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Bicskei Újság

A városmarketinggel foglal-
kozó szakemberek hónapo-
kig dolgoznak egy-egy, az 
adott települést népszerűsítő 
kampányon, aztán munkájuk 
végeredménye sokszor kér-
dőjeles. Ehhez képest Bicske, 
a nagyállomásán rögzített 
képsorok, az ott elkészült be-
számolók által hamar hírnevet 
szerzett magának a modernko-
ri népvándorlás viharában.

Mindez szeptember 3-án és 
4-én történt, miután az illegális 
bevándorlók jogszerű magyar-
országi tartózkodásának ellen-
őrzése érdekében a Készenléti 
Rendőrség és a Fejér Megyei 
Rendőr-főkapitányság munka-
társai a bicskei vasútállomásra 

„kisoroltattak” egy hat kocsiból 
álló vasúti szerelvényt. Az akció 
32 óráig tartott, amely idő alatt 
Bicske közbiztonsága egy pilla-
natig sem forgott veszélyben.

Az ominózus cselekményso-
rozatot megelőzően – talán a jó 
megérzés által vezérelve – a város 
polgármestere, Pálffy Károly au-
gusztus 31-én migrációs egyezte-
tést hívott össze a polgármesteri 
hivatalba. A résztvevők között 
volt Varga Péter megyei és Balázs 
Sándor városi rendőrkapitány, 
Horváth Zoltán, a Bevándorlási 
Hivatal regionális vezetője, Szé-
kely Béla, a helyi befogadó állomás 
igazgatója, Révész Zoltán jegyző, 
Bálint Istvánné alpolgármester, 
a Fidesz bicskei szervezetének 
elnöke, Pató Ferenc, a Kertvárosi 

Polgárőrség elnöke, illetve Nagy 
Attila, a Bicskei Gazdasági Szerve-
zet részéről.

- A megbeszélésen minden 
érintettel közösen áttekintettük, 
hogy egy esetleges rendkívüli 
helyzetben milyen lépésekre le-
het szükség a bicskei lakosság 
biztonsága érdekében. Nem 
gondoltam volna, hogy az elkép-
zeléseket ilyen gyorsan tettek 
fogják követni – kommentálta az 
eseményeket Pálffy Károly, aki a 
szerelvény beérkezését követően 
szinte végig a vasútállomáson 
tartózkodott Bálint Istvánné al-
polgármesterrel és Révész Zol-
tán jegyzővel együtt, és igyekez-
tek minden segítséget megadni a 
rend helyreállítása, a biztonság 
szavatolása érdekében.

A Bicskei Újság az illegális 
migránsokkal teli vonat meg-
érkezésétől annak kiürüléséig 
jelen volt, így azt is konstatálhat-
tuk, hogy nem sokkal a szerel-
vény megállítását követően mint-
egy 100 bevándorlót a rendőrök 
kisebb csoportokban buszokhoz 
kísértek, hogy a befogadó állo-
másra szállíthassák őket. Nem 
sokkal később kiderült, ez csak 
egy kudarcba fulladt kísérlet volt, 
mivel azok No camp! (Nem kell 
tábor!) felkiáltások közepette az 
aluljáróba vonultak, majd onnan 
vissza a vonatra. A jelenlévők 
ekkor még nem gondolhatták, 
hogy hosszú „állóháború” alakul 
ki a rendőri szervek és a mene-
kültek között.
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folytatás a 2. oldalon

Kedves 
Bicskeiek!
Rendkívüli napokat éltünk át 
nem olyan régen. Felbolydult 
a világ, aminek következmé-
nyeit mi, bicskeiek közelről 
is megtapasztalhattuk. 

Két napig itt vesztegelt 6 
személyszállító vasúti kocsi 
a hatóságokkal együttmű-
ködni nem kívánó mintegy 
500 migránssal együtt. A 
rendkívüli helyzetet a rend-
őrség munkatársai felkészül-
ten és szakszerűen kezelték 
és irányították mindvégig, 
mindannyiunk számára meg-
nyugtató volt, hogy nem csak 
a nagyállomásra vonultak ki 
nagy erőkkel, hanem a lakók 
biztonsága érdekében köz-
területi jelenlétüket is jelen-
tősen megerősítették város-
szerte. Hálásak vagyunk érte.

