésben nagy segítséget

nyújtott Varga Imre atya, Szarkáné Ildikó, Balázs Magdolna és
Székely Gyula.
Megtudtuk tőle, hogy a pénzbeli
adományok egy része a kiadásokat
fedezte, de így is több mint 88 ezer
forint maradt a rászorulók megsegítésére.
A „Nyitott templom” jótékonysági rendezvénysorozat a templom
kegytárgyaiból, papi ruháiból,
valamint a templom történelmét
bemutató kiállítással kezdődött.

Az érdeklődők a templom túra
keretében a templom olyan helységeibe juthattak, ami egyébként
nem látogatható (templomtorony,
szószék, sekrestye, karzat, orgona).
A templom kertben kézműves
foglalkozások, arcfestés, agyagozás, családi aszfaltrajz verseny várta a kicsiket és nagyokat, de volt
tűzoltóautó, gyermek néptánc, és
lovagi torna bemutató, valamint
fúvószenekari koncert is.
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folytatás az 1. oldalról (Bicskei napok: Erősödő kapcsolat, izgalmas programok)

A Téma

Kitüntetés
A Bicskei Napok megnyitóján „Bicske Város 2015. évi Oktatás- és
Művelődésügyért Díjat” vehetett át Pálffy Károly polgármestertől
Endrédiné Szabó Erika, a Bicskei Egységes Művelődési Központ
és Könyvtár Nagy Károly Könyvtár vezetője. Endrédiné Szabó
Erika hosszú évek óta végzi kiemelkedő munkáját. Az általa vezetett intézmény kulturális palettáján a legfiatalabb korosztálytól
a legidősebbekig mindenki megtalálja a számára legmegfelelőbb
programot.
Az állandó események közül különösen sikeresek a Babaolvasó,
a Papírszínház, a Mesevetélkedő, a Netre fel! Idősebbek is elkezdhetik!, a Könyvbemutatók, valamint a Helyismereti esték. Nagyon
népszerűek a könyvtár
szünidei
játszóházai,
táborai is: a Könyves játszóházak, a Cimbora táborok, a Mesetábor, vagy
a zánkai Kalandtábor.
Endrédiné Szabó Erika
irányításával a könyvtár
munkatársai mindent
megtesznek azért, hogy
egyre többen legyenek
rendszeres könyvtárlátogatók és könyvolvasók.
A nyitónapon tartotta hagyományos gyereknapi rendezvényét
a gyermekotthon a Batthyánykastély parkjában. A programra
500 bicskei diák kapott meghívást, akiket játékos vetélkedők,
sportversenyek, íjászat, légvár,

arcfestés és trambulin várt. Május
15-én, pénteken került sor a 20
esztendővel ezelőtt íródott testvérvárosi szerződés megerősítésére, amelynek keretében a településvezetők aláírták a Jubileumi
Nyilatkozatot.

Patrick Bauser és Pálffy Károly polgármesterek az alábbi
nyilatkozatot látták el kézjegyükkel:

Jubileumi Nyilatkozat
amelyet a németországi Altshausen és a magyarországi Bicske városok polgármesterei látnak el kézjegyükkel a települések között
immár 20 éve fennálló intenzív baráti és hivatalos kapcsolatok
megerősítésére és kibővítésére.
A két város vezetői aláírásukkal megerősítik az 1995-ben megköttetett testvérvárosi szerződésben foglaltakat, és ez alkalomból ünnepélyesen kinyilvánítják, hogy városaik polgárait örömmel és büszkeséggel töltik el az intézményeik – különösen a tűzoltóság, a kultúra,
a fiatalok csereutaztatása és az oktatás – között működő kapcsolatok
eredményessége.
Mint az Európai Unió tagállamainak városvezetői megerősítik a
testvérvárosi kapcsolat fenntartásának és további kiterjesztésének
szándékát a két nemzet hagyományainak és értékeinek jobb megismerése céljából.
Kifejezik együttes szándékukat arra vonatkozóan, hogy a jövőben
is együttműködnek
minden olyan területen, amely a barátság
további elmélyítését, a
közösségi kapcsolatok
fenntartását és továbbfejlesztését szolgálják.
E nyilatkozat német
és magyar nyelven mindenben megegyezően
készült és egyetértésben kerül aláírásra.
Bicske,
2015. május 15.
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Pálffy Károly az ünnepélyes ceremónián mondott beszédében,
amelyen Tusnádfürdő és Réty
polgármestere is tiszteletét tette,
kiemelte: a települések kapcsolata Pallavicini Frigyes őrgróf úr
és a Bicskén szolgálatot teljesítő
néhai Tabódy István kanonok úr
évtizedekre, az 1940-es évekre
visszanyúló barátságával indult.
A személyes kapcsolatból a későbbiek folyamán a két település tűzoltóságai között is szoros
együttműködés alakult ki: megérkezett Bicskére az első, majd a
második tűzoltóautó is, amelyet
német testvértelepülésünk adományozott nekünk. Iskoláink
tanárai sem tétlenkedtek, hiszen
már 1993-ban megkezdődött a
bicskei-altshauseni diákok csereüdültetése – emlékezett vissza
a polgármester, aki szerint a kezdetek óta sok idő telt el, és mára
eltűntek azok a gátak, amelyek
régen megakadályozták, hogy
Magyarország Európához tartozzon.
– Olyan 20 aktív évet tudhatunk magunk mögött, amely
során nemzeti, városi ünnepein-

