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Kedves
Bicskeiek!

Óriási nyomás nehezedik
az országra és Bicskére
A menekülthelyzet,
a migránsok egyre nagyobb
létszáma hetek óta formálja
hazánk, közvetlen érintettség
révén pedig Bicske
mindennapjait.
Tessely Zoltán, a város országgyűlési képviselője több sajtótájékoztatót tartott a témában, a
Polgármesteri Hivatalban több
egyeztetésre került sor Pálffy
Károly polgármester vezetésével,
de a „nagypolitika” közeléből is
rálátást kaptunk az eseményekre,
hiszen időközben megfordult a
településen hazánk egyik legfőbb
közjogi méltósága, Kövér Lász-

ló, az Országgyűlés elnöke, de a
Belügyminisztériumon keresztül
megtudtuk a kormány jövőbeni intézkedési terveit is. Lapzártánkig
ezek történtek:
Tessely Zoltán először június
27-én tartott sajtótájékoztatót a
Csabdi úton, nem messze a Bicskei Befogadó Állomástól és egy
hipermakettől, ahol azt megelőzően egy migráns késsel hadonászott.
A téma a menekülthelyzet volt.
– Bicskéről Fejér megyében, de
az egész országban is tudják, hogy
itt olyan emberek élnek, akik fogékonyak az elesett emberek megsegítése iránt. Erről a szociális érzékenységéről Bicske méltán híres,

hiszen a település legpatinásabb
épületegyüttese, a Batthyány–kastély és angolparkja már 1928–tól
gyermekvédelmi intézményként
működik. Mentális betegségekkel
küzdő embertársaink mindennapjainak megszépítését célul kitűző
ápoló– és gondozóotthona is van
a városnak, és 1989–től működik
itt az az intézmény, amely a saját
országukban üldöztetést elszenvedett, veszélybe került emberek ezreinek segített a túlélésben – kezdte sajtótájékoztatóját a parlamenti
képviselő, aki leszögezte, hogy a
tábor korábbi idilli állapota és jótékony funkciója mára gyökeresen
megváltozott.

Mint mondta, elindult egy népvándorlás Európa irányába, amelynek egyik legnagyobb elszenvedője Magyarország, azon belül pedig
Bicske városa. Úgy vélte, olyan
mértékű áradattal állunk szemben,
amit hazánk, ha nem állítja meg,
nem fog tudni kezelni.
– A számszerűségi, és kapacitásbeli gondok mellett azonban van néhány olyan komoly probléma, amivel szintén szembe kell néznünk.
Az illegális bevándorlók ugyanis
veszélyt jelentenek közbiztonsági
szempontból is. Ott van a milánói
késelés, a francia–angol határon a
kamionok megtámadása, vagy Délfolytatás a 3. oldalon

Elkészült a Batthyány-kastély kertjének
teljes felújítása
Bicske nagyszabású fejlesztési tervei
A hely szelleméhez méltó módon
újult meg a kastélypark – jelentette ki Szabó Zsolt, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejlesztés- és
klímapolitikáért, valamint kiemelt
közszolgáltatásokért felelős államtitkára július 2-án, amikor ünne-

pélyes keretek között átadták a Batthyány-kastély felújított kertjét.
Az államtitkár kiválóan foglalta
össze néhány szóban, hogy a kastélyparkban az elmúlt időszakban
elvégzett munkálatok eredményeképpen miként teljesült Bicske

folytatás a 2. oldalon

Az elmúlt időszak eseményei ismét
bebizonyították, hogy nagyszerű városban és közösségben élünk Bicskén, még ha némi nehézségekkel
szembe is kell néznünk. A nyár elején büszkén adtuk át településünk
szakmai elismeréseit a kimagasló
tevékenységet nyújtó, a bicskeiek
szolgálatában álló személyeknek.
Nem volt könnyű feladatunk az
elismerések odaítélésekor, hiszen
számtalan sikeres, és munkájában
odaadó ember él és dolgozik városunkban. Tehetségeinkre mindezek
mellett a megye is felfigyelt, és több
megyei kitüntetést is sikerült városunk kiemelkedő személyiségeinek
juttatni.
Gyermekeink az idei altshauseni
nyári kirándulásunk alkalmával ismét bebizonyították tehetségüket.
Küldöttségünk kisdiákjai műsorukkal, viselkedésükkel, bájosságukkal
elbűvölték a Kinderfestre ellátogató
altshauseni és környékbeli lakosokat. Büszke voltam rájuk, gratulálok teljesítményükhöz szüleiknek
és a felkészítő tanároknak.
Az elmúlt időszak kapcsán
ugyanakkor meg kell említenem
a városunkat és az országot érintő
népvándorlást is. Erőt és türelmet
próbáló időszakot élünk ez ügyben,
de mindent megteszünk, hogy a
mindennapjainkat ez ne befolyásolhassa. Folyamatos kapcsolatban
állunk a Belügyminisztériummal, a
rendőrséggel, helyi egyeztetéseket
tartunk, és a készenléti rendőrség
is jelen van utcáinkon. Kérem,
viseljük türelemmel a kialakult
helyzetet, bízunk benne, hogy a
Kormány intézkedéseinek köszönhetően, hamarosan érezhető
tehercsökkenésnek leszünk tanúi.
Bicske és a bicskeiek az évek során
bebizonyították, hogy mennyire toleránsak, elfogadóak.
A nyár hátra lévő részében mindenkinek jó pihenést, kikapcsolódást
és lelki feltöltődést kívánok!

folytatás az 1. oldalról (Elkészült a Batthyány-kastély kertjének teljes felújítása)

egyik régi vágya, és miként lett a
park még élhetőbb az ott felnövő
gyerekek, és még vonzóbb az oda
látogató bicskeiek és nem bicskeiek számára.
A projekt záróeseményén Szabó
Zsolt rámutatott, hogy a beruházás
ugyan nagymértékben emeli az
egész kastélyépület és környezete
színvonalát, de utalva az épület még
hátralévő külső felújítására, nem
felejtette el megemlíteni: „van még
teendő bőven”.
– Olyan szépet alkottak uniós
és magyar forrásból, amire méltán
lehet büszke mindenki. Múlt, jelen
és a jövő épül a kastélykert megújítása által, aki pedig újat hoz létre,
az a jövőnek épít – fogalmazott az
államtitkár.
Tessely Zoltán, Bicske országgyűlési képviselője szerint Bicske
fejlődésének újabb szakasza zárult
le a kastélypark átadásával. Csatlakozva az államtitkárhoz, közölte:
nagy terveket dédelgetnek a Forster
Központ Nemzeti Kastélyprogramjának köszönhetően, amelybe a
bicskei kastély is bekerült.
– Az épület megújulását követő-

Bennünket
képviselnek
Rendkívüli nyílt testületi ülés
(2015.06.05.)
•A testület (a pénzügyi kimutatások alapján) úgy döntött, hogy
továbbra is a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában hagyja a Csokonai
Vitéz Mihály Általános Iskolát, a
Bicskei Prelúdium Alapfokú Művészeti Iskolát, a Fejér Megyei
Vajda János Gimnázium és Szakközépiskolát, valamint a Bicskei
József Attila Általános Iskola és
Speciális Szakiskolát.
•Az önkormányzat a helyi buszközlekedés normatív támogatására idén is pályázatot nyújt be.
A támogatásról a közlekedésért
felelős miniszter 2015. augusztus 25-éig dönt.
•A bölcsőde felújítási költségeinek finanszírozására pályázatot nyújt be az önkormányzat.
Eredményesség esetén újabb
csoportszoba és kiszolgáló helyiségei létesülnének az intéz2