De nem csak a rendőrség-
nek szeretnék köszönetet 
mondani, hanem Bicske egész 
lakosságának is, hiszen ezek-
ben a váratlan eseményekben 
meg tudták őrizni nyugalmu-
kat, higgadtan és megértően 
tudták kezelni a helyzetet. 

Abban nem lehetünk bizto-
sak, hogy hasonló problémák 
nem lépnek fel az elkövetke-
zendő időszakban, mégis arra 
buzdítok mindenkit, hogy 
pozitívan tekintsen a jövőbe! 
Álljon itt ehhez egy örömteli 
hír: a Kormány további több 
száz millió forinttal támogat-
ja az új Bicskei Járási Hivatal 
megépülését, így hamarosan 
közel 800 millió forintból 
valósulhat meg városunk új 
büszkesége. De büszkék 
lehetünk Bicske kiemelke-
dő személyiségeire is, akik 
államalapító Szent István 
ünnepén városi, és országos 
elismerésekben részesültek. 
Álljanak ők példaként előt-
tünk! 

Pálffy  
Károly 
polgármester

a vasútállomáson 
Bicske a világsajtó középpontjába került 

Bevándorlók

várhatóan bezárják az összes, a városok belterületén működő menekülttábort, 
és a migránsokat a lakott területektől távol kialakított táborokban helyezik el.
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folytatás az első oldalról (Bevándorlók a vasútállomáson: Bicske a világsajtó középpontjáBa került)

A rendőrség öt idegen nyel-
ven tájékoztató anyagot adott át 
a vonaton tartózkodóknak, hi-
vatalos tolmácsok segítségével 
a pályaudvar hangosbeszélőjén 
keresztül három idegen nyelven 
tájékoztatást adott a rendőri 
intézkedés céljáról. Később a 
magyarokból és külföldiekből 
álló újságíró hadat terelték ki a 
rendfenntartó erők a szerelvény 
melletti peronról, majd a rendőr-
ség palackos vizet és élelmiszert 
biztosított a vonaton tartózko-
dóknak, amit nem fogadtak el, 
illetve azoktól, akik elfogadták, 
egy hangadó csoport azt elvet-
te, és kiöntötte vagy kidobta az 
ablakokon. Ugyanez történt a 
vonaton tartózkodó gyermekek 
számára a helyszínre szállított 
üdítőkkel, frissítőkkel, élelmi-
szerrel és gyümölccsel is. A 
hely színre mentők is érkeztek, 
miután a vonaton többen rosszul 
lettek, ezzel egy időben a ko-
rábbi, mintegy százfős rendőri 
állományt is jelentősen megerő-
sítették. Az illegális bevándorlók 
közül később tizenhatan önként 
leszálltak a szerelvényről, a rend-
őrség szerint a vonaton ekkor 
még mintegy ötszázan maradtak. 
A vasúti közlekedés mindvégig 
kisebb fennakadásokkal, de za-
vartalanul működött, közben 
a le- és felszálló utasokat akár 
egyesével is az állomáshoz vagy a 
vonathoz kísérték a rendőrök.

Az éjszaka nyugodtan telt, meg 
nem erősített információk sze-
rint, ekkor már vizet és élelmet is 
elfogadtak a migránsok. Reggel 

aztán tüntetni kezdtek, gyerme-
keiket szinte pajzsként maguk 
előtt tartották, vagy transzparen-
seket emeltek a magasba, ame-
lyekre angolul azt írták: Német-
országba akarnak menni, nem 
akarnak a táborba menni, illetve 
szabadságot követelnek. A fel-fel 
lángoló tüntetések egészen pén-
tek délutánig folytatódtak, míg a 
rendőrség egy tehervonatot nem 
tolatott az állomásépület és az 
újságírók, valamint a vonat közé. 
Innentől kezdve ugyanis felpö-
rögtek az események. Mintegy 
háromszáz illegális bevándorló 

kitört a bicskei vasútállomás terü-
letéről: végigszaladtak a peronon, 
áttörték a rendőr sorfalat, majd a 
közeli bozótos felé futottak. A 
migránsok a vasúti sínek mentén 
elindultak Győr irányába, miköz-
ben ötvenen a másik irányba Bu-
dapest felé törtek ki. A kitörésnek 
egy halálos áldozata is volt, miután 
egy 51 éves pakisztáni férfi futás 
közben tüdőembóliát kapott, és 
az ötven percig tartó újraélesztés 
ellenére meghalt.