ken rendszeresen megtiszteltük
egymást, a sport, a kulturális,
újabban pedig a gazdasági életben közös sikereket könyvelhettünk el. Örülök, hogy ezt a
jubileumi alkalmat itt, Bicskén
ünnepelhetjük altshauseni testvéreinkkel. Számomra, és biztos vagyok abban, hogy Patrick
Bauser polgármester úr számára
is kiemelten fontos az, hogy amit
Kurt König és Szebényi Zsolt
polgármester urak útjára indí-

Bicskei Napok

tottak, Szántó János és Tessely
Zoltán polgármester urak pedig
ápoltak, őriztek és megerősítettek, tovább vigyük és folytassuk. Bicske minden tőle telhetőt
megtesz a jövőben is annak érdekében, hogy ezt a kapcsolatot
fenntartsa és tovább mélyítse.
Ha rajtunk múlik, ez a szövetség
a 20 éves jubileum sokszorosát
fogja megélni – mondta.
Patrick Bauser szerint 25 évvel
ezelőtt mindkét városban csupán
kevés polgár tudott arról, hogy a
másik város egyáltalán létezik. Ebben az évben pedig két évtizedes
hivatalos kapcsolatot ünnepelhetnek, miután az akkori városvezetők gyorsan megállapodtak
abban, hogy tartós barátságot kell

kialakítani: rövid, négyéves „udvarlási” időszak után 1995-ben
először Altshausenben, aztán fél
évvel később Bicskén hivatalosan
is megtörtént a testvérvárosi szerződés aláírása – közölte.
– A testvérvárossá válást mind
Bicskén, mind Altshausenben
nagy lelkesedéssel fogadták, így
találkozók sora jött létre, különösen a fiatalok, az iskolások,
a tanárok és a civil egyesületek
között. A testvérvárosi szerződés a baráti kapcsolat motorjává
vált, és hidat képezett Bicske és
Altshausen között. Az egyesült
Európa alapötlete, mint a tartós
béke bázisa, röviddel a II. világháború befejezése után született
meg a vezető politikusok fejé-

ben, és mind a mai napig az európai országok és népek békés
egymás mellett élésének alapja.
Mindez úgy működhet, mint egy
vetőmag, amely termékeny talajra hull, és ott gyökeret ereszt.
Polgáraink rendelkeznek ezzel az
értékes talajjal, és hálás vagyok,
hogy többen időt és fáradtságot
nem sajnáltak arra, hogy a Bicske
és Altshausen közötti kapcsolatot
több területen is lehetővé tegyék.
Köszönöm mindenkinek, aki ezt
a partnerkapcsolatot támogatta és
felépítette – fogalmazott Patrick
Bauser.
Az ünnepséget színesítette
előadásával a Bicske Városi Óvoda Ficánka német nemzetiségi
gyermekcsoportja, majd a beszé-

dek után köszöntötték azokat,
akik a testvérvárosi kapcsolat kiépítésében, ápolásában komoly
szerepet vállaltak mindkét részről
az elmúlt esztendők során. Elismerésben részesült Kurt König,
Dieter Heske, Robert Schweizer,
Gottfried Bettemann, Angela
Müller, Georg Mössle, Dieter
Vögtle, Karl Blersch, Margot
Konrad, Szebényi Zsolt és
Zsoltné, Tessely Zoltán, Bárányos
József, Krajczár Gyula, Csörgöl
Lia és Lajos, Lanczendorferné
Kósa Katalin, Fenyvesi Endre és
Endréné, Szécsi Ervin és Ervinné, Rozovics Erzsébet, Szallerné
Sass Katalin, Szabó Lászlóné,
Liebig Lászlóné, Laczkóné Kiss
Ágnes. Patrick Bauser sem mehe-