en a hazai gyermekvédelem történetét áttekintő kiállítás létesülne itt,
a gyermekvédelem helyi ügyét segítendő pedig – állami segítségnyújtással – a park régi területi egységének helyreállítása is napirenden
van. A kastély és parkjának turisztikai hasznosítása érdekében és a
turisztikai szálláshelyek növelése
céljából kastélyszálló kialakítását is
tervezzük – mondta a képviselő, aki
további bicskei vágyakat, célokat
is megfogalmazott. Így szólt Nagy
Károly polihisztor csillagvizsgálójának és a hegyi kastélynak a helyreállításáról, a Batthyány mauzóleum
újjáépítéséről, amely funkcióváltásával akár a helyben talált kőkori
régészeti leletek bemutatására is
alkalmas lehetne. Beszélt az Atlanti–óceánt első magyarként átrepülő
Magyar Sándor és Endresz György
sportteljesítményének
emléket
állító sport emlékreptér létrehozásáról, a Bécs–Budapest postakocsi
vonal bicskei állomásának újjáépítéséről, ahol a magyar lovas– és
postai hagyományok ápolása lenne
a fő cél, de Batthyány Gyula gróf néhány festményének visszaszerzése,
ményben, valamint sor kerülne
a külső falak és födém hőszigetelésére, a külső nyílászárók
cseréjére, a fűtéskorszerűsítésre, tetőfedés cseréjére, felújítására, illetve a nedvesség elleni
falszigetelésekre is. A tervezett
összköltség mintegy 60 millió
forint, amelyből az 50%-os önrészt a költségvetés fejlesztési
és pályázati tartalékának terhére, illetve a 2016. évi költségvetés terhére biztosítja az önkormányzat.
Rendkívüli nyílt testületi ülés
(2015.06.10.)
•A
Szent
Margit Általános Iskola
Szent László
Tagiskolája és a Csokonai Vitéz
Mihály Általános Iskola energetikai korszerűsítésére pályázatot
nyújt be az önkormányzat. A projekt célja az épületek energetikai
jellemzőinek és besorolásának
javítása az épülethatároló szerkezeteinek hőszigetelésével, illetve
a nyílászárók cseréjével.

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.

művésztelepének újraindítása is a
tervek között szerepel.
Marjay Gyula, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. ingó– és
ingatlanvagyonért felelős főigazgatója közölte, hogy európai uniós
támogatásból több mint 237 millió
forintot fordítottak a projekt megvalósítására. A 12 hektáros park
növényzetének revitalizációjából,
és az ehhez szükséges locsolóhálózat kiépítéséből, a történeti úthálózat részleges rekonstrukciójából, a műtárgyak helyreállításából,
valamint a kerti tó megújításából
álló beruházás keretében 127 fát,
mintegy 17 és fél ezer cserjét, valamint több mint 85 ezer talajtakaró
növényt ültettek el.
A tó szigetére vezető híd is újjáépült, a park több pontján szökőkutak létesültek, a pipázó előtti
díszmedence visszanyerte korhű
állapotát, és az egykori üvegház
romjai is bemutathatóvá váltak. A
fejlesztés keretében a beteg és idős
fák, cserjék irtását elvégezték, elbontották a nem műemlék jellegű
utakat, és megépítették a régészeti
ásatások alapján kijelölt sétányokat.
Bátori Zsolt, a Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság
főigazgatója kiemelte, hogy egy jó
projektnek öt eleme van: jó ötlet,
jó terv, jó pályázat, jó megvalósítás
és jó használat. Úgy vélte, Bicskén
mindez kivétel nélkül adott volt,
ezért lehetett gyorsan és magas
színvonalon végrehajtani a munkálatokat.

– Célom a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése, amelynek
megoldását a fiatalok oktatásában
és a közösségi szellemben történő
nevelésükben látom. Ennek érdekében építettük fel és indítottuk el
2013-ban Bicske Város Tanodáját.
A Tanoda sikerét és fontosságát
az önkormányzat részéről is elis-

Soros nyílt testületi ülés
(2015.06.24.)
•Az önkormányzat felé elszámoltak vissza nem térítendő támogatásaikról: a Bicskei Üdülőtábor Nonprofit Kft. (450.000
Ft a konyha felszereléseinek
pótlására); Tusnádfürdő Önkormányzata (200.000 Ft az alcsíki
kórustalálkozóra), a Bicske Barátok Egyesülete (300.000 Ft a
30 éves évfordulójuk alkalmából
kiadásra kerülő Kötődéseink II.
című kiadványra); az Összefogás
Bicskéért Egyesület („Március
1-jei jótékonysági rendezvény
támogatásra” 768.350 Ft, ill. a
rendezvénnyel kapcsolatos járulékos költségek 537.000 Ft).
•A képviselők módosították a Bicske Város Önkormányzata 2015. évi
költségvetéséről szóló 3/2015. (II.
13.) önkormányzati rendeletét.
•A „Szociális tűzifa beszerzése
Bicske Város Önkormányzata
részére” tárgyában indított hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánította a testület
tekintettel arra, hogy kizárólag

érvénytelen ajánlatokat vagy
részvételi jelentkezéseket nyújtottak be.
•Az önkormányzat megvásárolja
a bicskei 1743/A/4 hrsz-ú társasházi ingatlant a tulajdonossal
folytatott egyeztetés figyelembe
vételével 4600000 forintért. A
tulajdonjog bejegyzését követően az ingatlant lebontják.
•A képviselők támogatták Esztergom csatlakozását a DunaVértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláshoz.
•Alcsútdoboz, Bodmér, Csabdi,
Csákvár, Felcsút, Gánt és
Óbarok képviselő testületeinek
egyetértésével 2015. december
31-i hatállyal megszűnik a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás.
•A Kapcsolat Központ Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás
fenntartásában működő Egyesített Családsegítő és Gondozási
Központ, valamint a bölcsőde
által nyújtott személyes ellátások
térítési díja a képviselők döntése
értelmében nem emelkedik.

Németh Tibor
Németh Tibort 2014-ben a választópolgárok újra megválasztották a II. választókerület önkormányzati képviselőjének, illetve a
Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökének.
Miért indult kép
viselőnek?

– Családommal a körzetben élek, így az itt felmerülő problémákkal napi
szinten találkozom. Jól
tudom, megoldandó problémák bőséggel vannak a körzetem
lakótelepein. Megtisztelő számomra, hogy azt érezhettem, az itt élő
lakosság is a bizalmába fogadott, és
ahol igénylik, a jövőben is igyekezni
fogok a segítségükre lenni.
Milyen célkitűzései vannak?
Mely problémák megoldását
látja a legfontosabbnak
a városban?

merik, ezért jelentős segítséget
és támogatást nyújtanak a további
működtetéshez. Munkám során
fontosnak tartottam a nehéz sorsú családok helyzetének javítását.
Problémáikkal mindig bátran fordulhattak hozzám,
lehetőségeinkhez mérten
mindig törekedtem azokra megoldást találni.
Mely változások,
kezdeményezések
köthetőek az Ön sze
mélyéhez?

– Megtisztítottuk az évek óta
elhanyagolt Kinizsi és Bihari utca
sarkán található területet, amely
mára a nagy sikerű Romanap helyszínéül is szolgál, és melyet az idei
évben negyedszer rendezhettünk
meg. A területen egy játszótér is
kialakításra került a körzetben élő
gyermekek örömére. Jövőbeni terveink szoros összhangban vannak a
városvezetés elképzeléseivel. Számunkra is kiemelten fontos további
munkahelyek létesítése, hiszen ez a
megoldás a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentésére.
Névjegy
Németh Tibor vállalkozó, nős, két
fiúgyermek édesapja

Rendkívüli nyílt testületi ülés
(2015. július 3.)
•A Szent Margit Általános Iskola Szent László Tagiskolája és
a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola energetikai korszerűsítésére indított közbeszerzési eljárást a képviselő-testület
eredménytelennek nyilvánítja
tekintettel arra, hogy az ajánlattételi határidőig nem érkezett be
ajánlat. A képviselők egyidejűleg
egy új, hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési kiírást is
jóváhagytak.
•A Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás
megszüntetéséről és a központi orvosi ügyeleti feladatok ellátására (a meglévő szerződés
lejárta miatt) közbeszerzési
eljárás megindításáról is döntött a testület. A társulási forma
megszüntetésével az ügyeleti
ellátás minősége és színvonala
nem fog változni, gyakorlatilag
csak egy új, könnyebb szerződési konstrukció bevezetésére
kerül sor.

folytatás az 1. oldalról (Óriási nyomás nehezedik az országra és Bicskére)