A rendőrség nem kergette a 
migránsokat, hanem a készenlé-
ti rendőrök rohamfelszerelésbe 

öltözve egy tolmács kíséretében 
a szerelvényhez mentek, és tár-
gyalásaik eredményeként a vona-
ton maradt bevándorlók önként 
elkezdték elhagyni a vasútállo-
mást. Kis csoportokban kísérték 
őket a buszokhoz, amelyekkel a 
menekülttáborba szállították a 
migránsokat. Végül mintegy 400-
an mentek a táborba, estére hely-
reállt a rend a nagyállomáson.

- A rendőrség mindvégig nagy 
erőkkel biztosította Bicske rend-
jét, de az önkormányzat és a gaz-
dasági szervezet is kitett magáért, 
hiszen folyamatosan segítettük a 
döntéshozókat információkkal és 
biztosítottuk ásványvízzel, élel-
miszerrel a rendfenntartók mun-
káját. Úgy tűnik, hogy a korábbi 
egyeztetésnek volt értelme, hi-
szen minden szervezet a megadott 
protokollnak megfelelően járt el 
ebben a helyzetben. Nyugodtan 
mondhatom, vigyáztak ránk, és 
rajtunk keresztül az egész ország-
ra is – összegzett Pálffy Károly.

Reméljük, nem kell ilyen in-
cidensre számítani a jövőben 
Bicskén, amit talán az is elősegít 
majd, hogy várhatóan bezárják 
az összes, a városok belterületén 
működő menekülttábort, és a 
migránsokat a lakott területek-
től távol kialakított táborokban 
helyezik majd el. Orbán Viktor 
miniszterelnök májusban, egy 
debreceni látogatása során je-
lezte először, hogy eltökélt szán-
déka, hogy bezáratja az ottani 
tábort. Úgy tűnik, ez a kör azóta 
kibővült, és minden bizonnyal a 
bicskeire is ez a sors vár.

Szabó Tibor
Fotók: IvanIcs Imre

tessely Zoltán vezérszónok, 
országgyűlési képviselő szep-
tember 4-én, az országgyűlés 
ülésén aggodalmát fejezte ki a 
bicskei vasútállomáson történ-
tek miatt, ahol a migránsok „az 
együttműködés legkisebb jelét 
sem mutatták”. a migrációs fo-
lyamattal kapcsolatban elmond-
ta: a kibocsátó országok elsősor-
ban szíria, Irak és afganisztán, 
ahol a polgárháborús helyzet, 
vagy a szétzilált államrend köz-
vetlenül fenyegeti a mindennapi 
életet. Úgy vélte, ezen államok 
helyzetének stabilizálása nélkül 
nem képzelhető el megnyugta-
tó megoldás. magyarországról 
szólva kiemelte: tranzit-or-
szágként, a balkáni migrációs 
útvonal első európai uniós tag-
államaként, hazánk kénytelen 
olyan intézkedéseket megtenni 
a menekültek regisztrálása ér-
dekében, amelyet más érintett 
uniós tagállamok elmulaszta-
nak. a helyzet súlyossága miatt 
konkrét intézkedéseket javasolt: 
a dublini rendelet felülvizsgála-
tát és gyökeres átalakítását, a 
nyugat-balkáni országok uniós 
megsegítését, hogy fel tudják 
építeni menekülteket fogadó 
rendszerüket, valamint azonnali 
pénzügyi támogatást szorgal-
mazott a leginkább érintett uniós 
tagállamok számára.

megjegyezte: a helyzetnek 
nincs gyors megoldása, de elen-
gedhetetlen egy olyan rendszer 
kialakítása, ami biztosítja az 
európai Unió külső határainak 
hatékony ellenőrzését. szerinte 
a szeptember 15-től hatályos új 
magyar bevándorlási szabályok 
megoldást teremtenek a roha-
mosan növekvő illegális beván-
dorlás következtében kialakult 
válsághelyzet kezelésére.