tett haza üres kézzel, hiszen Pálffy
Károlytól és Bálint Istvánné alpolgármestertől megkapta Bicske
ajándékát, egy üvegtrófeát, illetve
egy vérbükk facsemetét, amely
Altshausenben évről-évre mutatja
majd a kapcsolat erősödését.
A többemeletes ünnepi torta
elfogyasztását követően pedig
megnyílt az a kiállítás, amely különböző tárgyak és fényképek
segítségével idézi fel a húszéves
kapcsolatot.
A pénteki, jubileumi visszatekintő és a testvér-települési kiállítás megnyitója előtt a legifjabbak
és szüleik, a hagyományoknak
megfelelően, „felöltöztették” a
Születésfát az újszülött babák neveivel.
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– Ismét meghatódva állok itt, hiszen újabb 39 levelet helyezhetünk
fel a Születésfára, ami azt jelenti,
hogy minimum ennyi gyermekkel
gyarapodott szeretett városunk lakóinak száma az elmúlt egy esztendő során. Édesanyaként tudom,
hogy egy újszülött érkezése felejthetetlen és különleges pillanatokat
varázsol a család életébe, hiszen az
első gyermek születésével válik egy
férfi és egy nő kapcsolata családdá,
a további gyermekek érkezésével
ez a kötelék pedig csak erősödik.
Az ilyenkor érzett boldogság szinte kifejezhetetlen – mondta Bálint
Istvánné alpolgármester, de felhívta a figyelmet arra is, hogy egy
gyermek érkezése próbára is teszi
az egész családot, szülőket, nagyszülőket egyaránt. Kezdetét veszi
az aggódás, a féltés, és még a nagymamákká vált tapasztalt anyukák
is elbizonytalanodnak olykor a síró
kisbaba láttán, mert sebezhetőek,
törékenyek és érzékenyek.
Hangsúlyozta, hogy óriási a felelősség a szülőkön, hiszen nem
mindegy, hogy mire tanítják gyerekeiket, milyen példát mutatnak
nekik, milyen értékeket közvetítenek a fejlődésük során.
Az estét a Budapest Bár zenekar
koncertje zárta, amelynek tagjai
és meghívott énekesei ismét bebizonyították mindenkinek, hogy
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a mívesen hangszerelt cigányzene
él és virul, mi több, modern környezetben is megállja a helyét.
Szombaton délelőtt került sor
a Batthyány-kastélyban a Bicske
Barátok találkozójára, ahol bemutatták a harminc évük történetét
feldolgozó Kötődéseink című
könyvet. Szintén ugyanekkor nyílt
meg a „Hagyományos ízek – ízes
hagyományok Pannónia szívében”
fesztivál a Bicske Szíve Parkban.
„Fesztivál a fesztiválban”,
így nevezte Bálint Istvánné a
gasztroeseményt, amelyet különlegesnek nevezett, hiszen a térség települései a Zsámbéki-medencétől a
Vál-völgyén át a Vértesaljáig lehetőséget kaptak a bemutatkozásra.
– A szervezők célja, hogy a most
születőfélben lévő kezdeményezést évről-évre egyre nagyobb érdeklődés övezze, és itt, Bicskén, a
„Pannónia szívében” évente találkozhassanak a kézművesek, a helyi termelők és a hagyományőrző
csoportok, hogy bemutathassák
egymásnak és az érdeklődőknek
tevékenységüket, értékeiket.
A jövőbeni tervek között szerepel továbbá, hogy a fesztivál programját a kulturális programok és
a vásárok mellett szakmai találkozók, konferenciák is színesítsék,
ahol a különböző mesterségek
művelői, a hagyományok őrzői és

továbbadói tapasztalatokat cserélhessenek, és segíthessék egymást
a fejlődésben, illetve a múlt átörökítésében. Mert a hagyományokról nem szabad megfeledkezni,
a gyökerektől pedig nem szabad
elszakadni – hangoztatta az alpolgármester.
A szombat további részében a
színpadon bemutatkoztak Bicske különböző gyermekcsoportjai, így a Bicske Városi Óvoda kis
művészei, illetve az Apró Talpak
és a Bicskei Csillagszeműek
néptáncosai. Ízelítőt adtak tudásukból a testvérvárosok táncosai
és a kistérségi települések kulturális csoportjai, valamint ha-

gyományosan a Bicskei Fesztivál
Fúvószenekar is.
A vasárnap sem telt unalmasan.
Jelenlegi és régi csokonais diákok
közreműködésével mutattak be
többször is palotás össztáncot,
majd sport- és táncbemutatók következtek (aerobik, hölgytréning
és pasitorna, akrobatikus roki,
hastánc, zumba, fitness, kempó).
Sok gyereket vonzott a Kedvenceink című program, amelynek
keretében mindenki megmutathatta szeretett háziállatát. A
többnapos programkavalkádot
az Alma együttes koncertje zárta,
ahol ifjabbak és szüleik szórakoztak önfeledten.
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Sport