Olaszország, ahol egy kisvárost
szétvertek, mert nem értettek egyet
az elhelyezésük körülményeivel. De
nem kell sajnos ilyen messzire menni. Ahogyan az illegális bevándorlók sem állnak meg Magyarország
határa előtt, úgy az általuk elkövetett erőszakos bűncselekmények
sem maradnak az országon kívül.
Néhány nappal ezelőtt az itt lévő
áruházban egy illegális bevándorló,
hogy nézőpontjának nyomatékot
adjon, Európában nem szokványos
módon, kést rántott az áruházban.
Mi, itt élők megdöbbentünk és
megijedtünk, tartunk a bevándorlóktól és féltjük hozzátartozóinkat,
gyermekeinket. A svédországi hírek hallatán főleg a gyengébb nem
képviselőit, azon belül is a fiatal lányokat. A migránsok láthatóan nem
hajlandóak a törvényeket betartani,
eleve törvényellenesen lépnek be az
ország területére, majd nem hajlandóak együttműködni a hatóságokkal, és képesek kést rántani bárkire
– hangsúlyozta Tessely Zoltán, aki
néhány tényszerű adatot is közölt.
Ezek szerint Bicskén a menekülttábor eredeti kapacitása 462 fő
volt, ami mára 350 főre módosult.
Ezzel szemben június végén 1100
migráns tartózkodott a 12 ezer
lakosú Bicskén. A képviselő összevetésképpen jelezte, hogy az 5700
fős Vámosszabadiban 400, míg a
205 ezres Debrecenben 1600 menekült van.
– Azt is látni kell, hogy ezeknek
az embereknek a zöme nem menekül semmi elől, hanem jelentős
anyagi áldozatot sem kímélve a jobb
élet reményében indult útnak. Drága ruhákban járnak, a legújabb és
legmodernebb mobiltelefonokkal
telefonálnak. Nem véletlen, hogy
100 menekültstátusz iránti kérelemből kevesebb, mint egy valós
veszélyben lévő. Igazságtalannak
tartjuk, hogy amíg ezek az emberek be akarnak csapni bennünket,
addig hónapokon át mindenféle
jogalap nélkül a mi költségünkre
élnek itt, rajtunk élősködnek. Arról
nem beszélve, hogy közterületeinket sáskajárás–szerűen letarolják, a
házakba besurrannak, a boltokban
rendszeresen lopnak. A tömegközlekedés során agresszív a magatartásuk a buszvezetőkkel és az
utastársakkal szemben. Mindezek
miatt helyesnek és az egyetlen felelős döntésnek tartom, és a városban
élőktől is ezt a visszajelzést kapom,
hogy biztonsági határzár lesz a déli
határon. Meg kell védeni Magyarországot ettől a kontroll nélküli népvándorlástól. Sőt, örülnénk neki és
szükséges lenne, ha az illegális bevándorlók mozgását korlátoznák,
az itt élők véleménye szerint a 2012
előtti szabályok visszaállításával

újra zárttá kellene tenni a migrációs
táborokat. Bízunk benne, hogy a
kormány további szigorú intézkedésekről fog dönteni Magyarország
lakossága és a Bicskén élő emberek
érdekében – zárta nyilatkozatát
Tessely Zoltán.

A Polgári Szalon júliusi 2-ai,
bicskei rendezvényén Kövér László házelnök a bevándorlással kapcsolatban úgy vélte, hogy a probléma – sajnos – nem fog megoldódni
a következő egy évben sem, sőt,
súlyosbodni fog. Szerinte Magyarországnak és az Európai Uniónak
sincs elég hatalma ahhoz, hogy
már a forrásoknál elrekessze az
emberáradatot.
– Pontosan nem tudni, miért
indultak el az emberek Euró-

pa irányába. Viszont azt már az
afgán hegyekben élők is tudják
okostelefonjaik segítségével, hogy
másképp is lehet élni. Ehhez néhány ezer dollár kell, és utána az
ígéret földjén élhetnek, továbbá
esetleges jövedelmükből az otthoniakat is eltarthatják. Ez persze
nem elég ok a cunamihoz, valakik
irányítják és szervezik ezt a menekülthullámot – fejtette ki Kövér
László, majd jelezte: Magyarországnak meg kell védenie saját és
az unió határait. Kijelentette, hogy
a magyar–szerb határon létesítendő kerítés nem jó, de nincs más
megoldás.
Látható és láthatatlan hatalmak
lökdösődésének középpontjába
került hazánk, ezért ha nem vigyázunk, összeroppantanak bennünket. Azt gondolom, közösen meg
kellene találni a szembenálló politikai feleknek azokat a beazonosított
veszélypontokat, amelyek hazánk
jövőjét fenyegetik. Magyarország
ma nagy kihívás előtt áll: a következő ciklusokban fenn kell tartani
az állami szuverenitás minimumát,
mert nem mindegy, hogy mások
mondják–e meg, mi kell megmaradásunkhoz, vagy magunk dönthetjük el – fogalmazott a házelnök.
Kövér László kiemelte: az öreg
kontinens vesztésre áll a piacok és
a források megszerzése tekintetében. Az okok között említette,
hogy a jóléti államok leszoktatták

Az önkormányzat tájékoztatása szerint a legutóbbi
menekültügyi egyeztetésen Pálffy Károly polgármester, Tessely Zoltán országgyűlési képviselő, Révész
Zoltán jegyző, Varga Péter megyei rendőrfőkapitány,
Vörös Ferenc rendészeti főkapitány-helyettes, Balázs
Sándor bicskei rendőrkapitány, Oláh Zsanett és Suszter Tamás a Bicskei Rendőrkapitányságtól, Horváth
Zoltán, a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
Fejér megyei igazgatója, Székely Béla, a bicskei Befogadó Állomás igazgatója, Pató Ferenc, a Kertvárosi
Polgárőrség elnöke, Bálint Istvánné, a Fidesz helyi
elnöke, Bourgla Ossamah, az MSZP bicskei elnöke,
Heltai Zsolt, a Jobbik helyi elnöke és Nagy Attila, a
Bicskei Városi Polgárőr Egyesület elnöke vett részt.
Székely Béla közölte a jelenlévőkkel, hogy június
közepétől indult meg jelentősen a bevándorlók létszámemelkedése az egész országban. Bicskén június 29-én 1267 fő tartózkodott, már az összes házban
és a sportcsarnokban is laknak kérelmezők, emellett
21 sátort is felállítottak, de már az egyik raktárépületet is átalakították a kérelmezők elszállásolására.
Jelezte, hogy fizikailag ennyi embert tud a tábor
ellátni. Annak érdekében, hogy 10 új munkatársat
tudjanak alkalmazni, sürgősségi uniós projektet pályáznak meg. A tábor őrzését hat biztonsági őr látja
el a korábbi kettő helyett, ezen kívül egészségügyi
és járványügyi felügyelő is dolgozik a táborban napi
8 órában.
Székely Béla elismerte, hogy a kérelmezők
valóban jól szituáltak, pénzügyi helyzetükről azonban
nem tudott információt adni, mert a nyilatkozatban
általában nem jelölik meg a valós helyzetet. Ugyanakkor a táborhoz közeli pénzváltó cégnek nagy a forgalma, segítséget is kért az adminisztrációhoz, hogy
ne nála legyen nagy a várakozási idő. Az igazgató az
egészségügyi helyzettel kapcsolatban közölte: nem
nagy a kockázat.
Varga Péter rendőrfőkapitány kiemelte, hogy a
készenléti rendőrség folyamatosan jelen van a tábor

polgáraikat a minimális erőfeszítésekről, az emberek gyorsan megtanulták hogyan kell munka nélkül
megélni, gyereket nem vállalnak,
„alantas” munkákat nem végez el,
így beengedték azokat a népeket,
amelyek ezt elvégzik helyettük.
Szerinte emellett a „demográfiai
mérkőzést” is elvesztette már Európa, mert ahonnan tömegével a
kontinensre érkeznek, ott demográfiai bumm van. Nem tudják saját
hazájukban eltartani magukat, kiutakat keresnek – tette hozzá.
– Mindaz, amit csinálunk az EU–
ban, amiért nap mint nap vitázunk
az európai döntéshozókkal, az nem
önös érdekek miatt van. Nem csak
Magyarország szuverenitását kell
megvédenünk, hanem az életösztönt felpiszkálva a nemzeti érdekeket is, különben el fognak bennünket taposni. A magyar történelem
elmúlt 500 évét tekintve, mindig
csak a csodában bízhattunk, de
megmaradtunk, és reményeim szerint így lesz ez ezután is – mondta
az Országgyűlés elnöke.
A kormány célja a befogadó táborok lakott területen kívülre költöztetése – közölte a Belügyminisztérium július 9–én. Hozzátették: a
kormány álláspontja egyértelmű:
a kabinet célja az eddigi, lakott
területeken lévő táborok kiköltöztetése, ezért a biztonsági határzár
elkészültéig ideiglenes elhelyezést
biztosít lakott területen kívül.