A Parlamentben 
is téma volt  
a bicskei helyzet
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Rendkívüli nyílt testületi ülés 
(2015. 07.17.)
• A képviselő-testület elfogadta 
a Bicskei Baptista Gyülekezet, a 
Bicskei Evangélikus Egyházköz-
ség, a Bicskei Római Katolikus 
Egyházközség, a Bicske Város 
Roma Nemzetiségi Önkormány-
zat és a Zenetanulás Feltételeinek 
Megteremtését Segítő Alapítvány 
2014. évi támogatásának felhasz-
nálásáról szóló beszámolóit.
• A város közvilágítási berende-
zések aktív elemeinek üzemel-
tetésére vonatkozó vállalkozási 
szerződését a SISTRADE Kft-vel 
2015. december 31. napjáig meg-
hosszabbítják. 
• A testület tagjai a Bicske Városi 
Óvodában, a 2015/2016. nevelési 
évben az óvodai csoportokban a 
maximális csoportlétszám törté-
nő túllépését az alábbiak szerint 

engedélyezték: József Attila utcai 
Tagóvoda/Süni csoport 27 fő; Ka-
kas Tagóvoda/Csigabiga csoport 
26 fő; Kakas Tagóvoda/Mókus 
csoport 26 fő.
• A testület az augusztus 20-ai 
rendezvényre a 2015. évi költ-
ségvetésben 1.500.000 Ft-ot, 
500.000 Ft-t keret jelleggel a 
tartalékok terhére hagyott jóvá. 
618.000 Ft összeget biztosított 
továbbá a Petőfi Művelődési Köz-
pont részére a megszervezett prog-
ramok finanszírozása érdekében. 
• A képviselő-testület a Bicske 
Üdülőtábor Nonprofit Kft. ügyve-
zetői álláshelyére kiírt pályázatát 
eredménytelennek nyilvánította. 
Az Nkft. második ügyvezetőjének 
a Bicskei Tanuszoda működtetésé-
vel kapcsolatos feladatok ellátására 
Nagy Attilát, a BGSZ igazgatóját 
bízta meg 2016. augusztus 31-ig.
Rendkívüli nyílt testületi ülés 
(2015.07.20.)
• A Szent Margit Általános Iskola 
Szent László Tagiskolája (I. rész) 
és a Csokonai Vitéz Mihály Álta-

lános Iskola (II. rész) energetikai 
korszerűsítésére kiírt közbeszer-
zési eljárást a testület érvényesnek 
és eredményesnek nyilvánította. 
Az eljárás nyerteseként az I. rész, 
illetve a II. rész vonatkozásában is a 
Mészáros és Mészáros Kft-t hirdet-
te ki tekintettel arra, hogy ajánlata 
megfelelt az ajánlati felhívásban, a 
dokumentációban és a jogszabály-
okban meghatározott feltételek-
nek, és a legalacsonyabb összegű 
ajánlatot tette.
Rendkívüli nyílt testületi ülés 
(2015.07.31.)
• Az egészségügyi alapellátáshoz 
kapcsolódó háziorvosi, házi gyer-
mekorvosi ügyeleti közszolgálta-
tási feladat-ellátására Bicske Város 
Önkormányzata 2015. szeptember 
1-i kezdő hatállyal, határozatlan 
időtartamra feladat-ellátási szer-
ződést köt az alábbi települések 
önkormányzatainak képviselő-tes-
tületeivel: Csabdi, Felcsút, Mány, 
Óbarok, Szár, Tabajd, Újbarok, Vál, 
Vértesacsa, Alcsútdoboz, Csákvár, 
Vértesboglár, Bodmér, Gánt. 

• A képviselő-testület arra uta-
sította a Zöld Bicske Nonprofit 
Kft. ügyvezetőjét, hogy beszállí-
tói szerződést kössön a Tatabá-
nyai Regionális Hulladékkezelő 
Központ próbaüzemét lefolytató, 
a Duna-Vértes köze Regionális 
Hulladékgazdálkodási Társu-
lás 100%-os tulajdonában lévő 
Zöld Jövőnk Hulladékhasznosító 
Kft-vel. A központ sikeres pró-
baüzeme érdekében, a Társulási 
Tanács ez irányú döntése esetén 
az önkormányzat vállalja Bicske 
vonatkozásában a 134 Ft/lakos 
összegnek megfelelő rendkívüli 
tagdíj befizetési kötelezettség 
teljesítését. A képviselő-testület 
a szükséges 1.627.769 Ft forrást 
2015. évi költségvetése beruhá-
zási és pályázati céltartalékának 
kerete terhére biztosítja.
• Az 1. sz. főút körforgalmi cso-
mópontjában, a középszigeten nö-
vényeket telepít az önormányzat a 
Magyar Közút Nonprofit Zrt. Fejér 
Megyei Igazgatósága által jóváha-
gyott tervek alapján. A növényte-