Bic skei Napyoekk :

sportversen

A győztes futók

Pontok, másodpercek
A Bicskei Napok sohasem
csak a kultúráról szólt, programjai között mindig jelentős
szerepet kapott a sport is. Így
volt ez ebben az esztendőben
is, amikor asztaliteniszben,
kosárlabdában, labdarúgásban, futásban, úszásban és
sörösrekesz-mászásban mérték össze tudásukat, ügyességüket a versenyzők.

Glück Péter dekázás felnőtt bajnoka

Dekázó verseny Ifj. győztese
Tóth Márkó- Újszentiván
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A Bicskei Torna Club és a Bicskei
Szabadidő Sport Egyesület által
közösen megrendezett versenyeken az első három helyezetteken
kívül külön díjazták a legtöbb
sporteseményen résztvevő versenyzőt is. Ő Vicz Lara lett, aki
három különböző sportágban
indult, így a Bicskei Napok sportolója címet kapta meg. A mezei
futóversenyen a legtöbb versenyzőt felvonultató Zöld Bicske Kft.
nevében Nagy Géza vehette át a
győztesnek járó díszes serleget.
Az asztalitenisz versenyeket
a szokásoknak megfelelően a
gyermekotthon Buzánszky Jenő
Sportcsarnokában
rendezték
meg. A felnőtt férfiak versenyében Berki Balázs nyolc győzelemmel, vereség nélkül lett
első. Az ifjúsági fiúknál Balogh
Levente. A hölgyek versengését
Bízik Zsófia nyerte.Az ifjúsági
nőknél első helyen végzett Balogh Emese.
A dekázó verseny első napján a
16 év alattiak versenyén Venczel
István győzött 76 dekázással.
A felnőttek között Glück Péter
döbbenetes teljesítménnyel utasította maga mögé a mezőnyt, hi-

szen 1589 alkalommal dekázott
a labdával.
A második napon a fiúk viadalát Tóth Márkó (Újszentiván)
nyerte 60 dekázással. Versenyen
kívül indult és külön díjazásban
részesült a 11 éves Moharos Leo,
aki 175-öt dekázott. A nőknél
Varga Gréta (Százhalombatta)
bánt a legügyesebben a labdával,
hiszen 166 dekázással első lett.
A Bicskei Napok női labdarúgó tornáját a BTC sporttelepén
rendezték meg. A hazaiak előbb
2-2-es döntetlent játszottak a
Győrrel, 7-2-re kikaptak a Százhalombattától, majd 1-0 arányban verték az Újszentivánt. A

Bicskei TC Öregfiúk II. helyezettjei

tornát a Százhalombatta nyerte 7
ponttal. A torna legjobb kapusa
Ferenczi Zsófia (Újszentiván),
legjobb góllövője Varga Gréta
(Százhalombatta) lett 5 góllal.
A csapatok legjobb játékosai:
Valencsik Melinda (Bicskei
TC), Balogh Márta (Női Láb
FC Győr), Molnár Barbara
(Újszentiván) és György Andrea
(Százhalombatta).
A képviselő-testület focicsapata hatodszor csapott össze a
BTC öregfiúkkal és le is győzte
4-1 arányban. A Kertváros-Telep
rangadót a diákoknál Kertváros
nyerte 5-1-re, míg a felnőtteknél 3-1-re. A hölgyeknél 1-1-es

döntetlen született, büntetőkkel
2-1 arányban győzött Kertváros.
A kosárlabda streetball versenyt a Gladiátorok nyerték a
Feketék és az Ősapa előtt. A legjobb játékosnak Havai Patrikot
választották, a legsportszerűbb
csapat pedig az Ősapa lett.
A hagyományos FutaBicske
mezei futóversenyt három távon,
1000, 2000 és 3000 méteren
rendezték meg. Szerencsés
Márk győzött a fiúk I. és II. korcsoportjában is 1000 méteren,
a lányoknál az I. korcsoportban
1000 méteren Sárközi Flóra lett
az első, míg a II. korcsoportban
1000 méteren Marosán Noémi.