területén belül és azon kívül is. A tábor körüli 2,5
kilométeres szakaszt (a vasútállomásoktól a Befogadó Állomásig) mozgóőri területté nyilvánították,
és folyamatos mozgóőri tevékenységet lát el 6–10
rendőr. Úgy vélte, az állandó jelenléttől erősödik a
biztonságérzet a lakosságban. Külön figyelik majd
a nagyáruházakat, mert főként áruházi lopásokban
mutatkoznak meg a bűnesetek.
Tessely Zoltán elmondta, hogy tudomása szerint
csak Afrikából hétmillió ember van úton, Bicske
pedig nem tud nagyobb terhet vállalni, mert megtelt.
Véleménye szerint hatalmas az egészségügyi kockázat is.
Bálint Istvánné alpolgármester felajánlotta a segítségét az egészségügyi szűréshez, ehhez csatlakozott
Nagy Attila és Bourgla Ossamah is. Utóbbi tudomása
szerint azonban nagy egészségügyi kockázat nincs,
a súlyos betegek nem tudnának ilyen nagy távolságot megtenni, továbbá sem a tábor dolgozói, sem a
lakosság nem kapott fertőzést. Meglátása szerint a
bűncselekmények száma sem nőtt jelentősen, hiszen
nem az összes kérelmező bűnöző, sokan az életükért
menekültek.
Horváth Zoltán regionális igazgató hangsúlyozta,
hogy menekültstátuszt nagyon komoly kritériumok
alapján adnak, a valós üldöztetés ténye arányban van
az elismerések számával. Az ide érkező menekültek
mintegy 40-50 százaléka szír, iraki, afgán.
Közölte: menekült akkor lesz valaki, ha nemzetközi kritériumok alapján annak lehet nyilvánítani. Ezek
az emberek illegális határátlépők, akiknek egy része
rászolgál a nemzetközi védelemre, a másik része
gazdasági célból jön, így nem várhatja el az adott
ország védelmét.
Pató Ferenc felajánlotta a polgárőrség segítségét,
amiről egyeztetni fognak a rendőrséggel.
Pálffy Károly bejelentette, hogy a polgárőrség feladatainak ellátásához plusz üzemanyagot vagy egyéb
támogatást biztosítanak.

Tessely Zoltán pártja, a FIDESZ
nevében pont a fentebb említettekkel kapcsolatban arra kérte a kormányt, hogy mielőbb dolgozzák ki
ennek megvalósíthatósági tervét.
A Budapesten, július 20–án tartott
sajtótájékoztatón a képviselő úgy
vélte, hogy ezzel a megoldással biztosítani lehetne a magyar polgárok
biztonságát, a mostani befogadó
állomások pedig valóban a saját
hazájukban valós veszélynek kitett
emberek ellátásával foglalkozhatnának.
– Ezek a táborok nem zártak, a
bevándorlók szabadon jöhetnek–
mehetnek, és rengeteg köztisztasági és közbiztonsági problémát
okoznak, csapatokba verődve
pedig gyakran félelmet keltenek –
mondta Bicske volt polgármestere,
aki úgy fogalmazott: nem szeretnék, ha a táborok veszélyeztetnék
a bicskei és a magyar családok biztonságát.
A számokat ismertetve közölte, hogy idén több mint 86 ezer
illegális migráns lépte át Magyarország határát törvénytelenül. –
Ezt a terhet nem bírja el Magyarország, ezt a népvándorlást meg
kell állítani, ennek megálljt kell
parancsolni és gátat kell szabni –
szögezte le. A kormány javaslatára
ezért is döntött úgy az Országgyűlés, hogy a déli határnál biztonsági
határzárat épít – folytatta. A politikus reményét fejezte ki, hogy
amilyen gyorsan a mintaszakaszt
megépítették, olyan gyorsan fogják felépíteni a teljes, 175 kilométeres határzárat is.
Hangsúlyozta, hogy azokat,
akiket semmiféle veszély nem fenyeget saját hazájukban, illetve
biztonságos országnak tekinthető
államból érkeznek, gyorsított eljárással lehet kiutasítani. Fontosnak
nevezte továbbá a Btk. tervezett
szigorítását is, amely alapján az illegális határátlépés a jövőben nem
szabálysértésnek, hanem bűncselekménynek minősülne.

Névjegy
Kövér László 1959.
december 29-én született
Pápán. 1978-ban a pápai
Türr István Gimnáziumban érettségizett, majd
1986-ban az ELTE Államés Jogtudományi Karán
szerzett diplomát.
1988-ban a Fidesz
alapító tagja. 1990 óta
országgyűlési képviselő,
2010-től az Országgyűlés
elnöke. Nős, három felnőtt
gyermek édesapja.
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A Téma

Városi és megyei
elismerések

Középiskolai továbbtanulás
– Sokan sokfelé mennek
Az általános iskolákban június közepén kitört a nyári
szünet. A tanulók jól megérdemelt pihenőjüket töltik, de akadnak közöttük
olyanok, akik a szokottnál
kicsit nagyobb izgalommal várják a szeptembert:
a most végzett, nyolcadikos diákokról van szó, ők
ugyanis biztosan másik
intézményben, valamelyik
középiskolában folytatják
tanulmányaikat. Arra voltunk kíváncsiak, hogy a két
bicskei általános iskolából
merre vezet útjuk?
A Bicskei Csokonai Vitéz
Mihály Általános Iskola tájékoztatása szerint tanulóik
képességszintje széles skálán
mozog, melynek következménye, hogy a gyenge teljesítménytől a kiugróan magas
teljesítményig minden megtalálható, ami természetesen
a beiskolázásra is hatással
volt. Végzett diákjaik közel

egyharmada szeptembertől
gimnázium ban folytatja a tanulmányait, a legtöbben (45
százalék) szakközépiskolában tanulnak tovább, a többiek pedig szakmát tanulnak a
környékbeli szakiskolákban.
Jó hír, hogy mindenkit
felvettek az általa megjelölt
valamelyik középiskolába.
A nyolcadikosok 70 százalékát (49 főt) az általuk első
helyen megjelölt, további 15
tanulót a 2. helyen választott
iskolába vették fel, és néhány
diák a 3. helyen megjelölt iskolába nyert felvételt.
A Szent Margit Általános
Iskola Szent László Tagiskolájában összesen harmincan
végeztek a 2014/15-ös tanévben. Közülük huszonnégyen
(80 százalék) gimnáziumban
tanulnak tovább. Érdekesség, hogy senki sem választotta a helyben működő Vajda
János Gimnáziumot, ellenben Tatabányára, Budapest-

re, Pannonhalmára, Székesfehérvárra és Felcsútra
is járnak volt szent lászlós
tanulók szeptembertől. A

szakközépiskolába felvett
négy tanuló (13 százalék)
közül ketten a Vajdában folytatják, míg a két szakiskolá-

ba felvett a felcsúti Letenyei
Lajos Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskolában
folytatja tanulmányait.

Akikre büszkék vagyunk…
A nyár mindig díjzáporral
köszönt be Bicske életébe,
hiszen számos kitüntetést
ekkor adnak át a közösségi
és a szakmai élet különböző
területein kiemelkedően
teljesítő személyek számára.

Pedagógusnap
Közös bográcsozással készült a
város vezetése július 15-én a Pedagógusnap megünneplésére, ám
az időjárás kedvezőtlen alakulása
miatt az ünnepi vacsora – amelyre
a város összes iskolájának pedagó-

gusa meghívást kapott – beszorult
a Csokonai Vitéz Mihály Általános
Iskola Szent István úti tagozatának
falai közé. A lakoma hangulatán ez
azonban mit sem változtatott, az
Év pedagógusát, Ágoston Lászlót
pedig vastaps köszöntötte.