lepítésre 1.500.000 Ft-ot biztosít 
az önkormányzat.
• Közbeszerzési eljárás megin-
dításáról döntöttek a képviselők a 
Belügyminisztérium pályázatán el-
nyert több mint 11 millió forint tá-
mogatásból megvalósuló térfigyelő 
kamerarendszer kiépítésére. 
• A testület elvi hozzájárulását 
adta, hogy a katolikus temető 
Prohászka O. utcai kapujától délre 
eső szakaszán a kerítés a közterület 
legfeljebb 0,3 m szélességű igény-
bevételével épüljön meg.
Rendkívüli nyílt testületi ülés 
(2015.08.14.)
• A központi orvosi ügyeleti fel-
adatok ellátására indított közbe-
szerzési eljárás nyerteseként a tes-
tület az Orvosi Ügyelet Nonprofit 
Kft-t hirdette ki, tekintettel arra, 
hogy ajánlata megfelelt az ajánlat-
tételi felhívásban és dokumentáci-
óban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek és a 
bírálati szempontra tekintettel a 
legalacsonyabb összegű ellenszol-
gáltatást tartalmazó ajánlatot adta.

Bennünket 
képviselnek

Újra nehéz az iskolatáska
Ismét becsengettek a bicskei 
általános iskolákba szeptember 
elsején, az 1-8. évfolyamos tanu-
lók megkezdték tanulmányaikat 
a 2015/16-os tanévben. Ez az 
iskolaév azonban kicsit más lesz 
két intézményben is, hiszen az 
önkormányzat jóvoltából mind a 
Szent László, mind a Csokonai 
Prohászka úti épülete kívülről tel-
jesen megújul.

Pálffy Károly polgármester a 
Csokonai Vitéz Mihály Általá-
nos Iskola évnyitóján elmondott 
beszédében hangsúlyozta, hogy 
iskolába járni és tanulni nagyon 
fontos dolog. -  Ma már egy szak-
ma, diploma, vagy nyelvvizsga 
nélkül igen kicsi az esélyetek 
egy sikeres életre. És ennek a 
sikeres életnek az alapjait itt, az 
általános iskolában szerezhetitek 
meg kitűnő és odaadó tanáraitok-
tól – fogalmazott, hozzátéve: az 
intézmény „kissé ütött-kopott” 
Prohászka úti épületét hamaro-

san megszépítik. A nyár folyamán 
három osztálytermet részlegesen, 
míg kettőt teljes egészében felújí-
tottak, de az igazi nagy változás 
még hátra van. Az ősz folyamán 
kicserélik a külső nyílászárókat 
és elvégzik a homlokzatok felújí-
tását, hőszigetelését is.

Pálffy Károly a végzősöktől azt 
kérte, hogy tanuljanak szakmát, 
vagy szerezzenek diplomát, mert 
megéri. A pedagógusoknak, 
„akikre rá vannak bízva a diákok” 
pedig azt kívánta, hogy a tanév 
során minél több tudást adjanak 
át tanulóiknak, és lássák meg 
bennük munkájuk gyümölcsét.

Bárányos József igazgató sze-
rint az iskola még ma is a tudás 
mentsvára. Legyen a nemes ha-
gyományok őrzője, az örök embe-
ri eszmék és értékek képviselője, 
ahol a múlt tanulságain okulva 
tanulhat és nevelődhet az ifjúság 
– mondta.

A szülőkhöz szólva azt kérte, 

bízzanak a tanárokban és az isko-
lában, mert gyermekeik jó helyen 
vannak, ahol kitartásra, önálló 
gondolkodásra, szeretetre, egy-
más elfogadására fogják nevelni 
őket.

Az intézményvezető a Bicskei 
Újság kérdésére elmondta: össze-
sen 610 tanulójuk van. A négy el-
sős osztályban 85 kisdiák kezdte 
meg tanulmányait. Jelezte, hogy a 
felújítás miatt a negyedik évfolyam 
szeptembertől a Szent István útra 
jár, és majd csak a megújult épü-
letbe térnek vissza.

egy május 6-i kormányhatározat 
szerint a szent margit Általános 
Iskola szent László tagisko-
lája és a csokonai vitéz mihály 
Általános Iskola energetikai 
korszerűsítése kiemelt projekt. 
a keoP-pályázatban igényelt tá-
mogatás mértéke összesen 140,8 
millió forint, amelyhez a szüksé-
ges önerőt, 69,4 millió forintot az 
önkormányzat biztosítja.