Nagy sikere
volt a sörösrekesz-mászásnak

és sörösrekeszek
Oroszlányból, Pátyról, Székesfehérvárról, Tatáról, Zsámbékról,
és a térség falvaiból is: összesen
241 fő úszott a különböző versenyszámokban.
A bicskei úszók nem vallottak szégyent, több távon arattak
győzelmet. A II. Korcsoportban
(2004-2005) az amatőr fiúk
versenyét 25 mellen Béczy Ba-

lázs nyerte. Ugyanebben a korosztályban a lányoknál 25 háton
Németh Lili győzött. A IV. Korcsoportban (2000-2001) a fiúknál 50 mellen, 50 háton és 50
gyorson is Szeibert Erik úszott
a leggyorsabban. Szintén ebben
a korcsoportban női 50 mellen
Seres Piroska végzett az élen.

Ivanics Imre

Az Önkormányzat csapata
A győztes Telep csapat

Streetball eredményhirdetése

Fotók: Nagy György

A fiúknál a III. korcsoportban
2000 méteren Moharos Leó
nyert, míg 3000 méteren Teszár
Vilmos győzött. A lányok III.
korcsoportjában 2000 méteren
Madarász Cintia diadalmaskodott, az V. korcsoportban a fiúk
3000 méteres versenyében Fábián Gergely végzett az élen.
A VII. korcsoport küzdelmét
Dr. Kovács Attila nyerte, a 70
év felettiek versenyében 3000
méteren Májai Ferenc (79 éves)
győzött.
A sörösrekesz-mászó versenyt
az ifjúsági fiúknál Acsai Zente
nyerte (18 rekesz). Az ifjúsági
lányoknál Venczel Kiara lett első
(18 rekesz). A felnőtt hölgyeknél Szili-Takács Zita diadalmaskodott 9 rekesszel, a férfiaknál
pedig Nagy János szintén kilenc
rekesszel.
A sporteseményeket az úszóverseny zárta vasárnap délelőtt.
A Bicskei Tanuszoda zsúfolásig
telt, miután a hazai úszók mellett
jöttek versenyzők Budapestről,

Valencsik Melinda lett a BTC legjobb labdarúgója a női focitornán
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Elismerés

Kitűntetést kapott
Halász Éva Anikó

Az Egyesített Családsegítő
és Gondozási Központ
– Kapcsolat Központ tavalyelőtt Angyali Anyu-Díjat
alapított, amelyet azoknak
az édesanyáknak adományoznak, akik hosszú évtizedeken keresztül becsülettel
nevelik saját és mások
gyermekeit, vagy vesznek
részt a közösségek életében.
Az idei esztendőben
a díjat Ochmánszky Attiláné
érdemelte ki.
A díjat Pálffy Károly polgármester, Bálint Istvánné alpolgármester és Szabó Ágnes, a
Kapcsolat Központ vezetője
adta át az édesanyának.
Ochmánszky
Attiláné
és
férje története
átlagosan indult, ám idővel
súlyos fordulatot vett. Így
mesél a történtekről: - 36
éves házasok
vagyunk. Attila
fiúnk 1980ban született,
és asztalos végzettséget szer-

zett. Lányunk, Marcsi 1986ban született. Egyévesen derült
ki róla, hogy komoly problémái
vannak - azóta itthon vagyok
vele ápolási díjon. Tulajdonképpen köldökfertőzést kapott
a kórházban, és agyvelő- vagy
agyhártyagyulladáson ment keresztül, ezért nem tud ülni, állni, beszélni, 24 órás felügyeletre szorul. Fiúnk, az iskolák után
elkezdett dolgozni, és 2005.
december 21-én autóbalesetet
szenvedett. Súlyos agysérülése
miatt öt százalék esélyt adtak
neki a túlélésre. Állapota sokat
javult azóta, de műtétek sorozata vár még rá. A baleset után egy
évvel kezdett el igent bólintani
a fejével. Most
már
beszél,
mozgása azonban
nagyon
korlátozott,
jóllehet,
segítséggel lépegetni is tud
már. Februárban átesett egy
kézműtéten, és
valószínűleg a
nyáron a másik
kezét is műtik,
hogy
utána
elkezdhesse a
járókeret hasz-

Recept

Fotó: Ivanics Imre

Ochmánszky Attiláné kapta
az idei Angyali Anyu-Díjat

nálatát és ezzel egyidejűleg a
törzsének erősítését.
Rengeteg segítséget kapunk
a szomszédoktól, a családsegítő rendszeres támogatást nyújt,
mint ahogy az önkormányzat
is mindig segít a szállításban.
A volt osztálytársak, önzetlen
bicskeiek is gyűjtést szerveztek
számunkra, amit ezúttal is köszönünk. Sok erőt merítünk az
együttérzésből, ami felénk árad.