Ágoston László 1985-ben
végzett a Zsámbéki Tanítóképző
Főiskolán. Jókedve, kitartása, és
humora révén hamar népszerű lett
a diákok körében. Ma már történelmet is oktat a nebulóknak, hiszen 2002-ben történelem tanári

képesítést szerzett az Eszterházy
Károly Főiskolán. Osztályfőnökként próbálja a helyes irányba terelgetni diákjait, de íjászszakkört
is tart az iskolában, illetve számos
zánkai tábor szervezője és segítője
egyben.

Ágoston László

Vincze Erzsébet

Demeter Antalné

Béczy Balázs

Vigyikán Vince

4

Semmelweis-nap
Munkájuk elismeréséül a város
egészségügyi és szociális szférájának dolgozói június 24-én
ünnepi vacsorán vehettek részt a
Báder Fogadóban. Semmelweisnap alkalmából Bálint Istvánné
alpolgármester köszöntőjében
rámutatott: hiába lenne a városban szakorvosi rendelő, egynapos
sebészet, háziorvosi, védőnői és
családsegítő szolgálat, ha a jelenlévők nem tekintenék szívügyüknek a szakmájukat, és nem vívnák
meg napi harcaikat a betegek
érdekében. Pálffy Károly polgármester ez alakalomból átnyújtotta
Bicske Város 2015. évi Egészségügyi és Szociális Díját is. Az idei
kitüntetettek: Vincze Erzsébet
és Demeter Antalné.
Vincze Erzsébet igazgatóhelyettes, a Kapcsolat Központ Családsegítés Szakmai Egységének
vezetője 1997 őszétől dolgozik
Bicskén, 18 éve családgondozó.
Első diplomáját 1997-ben szerezte szociális munkás szakon,
majd két év múlva az Államigazgatási Főiskolán is államvizsgát
tett. 2005-ben családvédelem,
családgondozás témacsoportból
szakvizsgázott, jelenleg pedig
szociális munkás mesterképzésen
vesz részt. Hivatásához páratlan
igényességgel áll, a nehéz helyzetben lévők esélyeinek növeléséért pedig maximálisan mindent
megtesz.
Demeter Antalné a laboratóriumi asszisztensi képesítését megszerezve 1970 szeptemberétől
1986-ig a Bicskei III. sz. Rendelőintézetben dolgozott csoportvezető asszisztensként. 2002 óta
a Bicskei Egészségügyi Központ
Szolgáltató Nonprofit Kft. nőgyógyászatán szolgálja lelkiismeretes és segítőkész munkájával a
betegeket. Az Egészségügyi Központ minőségbiztosítási feladatait
2007 óta végzi, és oszlopos tagja
az intézményben jelenleg zajló
akkreditációs felkészítő munkának is.

Jó tanuló, jó sportoló
Az idei iskolai tanévzárókon a
Csokonai Vitéz Mihály Általános
Iskola két diákja, Béczy Balázs 4.
b osztályos és Vigyikán Vince 8. a
osztályos tanulók vehették át a kiemelkedő tanulmányi és sportteljesítményükért járó Jó tanuló, jó
sportoló díjat a város vezetőjétől.
Béczy Balázs számtalan tanulmányi és sportverseny díjának
tulajdonosa. Úszásból 9 arany,
5 ezüst és 5 bronzérmet szerzett
az elmúlt három esztendő során.
Rendszeresen atletizál is, csapata
III. helyezést ért el a korosztályos
körzeti versenyen. Kezdettől fogva kitűnő tanuló, állandó sikeres
résztvevője a különböző magyar
és matematikai megyei versenyeknek.
Vigyikán Vince két éve tagja a
Magyar Kempo Válogatottnak, de
egyéniben is kiemelkedő sikereket
ér el a sportágban: a Kempo Világbajnokságon 2 ezüst- 1 bronz
érmet, a Kempo Világkupán 2
arany- és 2 bronzérmet, a Jiujitsu
Európa Bajnokságon pedig 2
ezüstérmet szerzett. Iskolai teljesítménye is kiváló, évek óta kitűnő
tanuló. A megyei és az országos
versenyeken sikeresen képviseli
iskoláját magyar nyelv és irodalomból, illetve matematikából.

Dr. Bertóti Béla

Győri Imre

Köztisztviselők napja
Az idén rendhagyó módon ünnepelték a Köztisztviselők napját
a Bicskei Polgármesteri Hivatal
dolgozói. A Városháza vezetőitől
ebédmeghívást kaptak a Báder
Fogadóba júni us 30-ára. Az udvaron megterített asztalok mellett
bográcsban rotyogott a gulyásleves, amelyet a város vezetői és
képviselői főztek: Bálint Istvánné
alpolgármester, Ivanics Imréné,
Sulyokné Guba Judit, Igari Léna
és Németh Tibor. A szervírozás
sem volt másképp, hiszen mind az
italokat, mind az ételt a képviselők szolgálták fel. Ezzel a mintegy
„fordított nappal” kívánták megköszönni a város irányítói a hiva-

tal dolgozóinak az egész évben
nyújtott erőfeszítéseit, munkáját,
amelyet a város érdekeiben tesznek, és amellyel az ő munkájukat
támogatják.
Az ünneplés során Pálffy Károly
polgármester a hagyományoknak
megfelelően, a helyi elismerések alapításáról és adományozás
rendjéről szóló 21/2005. (IV.29)
önkormányzati rendelet szabályai
szerint, átadta az Év Köztisztviselője díjat is, amelyet idén Molnár
Enikő, a Bicskei Polgármesteri
Hivatal Pénzügyi és Költségvetési
Irodájának költségvetési ügyintézője kapta.
Molnár Enikő 2011. május
16-a óta dolgozik a Városházán.
Munkaköréhez kapcsolódóan
feladatai közé tartozik az éves
elemi költségvetés készítése
– a Polgármesteri Hivatal és a
Nemzetiségi Önkormányzat tekintetében is –, önkormányzati
szinten az állami költségvetések összesítése, a fél-, illetve a
háromnegyed éves és az év végi
beszámolójelentések összeállítása, valamint az irodavezető
helyettesítése. 2012-ben közigazgatási alapvizsgát, 2013ban közigazgatási szakvizsgát
tett. Munkabírása példaértékű,
a jogszabályi változásokban
naprakész, szaktudására, tapasztalatára kollégái mindenkor
és minden tekintetben számíthatnak.
A Polgármesteri Hivatal dolgozói minden évben – titkos szavazással – megválasztják „saját” köztisztviselői díjazottjukat is. Idén
ezt az elismerést Németh Ildikó,
az Iktató Iroda munkatársa vívta ki
kollégáitól.
Németh Ildikó 11 éve része a
Városháza munkájának. Feladatkörénél fogva ügyfelekkel nem
érintkezik, ugyanakkor a hivatal
minden munkatársával kapcsolatban áll. Kollégáival mindig türelmes, udvarias és segítőkész. Mindenki szereti, és elismeri támogató
munkáját.

Megyenap
2015. június 27-én Dunaújváros
adott otthont a Fejér Megyei Önkormányzat éves nagyrendezvényének, a Megyenapnak. Hagyományosan ekkor adja át a Fejér Megyei
Közgyűlés elnöke a Fejér Megyei
Önkormányzat kitüntető címeit és
díjait. Idén Bicske városa három díjazottat is adott a megyének, hiszen
a Bicskei Önkéntes Karitász Csoport, Dr. Bertóti Béla nyugdíjas
állatorvos, és Győri Imre cégvezető is elismerésben részesült.
Fejér Megye Közgyűlése a rászorulók iránti elkötelezettséggel
végzett, fáradhatatlan karitatív
tevékenységéért a Pápay Ágoston Díjat adományozta a Bicskei
Önkéntes Karitász Csoportnak.
A csoport 2005-ben 11 fővel
alakult meg a rászoruló emberek
megsegítése céljából. Vállalták
már többtonnányi Európai Uniós
élelmiszerszállítmányok, ruhaadományok fogadását és kiosztását,
részt vettek már kegytárgyárusításban, pénz- és élelmiszeradomány
gyűjtésben, különböző kiállítások
szervezésében. 2014-től az önkormányzat által felajánlott épületben
folytatja széleskörű karitatív munkáját a jelenleg 17 főből álló önkéntes csoport. Mindig készek az
áldozatos munkára, a megújulásra,
elkötelezettek a rászorulók iránt.
– Meglepetésként ért bennünket
a díj, nem számítottunk rá. Hasonló
elismerésben nem volt még részünk,
persze nem is ezért csináljuk. Mivel a díj az egész csoporté, amikor
szeptember 9-én újra találkozunk
egymással, akkor mindenki kézbe
veheti. Az elmúlt tíz év sok-sok nagy
pillanatot hozott, amikor önzetlenül
segíteni tudtunk családoknak. Azt
hiszem, ez a díj is a nagy pillanatok
közé tartozik majd – mondta Sági
Ferencné, a Bicskei Önkéntes
Karitász Csoport vezetője.
Fejér Megye Közgyűlése több
évtizedes, kiemelkedő hivatástudattal végzett, magas színvonalú
állatorvosi munkája elismeréseként
a Széchenyi Viktor Díjat adomá-

Németh Ildikó, Pálffy Károly, Molnár Enikő

nyozta Dr. Bertóti Béla nyugdíjas
állatorvosnak. Bertóti Béla az Állatorvos-tudományi Egyetemen
1965-ben fejezte be tanulmányait.
1969-ben került Bicskére, mint
körzeti állatorvos. Tizenkilenc esztendő után a Herceghalmi Kísérleti
Gazdaság főállatorvosa lett, majd öt
év után ismét visszatért Bicskére,
ahol nyugdíjba vonulásáig, 2004ig kiváló szaktudással és megbízhatósággal látta el a hatósági állatorvosi feladatokat. Bertóti Béla a mai
napig magánpraxisában folytatja
kisállat-gyógyászati tevékenységét.
– Fogalmam sem volt róla, hogy
díjat fogok kapni, amíg kézhez
nem vettem a közgyűlési meghívót. Először arra gondoltam, azért
választottak engem, mert nem találtak jobbat. Utólag azt hiszem,
leginkább a hatósági köztisztviselői
munkásságomat ismerték el a díjjal. Óriási élmény volt az élet más
területein kiemelkedően teljesítő
szakemberekkel együtt átvenni az
elismerést a megyei közgyűlés elnökétől – nyilatkozta lapunknak a
kitüntetett.
Fejér Megye Közgyűlése cégalapítói és – vezetői munkája, több
évtizedes kiemelkedő munkája,
példamutató innovatív szellemisége elismeréseként a Széchenyi
Viktor Díjat adományozta Győri
Imre úrnak. Győri Imre 1966-ban
a miskolci Nehézipari Műszaki
Egyetemen kohóipari gazdasági
mérnökként végzett. 1969-ben
26 évesen kezdte pályafutását az
akkor 4500 fős MMG Automatika
Műveknél. 2003-ban lett az öntöde
tulajdonosa. A jelenleg Magyarmet
Bt. néven működő, 240 embert
foglalkoztató üzem a vezetésével
évi négymilliárdos árbevételt termel. A Magyarmet célja a modern
piacok elvárásainak való megfelelés, a gyártástechnológia fejlesztése, a gazdaságösztönző és -fejlesztő
együttműködésben történő aktív
szerepvállalás. A cég nagy szerepet
vállal a szakképzett munkaerő utánpótlás biztosításában duális képzés
keretében is.

Sági Ferencné
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BARÁZDÁK fotópályázat

Bicske város Művelődési Közalapítványa fotópályázatot hirdet.

Több mint tízmilliárd forintból létesít többfunkciós tápszergyárat,
mikrobiológiai labort és csomagoló üzemet Bicskére, a Csabdi útra
a Q Pharma Kft. – jelentették be 2014 márciusában. A körbekerített
területen azóta sem kezdődött meg az építkezés, és mint a Bicskei
Újság kiderítette, a beruházásból semmi sem lesz.
– Maga a beruházás nem valósul meg, illetve egészen pontosan
nem Bicskén. A tulajdonunkban lévő építési terület egyharmadát már
értékesítettük is, ott a közeljövőben egy logisztikai központ létesül.
Egyébként több tízmillió forintot, és komoly energiákat fektettünk
bele a bicskei projektbe, kiviteli szintű terveink voltak, de végül sok
szempontot mérlegelve nem vágtunk bele a kivitelezésbe. A beruházás egy másik helyszínen jön létre – mondta el érdeklődésünkre
Tóbi Csaba, a Q Pharma Kft. ügyvezető igazgatója, aki az építkezés
elmaradásának okairól így fogalmazott: - Nem az egyetlen ok, de igen
fontos szempont volt számunkra a menekültkérdés: két éve, amikor a
telket megvásároltuk, a tábor környékén néhány menekültet láttunk
csupán, azóta pedig egészen más viszonyok vannak gyakorlatilag az
egész városban. Nem titok, hogy egy ekkora volumenű beruházás
biztonságát nem veszélyeztethettük: a tervekben szereplő mintegy
kétszáz alkalmazott és az üzemeltetés biztonsága sem volt mellékes,
és bizony aggasztott bennünket a menekültek létszáma is. Csak egy
példa: a 24 éves laboros hölgynek, aki este 10-kor végez a délutános
műszakban, cégünk nem tudná garantálni a biztonságát, amennyiben fél órát kell várnia a buszra. Szeretném hangsúlyozni, hogy az
önkormányzattal mindvégig kiváló emberi és szakmai kapcsolatunk
volt, minden esetben segítségre leltünk, de befektetői oldalról ezt a
döntést kellett meghoznunk – indokolt Tóbi Csaba.
Az ügyvezető igazgató közölte, hogy a tulajdonukban lévő ingatlant
megtartják, mert ha normalizálódik a helyzet, akkor hosszú távon egy
másik, szintén a gyógyszeriparhoz köthető tervüket megvalósíthatják
Bicskén.

Recept

A pályázó kell, hogy rendelkezzen e személyeknek a fénykép
közzétételéhez való hozzájárulásával, valamint a más által készített
tartalom közzétételéhez tartozó engedéllyel.

A felvételek – legyenek akár portrék, akár zsánerképek – valamilyen
módon érzékeltessék a fotós érzelmeit – tiszteletét, szeretetét,
megbecsülését – fotóalanyuk iránt. Értékeléskor előnyt jelent,
ha a felvételeken megjelenik a város vagy szélesebben a bicskei táj.

A képek .jpg vagy .png formátumúak legyenek.
Színes és monokróm képek egyaránt szerepelhetnek.

Különleges feltételként azt is lehetővé tesszük, hogy nem a képek
készítői, hanem alanyai is jelentkezhetnek egy-egy róluk készült fotóval.

A beküldött fotók a közalapítvány tulajdonába kerülnek, azokat
archiválni kívánjuk, amelyből a későbbiekben egy kiadványt
tervezünk készíteni.

A Művelődési Közalapítvány által felkér
endő zsűri
három díjat adhat ki, vásárlási utalvá
ny formájában:
1. díj 100 000 Ft értékben
2. díj 60 000 Ft értékben
3. díj 40 000 Ft értékben
(A
díjértékek megosztott díjazás szükség
essége

esetén módosulhatnak).

A pályaműveket az e célból létreh
ozott fotopályazat2060@gmail.co
m címre
kell beküldeni július 1-től folyamatosa
n.
Végső beküldési határidő: 2015
. december 31.
A képeket egy erre a célra összehívott
zsűri bírálja el.
Zsűri tagjai: Mózer Zoltán,
Báder Antal, Kósa László, Néma Pálné
, Pálffy Károly

Tagtoborzás

Legyen ön is tagja
Bicske Város Önkéntes
Mentőcsoportjának!