Szabó Tibor

A mecénás

Vendégváró
spárga
mártogatóssal

Hozzávalók: fehér, vagy zöld spárga, szeletelt
bacon (mennyiségtől függően). A mártogatóshoz: 1
pohár joghurt,1 szál újhagyma zöldje, kis maréknyi
friss kapor, kevés citromlé, só, frissen őrölt bors
Elkészítés: A spárgákat a síp alatt megtisztítjuk, a
végét, ami fás lehet, levágjuk. Baconszelettel spirál
alakban betekerjük. Az utolsó hajtást megtűzzük
fogpiszkálóval. (Fűszerezésre nincs szükség, mert
a bacon füstölt, sós íze a sütés közben megízesíti a
spárgát.) Sütőben, 180 C fokon a bacon pirulásáig
sütjük.
Ezalatt elkészítjük hozzá a mártogatóst: az újhagyma zöldjét és a kaprot a lehető legapróbbra vágjuk,
összekeverjük 1 pohár joghurttal, kevés citromlével, sóval és borssal.
Más mártogatóssal is finom. Adhatunk mellé csípős
salsa szószt, de akár majonézt is. Gyors és kitűnő!
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Halász Éva Anikó, a bicskei
Arany Sas Patika tulajdonosa a
Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségének Genius
Loci Díját vehette át április 18án, Budapesten.
Idén 16, a hazai tehetséggondozás ügyét aktívan támogató
vállalkozás képviselője részesült
e jutalomban.
Halász Éva Anikót a Bicskei
Prelúdium Alapfokú Művészeti
Iskola jelölte a díjra, hiszen kö-

zel húsz éve segíti a zeneiskolában tanuló tehetségeket. - Mindig nagy örömmel támogattam,
és a jövőben is támogatni fogom a városunkban nevelkedő
tehetséges gyerekeket, mivel
fontosnak tartom, hogy minden gyermek, függetlenül attól,
hogy milyen háttérrel rendelkezik, egyformán esélyt kapjon
tehetségének kibontakoztatására – mondta a kitüntetett az
ünnepségen.

– zenés időutazás

A Prelúdium Művészeti Iskola
a tavalyi évhez hasonlóan –
idén is sikeresen pályázott az
Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt NTP-AMI-14
tehetséggondozó programon.
Fényhajó – Zenés időutazás a Ádám Annamária és
Sulyokné Guba Judit által írt
pályázatnak a címe, melynek
záró programja egy olyan
nyár-esti előadás lett, melyben a zene, a pantomim és a
fények játszották a főszerepet.

90
A 90 éves Fuchs Györgyöt köszöntötte születése napja alkalmából, családja körében, bicskei
otthonában, Pálffy Károly polgármester. A város ajándéka mellett
átadta Orbán Viktor kézjegyével
ellátott, szépkorúaknak járó állami köszöntőt és a miniszterelnök
jókívánságait is elvitték az ünnepeltnek.
Természetesen a torta sem maradhatott el. A köszöntés további
része vidám hangulatban telt,
Gyuri bácsi rengeteg anekdotát
mesélt.

2015. június 20-án este 9 órakor
a zeneiskola udvarán kialakított
„szabadtéri színház” zsúfolásig
megtelt, a szülőkön kívül sok bicskei volt kíváncsi a művészeti iskola
idei projektzáró előadására.
A Fényhajó a legősíbb művé
szetik ág: az arcjáték-testtartásgesztusbeszéd világába kalauzolta
el a művészeti iskola növendékeit
Karsai János nemzetközi hírű
pantomim művész szakmai vezetésével. A pantomimmel előadott történet szerint egy távoli

Jó egészségnek örvend, és tevékenyen tölti napjait. Feleségével
66 évet éltek házasságban, sajnos
Ő már nincs közöttünk. A beszélgetés során kiderült, hogy három
gyermeke, hat unokája és hat dédunokája van. A szellemileg friss
Gyuri bácsi jókedvűen sorolta gyermekei, unokái, dédunokái nevét.

bolygóról űrhajósokat – Bónus
Angéla, Balku Csaba – küldenek
a Földre, hogy térképezzék fel az
itt élők zenei és viselkedés kultúráját. Márton Dóra, Glück Renáta,
Baksay Luca, Balku Édua, Bourgla
Marcell, Baljer Dorottya, Őri Gergely, Őri Eszter, Balogh Emese,
Török Richárd, Sulyok Júlia,
Berecz Nikolett, Kormos Bence,
Goda Domonkos, Halász Mátyás,
Tarjányi Luca és a közreműködő
pedagógusok, Grósz Mónika,
Ugróczky Csilla, Sulyokné Guba
Judit, Kaiser Tamás és Nagy László és természetesen Karsai János
összehangolt munkájának megérett gyümölcse, hatalmas sikert
arattak.
A foglalkozás-sorozatot a Bicskei Városi Televízió és Kósa László
operatőr nyomon követte és szerkesztett összefoglalót tartalmazó
DVD lemezt is kapnak ajándékba a Fényhajóban közreműködő
gyermekek, pedagógusok.
A művészeti iskola az elmúlt év
összművészeti rendezvényeinek
sikerére alapozva a 2015/16-os
tanévben elindítja dráma tanszakát, megteremtve ezzel egy zenés
gyermek színház létrehozásának
lehetőségét.