A

katasztrófavédelem nemzeti
ügy, amelynek egyik legfontosabb eleme a jól működő, széleskörű társadalmi alapokon nyugvó
polgári védelem, amely megteremtésében az állampolgároknak is tevékenyen részt kell venniük.
Ahogy az elnevezés is tükrözi,
az állampolgárok szerveződésével,
együttműködésével, egy védelmére
hivatott rendszerről van szó, amely
elsősorban különböző katasztrófák, veszélyhelyzetek esetén képes
segítséget nyújtani olyan esetekben, amikor a kialakult helyzet
kezelésére rendelt állami szervek
(tűzoltóság, rendőrség, mentőszolgálat) kapacitásai már nem
elegendőek (pl.: egy hosszan elhúzódó árvízi helyzet). Mindemellett
szükségessé válhat olyan technikai
eszközök, gépek, és élőerő igénybevétele, amelyekkel a hivatásos
szervek nem, vagy csak korlátozott
mértékben rendelkeznek.

Könnyű
cukkinis tészta

A

katasztrófavédelem polgári
védelmi
szakterületének
alappillére az úgynevezett polgári védelmi szervezetek hierarchikus rendszere. Ez a rendszer
alulról építkezik, a különböző
egységek egymásra kerülve alkotnak egységes rendszert. Így
juthatunk el a munkahelyi
polgári védelmi szervezetből
a települési, a területi, majd a
központi rendeltetésű polgári
védelmi szervezetig. Minden
szervezet kisebb egységekből áll
(infokommunikációs, logisztikai,
egészségügyi,
lakosságvédelmi
stb.), melyeket az adott település,
terület veszélyeztetettségének figyelembevételével hoztak létre.

F

ejér megyében a köteles polgári védelmi szervezetek állománya több ezer főt tesz ki, de
az önkéntes alapon jelentkezők
száma is gyorsan növekszik.

Az ideális önként jelentkező vállalja, hogy szabadidejéből áldoz a
köz javára, felajánlja erejét és tudását
embertársai védelme érdekéb en.

M

indazon állampolgárok jelentkezését várják, akik
szükség esetén szívesen bekapcsolódnak Bicske védelmébe, a helyi
szintű káresemények felszámolásába. Egyaránt számítanak szakképzett önkéntesek, mérnökök,
egészségügyi, elsősegély-nyújtási
ismerettel rendelkező, valamint jó
fizikai erőlétben lévő, illetve volt
(nyugállományú) rendőrök, katonák, tűzoltók, polgárőrök jelentkezésére, valamint mindazokra,
akik szívügyüknek érzik lakóhelyük, Bicske polgári védelmét.
Ha Ön is tagja szeretne lenni
a Települési Mentőcsoportnak,
jelentkezzen Bacskai László közbiztonsági referensnél a következő
telefonszámon:  0620/5565-977

Bicskei Kastély Estek
megújult környezetben

Hozzávalók: 2 db cukkini,
2 gerezd fokhagyma, 4 szelet bacon,
20 dkg zöldborsó (ki is hagyható),
20 dkg tömlős krémsajt, só, bors,
bazsalikom, kevés olaj, 50 dkg tészta

Elkészítés: A tésztát főzzük meg.
Közben szeleteljük fel a császársza
lonnát és a cukkinit, a fokhagymát
pedig vágjuk apró darabokra.
A szalonnát kevés olajon pirítsuk
meg a fokhagymával, majd pár
perccel később adjuk hozzá
a cukkinit és a borsót is. Ne főzzük
szét! Ha roppanós a zöldség, a kifőtt tésztát keverjük hozzá, majd nyomjuk rá a sajtkrémet.
Végül fűszerezzük, és pirítsuk együtt pár percig.
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Egy személy maximum 8 képpel pályázhat, azonban csak egy díjat nyerhet.
LORENTZ ATTILA

Elmarad
a beruházás

Pályázni idős nagyszülőkről, szülőkről, vagy éppen csak
barátokról, azok életéről szóló képekkel lehet, azzal a kikötéssel,
hogy a fotón szereplő személy Bicskén éljen.

Ismét zenétől volt hangos a bicskei Batthyány-kastély kertje, ahol június 27-én
elindult a Bicskei Kastély Estek programsorozata. Az uniós forrásból megújult
angolparkban elsőként Csizmadia László vezényletével a Bicskei Fesztivál
Fúvószenekar játszott, de fellépett a Mogyorósbányai Koncert Fúvószenekar is
Orbán Ádám vezetésével. A belépés a hagyományokhoz híven ingyenes volt.

„A legjobb utazás”
Ismét sikeres volt a Kinderfest

„A Kinderfesten olyan érzésem
volt, mintha körbe jártuk volna
az egész világot” – idézte fel
élményeit Obolér Alexandra,
a Csokonai Vitéz Mihály
Általános Iskola 3. a osztályos
tanulója, miután hazaérkezett
Altshausenből, ahol június
végén a város delegációjával
és iskolatársaival közös
látogatáson vett részt.
Bálint Istvánné alpolgármester a
Bicskei Újságnak elmondta, hogy
a delegációt a városvezetés mellett
a tűzoltóság, az altshausenieket
vendégül látó bicskei szállásadók,
valamint pedagógusok és diákok
alkották.
– Ennyi kicsi, 8-10 éves gyerek
talán még sohasem ment ki Bicskéről németországi testvérvárosunkba. Láthatóan igen jól érezték magukat – jegyezte meg az
alpolgármester, aki elmondta azt
is, hogy Pálffy Károly és Patrick
Bauser polgármesterekkel közösen otthonában meglátogatták a
két település kapcsolatát szorgal-

mazó és elindító Pallavicini Frigyes őrgrófot.
A látogatás egyik fénypontja a
bicskei fiatalok és felkészítő tanáraik műsora volt, de természetesen
Altshausen egyik legnagyobb ünnepe, a Kinderfest is maradandó
élményekkel szolgált.
Az alábbiakban álljon itt a leghitelesebb tájékoztatás a németországi eseményekről, mégpedig a
gyerekek tollából:
– Nagyon jó volt Németországban, főleg a hatalmas, ravensburgi
vidámparkban. Sok játékot kipróbáltunk, de sajnos, nem az összest.
A Kinderfesten olyan érzésem volt,
mintha körbe jártuk volna az egész
világot – Obolér Alexandra (3.a).
– Nekem nagyon tetszett, legjobban a vidámpark meg a kastély. Nagyon barátságosak voltak velünk. A
lufiengedés is örök élmény maradt
bennünk. Köszönöm: Raffael Virág (4.a).
– Kirándulás Altshausenbe
Mindig izgatottan várom a vakációt, de ez az év vége egy nagyon
szép kirándulást tartogatott szá-

munkra. Izgatottan készültünk az
előadásokra, amivel majd a német
gyerekeket szórakoztatjuk. Eljött a
várva várt nap. Rég láttam már ennyi
izgatott és boldog gyermek arcot. A
busz megérkezett, és elkezdődött a
beszállás. A tanító nénik egyenként
nézték, ahogy minden gyerek elfoglalja a helyét az üléseken. Boldogan
integettünk a busz ablakából, de
egyben szomorúság is tört rám,
hogy egy ideig nem látom a szeretteimet. Este tíz órakor indultunk,
így az utazás jó részét legtöbben végigaludtuk. Mire felébredtem, már
Németországban voltunk. Délután
kettőkor érkeztünk meg szálláshelyünkre. Pakolás, pihenés. Másnap
előadást tartottunk a német gyerekeknek: A tücsök és a hangyát adtuk elő. Utána közösen énekeltünk
német-magyar dalokat. Következő
nap részt vettünk a Kinderfeszt-en.
Gyönyörű volt, ahogy felvonult az a
sok népviseletbe öltözött gyerek. Mi
voltunk az elsők, akik ilyen öltözetben jelentünk meg a felvonuláson,
ami csodálatos volt. Meglátogattuk
egy hercegi pár kastélyát. Különös

dologgal foglalkozott a hercegnő,
fémhulladékokból szobrokat készített. Most 60 éves lehet. A herceg
pedig üzleti dolgokkal foglalkozott. Volt ott egy templom is, ami
túldíszített volt. Következő utunk
a kalandparkba vezetett, ahol annyi
játék volt, hogy mindet ki sem tudtam próbálni. Nagyon jól éreztem
magamat. Eljött az élményfürdő
napja. Úsztunk, csúszdáztunk, valóban az egész nap egy élmény volt.
Utána még ajándékot vásároltunk.
Csodálatos volt ez a néhány nap.
Élményekkel telve szálltunk fel a
buszra, amely hazahoz bennünket.
Búcsút vettünk Altshausentől. Útközben megálltunk és megnéztük
II. Lajos király kastélyát. A többi
látnivalót már csak a busz ablakából
élvezhettük. Több órányi buszozás
után éjjel kettőkor érkeztünk haza,
fáradtan, álmosan, de mindenképpen boldogan. Kedves tanító nénik,
köszönjük szépen ezt a szép kirándulást! Bálint Laura (3.c)
– Jó volt, hogy sok helyre eljutottunk, élveztük a felvonulást és azt,
hogy mi a szép palotás ruhában vo-