Isten Éltesse jó egészségben és
családja körében még sokáig!

Felhívás a konzultációról:
fejtsék ki véleményüket!
Az állami rezsicsökkentést a Kormány az állampolgárok
véleményének és javaslatainak felhasználásával kívánja
megvalósítani. Ezért nagyon fontos, hogy Ügyfeleink
a Fejér Megyei Kormányhivatal Bicskei Járási Hivatal
szervezeti egységeinél papíralapon, illetve a
http://allamirezsicsokkentes.kormanyhivatal.hu/
honlapon javaslatot tegyenek az őket érintő hatósági szolgáltatási
díjak megszüntetéséről, mérsékléséről.
A kérdőívek kitöltése során Ügyfeleink a hatósági eljárással
kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díjak és illetékek
megszüntetésére tehetnek javaslatot.
Az állampolgárok és a vállalkozások számára külön
kérdőív áll rendelkezésre az alábbi ügyfélszolgálati
helyszíneken, melyeket ügyfélfogadási időben tehetnek
meg 2015. augusztus 6. napjáig.
A kérdőívek kitölthetőek az alábbi helyszíneken:
1. Bicskei Járási Hivatal Okmányirodai Osztály,
cím: 2060 Bicske, Kossuth tér 16.
2. Hatósági és Gyámügyi Osztály,
cím: 2060 Bicske, Kossuth tér 14. III. emelet
3. Földhivatali Osztály
cím: 2060 Bicske, Kossuth tér 14. I. emelet
4. Foglalkoztatási Osztály,
cím: 2060 Bicske, Kisfaludy utca 50.
5. Élelmiszer-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
cím: 2060 Bicske, Kossuth tér 14. földszint.
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Bicskei Járás illetékességi területéhez tartozó településeken az ügysegédek ügyfélfogadási
ideje alatt is lehetőség van a kérdőívek kitöltésére.
Szabó Gábor, hivatalvezető
Bicskei Járási Hivatal

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. Szerkesztők: Balogh Balázs, 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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Bárányos József,

a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola igazgatója

Bicskenyitogató
IV. Bicskei Roma Nap

Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának szervezésében

2015. július 11-én
Szombaton
Helyszín:
Bicske, Bihari és Kinizsi utca találkozása

Programok:
11:00-tól: gyermek programok





 Hinta
Ugrálóvár
Misi Bohóc
Arcfestés
Palacsinta

14:00: MEGNYITÓ
Színpadi műsorok

 Tanodások műsora
 Báder Mariska
 Sándor József és zenekara
 Rokko és zenekara
 BÓDI CSABI
 Nova Brigitta
 Palika

Nem ért egyet valamivel, nem intézték el a hivatalos ügyét, csípi valami a szemét, hónapok óta
kerülget egy kátyút, magyarán kinyílik a bicska
(stílusosan bicske) a zsebében? Ne habozzon,
bátran írjon az ujsag@bicske.hu e-mail címre!
Az illetékesek természetesen minden kényes
kérdésre válaszolnak.
Azt gondolná az ember, hogy a falfirkák
csak a nagy városok velejárója és hátránya.
Sajnos nem, hiszen a Vörösmarty utcában
a kisiskolás gyerekek színes krétákkal
rendszeresen összefirkálják a házfalakat,
csatornákat, kerítéseket, ablakpárkányokat. Ahogy az útjuk vezet hazafelé, vagy
éppen az iskolába, névjegyüket mindenütt
otthagyják. A tettesek felelősségre vonása
tudomásom szerint megtörtént az iskola
falain belül, de hol a szülői felelősség? A
bocsánatkérés nem mindig elég, főleg nem
az anyagi károk esetében.