Lakossági tájékoztató
Kis mennyiségű építési-bontási
hulladék (sitt) gyűjtése
Kisebb felújításoknál, javításoknál sokszor
csak néhány talicskányi sitt keletkezik,
amelynek konténeres elszállítása nagyon
drága. A probléma megoldására kísérletképpen bevezetjük a zsákos sitt szállítást.
A szeptember 2-án és 30-án reggel 7 óráig
feliratos zsákokban kihelyezett sittet szállítjuk el. A zsákok az ismert zsákárusító
helyeken, Mini Depo, (Batthyány utca 7.),
Domino (Kossuth tér 17.), Pici Boltocska (Táncsics utca 18.) vásárolhatók meg,
bruttó 600 Ft egységáron.

Kukaazonosító matrica
Társaságunk a matricalopások visszaszorítása és a díjhátTársaságunk a matricalopások visszaszorítása és a díjhátralék
behajtása érdekében 2015. március 31től bevezette a hulladékgyűjtő edények
(kukák) egyedi vonalkódos azonosítását.
A cimkén a vonalkódon kívül, a cím és a
kuka méret is fel van tüntetve. Korábban
már felhívtuk a figyelmet arra, hogy az
egyedi azonosítás lehetővé teszi, hogy az
ellopott matrica pótlásával egyidejűleg a
lopott matricát jogtalanul felhasználó ellen rendőrségi feljelentést tegyünk, ennek

ellenére továbbra is előfordulnak matricalopások, így rövidesen megkezdődhetnek az első rendőrségi nyomozások.
Június végétől a helyszínen ellenőrizzük, hogy a kuka tulajdonosa kiegyenlítette-e a számláját. Tartozás esetén a kukán felszólítást hagyunk, melynek tényét
fényképpel rögzítjük. A jogszabályban
előírt határidő letelte után a hátralék, a
felszólítás költségei és a késedelmi kamat behajtása érdekében megindítjuk a
behajtási eljárást a NAV-nál.”
E-mail: info@zoldbicske.hu
Tel.: +36 22 350 111

nulhattunk. Nagyon jó volt a lufikat
elengedni és nézni, hogy a sok lufi
száll a nap felé. A szállás is nagyon
jó, és az udvara egy egészen nagy
domb volt. És voltak ott igazi apácák is – Borsodi Réka (4.a).
– A busz 50 tanulóval és 8 tanárral a fedélzetén szerda este indult a
Csokonai iskola elől. Nagyon izgalmas volt éjszaka utazni, de azért jó
volt másnap délután megérkezni. A
németek nagyon kedvesen fogadtak minket. Az előadás, ami miatt
kiutazhattunk, jól sikerült, igazán
nagy tapsot kaptunk. Megható volt
a közös éneklés, amikor a „We are
the world”-öt és a „Jut még eszedbe
kedvesem” című dalokat magyarul,
németül és angolul adtuk elő. A
programok közül a vidámpark tetszett a legjobban, de nagy élmény
volt a felvonulás a Kinderfesten és
az élményfürdő is. Annyira tetszett,
hogy szívesen kiutaznék máskor is,
de addig még sokat kell tanulnom
az angol vagy a német nyelvet –
Baksay Luca (2.d).
Folytatás következő
számunkban.
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: 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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Tabódy
Emlékkiállítás

Tabódy István székesfehérvári
kanonok, Bicske egykori szeretett
plébánosa halálának 15. évfordulója alkalmából Bicske Város Önkormányzata emlékkiállítást szervez.
Az esemény megnyitójára szeptember végén, a város Szent Mihály-napi rendezvényén kerül sor.
Arra kérjük a lakosságot, hogy
akinek van fényképe Tabódy István
atyáról, vagy őriz a személyéhez
köthető egyéb tárgyi emléket, és
azt szívesen kölcsön adja a város-

nak a kiállítás erejéig, az a részletek
megbeszélése érdekében jelezze
szándékát Bálint Istvánné alpolgármesternek, vagy S. Janek Réka
referensnek a 22/566-500-as telefonszámon, vagy személyesen a
Városházán (Hősök tere 4.).
Emlékezzünk közösen
a nagyszerű, felejthetetlen
Tabódy atyára!
A felajánlásokat előre is
köszönjük!
Bicske Város Önkormányzata

Részletes augusztus 20-i program:
13:00 Felavatjuk a Táncsics Mihály, a Kossuth Lajos és a Batthyány
Lajos utcai járdákat, a Kodály Zoltán utcát és sor kerül a Csokonai Vitéz
Mihály Általános Iskola felújított tantermeinek ünnepélyes átadására.
14.00 Pálffy Károly polgármester megnyitja a délutáni program
sorozatot a Bicske Szíve parkban.
14.00 Főzőverseny
15.00 Gyermek- és családi programok
15.00 Bicskei Kutyasuli bemutatója
16.00 Napsugár Csízió, Zabszalma trió gyermekkoncertje
17.00 Lovász Irén népdalénekes ünnepi műsora
18.00 Gyorsasági egykerék-show
18.15 Néptánc bemutató
19.30 Bicskei zenészeké a színpad
20.30 Gamblers koncert

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.: 22/566-290, 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
Időpontfoglalás a www.
magyarorszag.hu internetes
honlapon ügyfélkapu regisztráció
nélkül is lehetséges. Soron kívüli
ügyintézés: elkészült okmány
átvétele és ügyfélkapu regisztráció.
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

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 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., 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

Programajánló
augusztus 18.
Zetélaki Néptánccsoport bemutatója a Művelődési Központban
Bővebb felvilágosítása Művelődési Központban.
www.bicskemuvhaz.hu
Anyakönyvi hírek
Az alábbi párok járultak hozzá ahhoz, hogy értesüljön Bicske lakossága
bicskei anyakönyvvezető előtt 2015. június–július hónapban
megkötött házasságukról:
Kolozsvári Gergely és Dörögdi Orsolya (június 4. ),
Dianovszky Ákos és Tobik Zsuzsanna (június 6.)
Pusztai Ágnes és Spitzner Ádám (június 27.),
Bita Gábor és Szabó Judit (július 4-én),
Nagy Imre Gábor és Kovács Beatrix (július 6-án),
Kelemen Zoltán és Kovács Erika Erzsébet (július 9-én),
Katona János és Bolla Andrea (július 17-én),
Karácsonyi Kornél Tamás és Tóth Anita (július 18-án),
Buzár András és Ember Anita (július 18-án),
Molnár Ferenc és Horváth Tímea (július 31-én)
Sok boldogságot kívánunk!
Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ
– Kapcsolat Központ védőnői szakmai egysége tájékoztatása szerint
a 2015. május-június hónapban született gyermekek:
Baudisz Alexa (2015. 05. 14.), Baudisz Olivér (2015. 05. 14.),
Póth Kristóf Flórián (2015. 05. 21.), Nagy Dávid (2015. 06. 07.),
Barbér Boglárka (2015. 06. 09.), Végh-Horváth Csanád (2015. 06. 13.),
Csongor Lilla Mária (2015. 06. 21.), Horváth Kornél
(2015. 06. 23.),
Védőnői Szakmai Egység
Gémesi Milán (2015. 06. 23.), 2060 Bicske, Kossuth tér 17.
Török Linett (2015. 06. 24.).
Telefon: 22/ 350-386 E-mail:
bicskevedonok@gmail.com
Jó egészséget kívánunk!