Tisztelt Levélíró!
Ezt a sajnálatos esetet már nem tudjuk meg
nem történtté tenni. Mindazonáltal intézményünk ezen tanulóinak a figyelmét felhívtuk

Illegális bevándorlás
– Meghosszabbítják a konzultációs kérdőívek visszaküldési határidejét

21:00 órakor sztárvendég:
Oláh Gergő

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:

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

cselekedetük súlyára, szembesítettük őket
oktalan károkozásuk következményeivel. Az
elbeszélgetésre behívtuk szüleiket is. A felelősségre vonás megtörtént. A tanulókat elküldtük a rongálás helyére, hogy takarítsák
le a falat, erre végül is az érintett nem tartott
igényt.
Amikor tanulóinkat megkérdezzük arról,
hogy tudnak-e különbséget tenni a jó és a
rossz cselekedetek között, minden esetben
az a válasz, hogy igen. Valóban tudják, hogy
mit szabad, és mit nem. Ugyanakkor a gyakorlatban sokszor nem alkalmazzák.
Egy gyermek szociális fejlődésének legfontosabb szakasza a második és az ötödik
életév közé esik. Ebben az életkorban tanítjuk meg gyermekeinket egymás tiszteletére,
elfogadására, az élőlények szeretetére, kíméletére, az épített környezet megóvására, és
sorolhatnám mindazokat az elveket, amelyek
megalapozása erre az időszakra esik.
Ennek legfőbb színtere a család. Itt és ekkor kellene a belső értékeknek és gátaknak
kialakulnia. Az óvoda és az iskola természetesen megteszi, amit megtehet… Pótol, elmélyít, gyakoroltat, de család nem tud lenni!

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

Július 15-ig meghosszabbítja a
kormány a bevándorlásról szóló
konzultációs kérdőívek visszaküldésének határidejét - közölte a
Kormányzati Információs Központ
kedden az MTI-vel.
Tájékoztatásukban azt írták: változatlanul nagy számban érkeznek
vissza a kérdőívek, az elmúlt héten volt olyan nap, amikor 56 ezer
kérdőív érkezett be. A kitöltött ívek
száma már meghaladta az egymilliót, „ebből világosan látszik, hogy a
magyar családok fontos, a saját életüket jelentősen befolyásoló kérdésnek tekintik a bevándorlás ügyét”
- olvasható a közleményben.
A nagy érdeklődés miatt a kor-

mány július 15-ig meghosszabbítja a
visszaküldési határidőt, addig a posta továbbra is díjmentesen kézbesíti
a válaszküldeményeket.
„Szeretnénk mindenkinek lehetőséget biztosítani arra, hogy elmondja véleményét. Egyúttal szeretnénk
köszönetet mondani mindazoknak,
akik a kérdések megválaszolásával
részt vettek a konzultációban” – írta
a Kormányzati Információs Központ.
Jelezték egyúttal, hogy az eddig
feldolgozott válaszokból egyértelműen látszik: a magyarok a jelenleginél sokkal szigorúbb bevándorlási szabályozás mellett teszik le a
voksukat.
(MTI 2015. június 30.)

Anyakönyvi hírek
Az alábbi párok járultak hozzá ahhoz, hogy értesüljön Bicske lakossága
bicskei anyakönyvvezető előtt 2015. április–május hónapban
megkötött házasságukról:
Schäffer József és Bozsó Nikolett (április 2.), Nagy Péter és Pálfi Mária
(április 20.), Jónás Lajos Antal és Kiss Adelina (április 21.), Gazsi Zoltán és
Schweigert Vivien (április 24.), Kerekes Gergő és Horváth Viktória (május
2.), Mód Zoltán és Pál Krisztina (május 12.), Várady Norbert és Rákóczi
Hajnalka (május 15.), Végh Viktor és Horváth Tímea (május 19.), Orosz
Gábor és Gyöngyösi Fruzsina (május 21.), Ormándlaky Balázs és Molnár
Melitta (május 22.), Mizser Elemér Balázs és Moldován Adrienn (május
22.)
Sok boldogságot kívánunk!
Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ
– Kapcsolat Központ védőnői szakmai egysége tájékoztatása szerint
a 2015. március–április–május hónapban született gyermekek:
Kurcsi Lajos Csongor (2015. 03 .20.), Vas Viktória (2015. 04. 09.),
Fridrich-Horváth Zora Kata (2015. 04. 15.), Márton Szabolcs (2015. 04. 17.),
Sinógli Gergő (2015. 04. 23.), Pogány Norbert Levente (2015. 05. 11.),
Harangi Ferenc Attila (2015. 05. 12.),
Milák Nóra (2015. 05. 14.).
Védőnői Szakmai Egység
Jó egészséget kívánunk!
2060 Bicske, Kossuth tér 17.
Telefon: 22/ 350-386 E-mail:
bicskevedonok@gmail.com