Máté János Szilárd, 13 éve Bicskén 
szolgáló református lelkészként 
kapta meg 2014-ben a hármas szá-
mú választókerület választópolgárai 
többségének megtisztelő, de egyben 
számos feladatot is adó támogatását.
Miért indult képviselő-
nek? 

Minden választás egyben 
megmérettetés, amelyen 
lehet nyerni, de sokat lehet 
veszíteni is. Függetlenként- 
a Fidesz-KDNP frakció le-
hetővé tette számomra ezt a kihívást. 
Pálffy Károly polgármester választó-
kerületében korábban is sok munkát 
végzett, számos problémát megoldva 
komoly, szép eredményeket ért el, 
tőle „átvenni” a jelképes stafétabo-
tot megtiszteltetés volt a számomra. 
Köszönöm mindenki szavazatát, tá-
mogatását. Alapvetően olyan hivatá-
som van, és olyan szolgálatra kaptam 
2014 őszén megbízatást a választók-
tól, amelyet nem lehet segítség, tá-
mogatás nélkül jól végezni. Először 
választottak önkormányzati képvise-
lővé, ami viszont azt is jelenti, hogy 
bizonyos dolgokat, folyamatokat még 
meg kell tanulnom, de ebben renge-
teg segítséget kapok képviselőtársa-
imtól és az önkormányzattól.
Milyen célkitűzései vannak? 
Mely feladatok megoldását látja 
legfontosabbnak a városban?

Örülök annak, amikor a választó-
kerületből egy-egy jelzést, felkérést 
kapok különböző problémák meg-
oldására. Igyekszem is a lehetőségek 
szerint segítséget nyújtani. Ha egy-
szer kezembe kerülne Aladin csoda-

lámpása, nem lenne munkanélküli a 
dzsinn. 

Ezen felül a város más területein 
is akadna számos feladata. Éppen a 
napokban nagy kérdés-és lehet, hogy 
még sokáig az is marad- a menekült-

kérdés. Olyan fajsúlyú dolog 
ez, hogy most szinte min-
den más eltörpül mellette. 
Közben mégis (sz)épülnek 
például a temetőkerítések, 
működnek a különböző in-
tézmények, és a képviselő-

testület tagjaként már jobban látom 
- amit kívülről talán nem mindig - , 
hogy ezek nem is olyan egyszerű dol-
gok.

Augusztus végén Pálffy Károly 
polgármesterrel Bicske testvértele-
pülésén, Rétyen jártunk, a 10. Rétyi 
Községi Napokon vettünk részt. 
Székelyföldön, az ünnepen megszűn-
tek (jó értelemben véve) a határok 
nemcsak országok, pártok, hanem 
nemzedékek között is. Volt egy adott 
pillanat, amikor mindenki a közösség 
része lett.

Azt gondolom, hogy ilyen pillana-
tokért, órákért, napokért és évekért 
érdemes mindenkinek fáradoznia. 
Amikor mindenki a közösség tag-
jának érzi magát, és jól is érzi magát 
abban a közösségben. Nem kis cél 
ugyan, de nem feltétlenül anyagi erő-
forrásokra van szükség a megvalósí-
tásához. Azt is mondhatnánk, hogy 
alapvetően hozzáállás kérdése.

Máté János

névjegy
máté János szilárd református 
lelkész, nős, négy gyermek 
édesapja.

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.
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A hagyományoknak és a 
szokásoknak megfelelően 
Bicskén is megemlékeztek 
államalapító királyunkról, 
Szent Istvánról. A városi 
ünnepséget megelőző szent 
misén Varga Imre atya 
felajánlotta, hogy a városi 
megemlékezés folytatódjon 
a templomban a kedvezőtlen 
időjárás miatt, így emlékeze-
tessé vált mindenki számá-
ra az idei augusztus 20-a, 
kiváltképp az ez alkalomból 
kitüntetetteknek.  

A Himnusz és a Székely himnusz 
közös eléneklését követően az 
egybegyűltekkel Tessely Zoltán 

országgyűlési képviselő osztotta 
meg gondolatait.

– Milyen meghitt a hangulat 
itt és mégis milyen szép volna, ha 
kegyes az időjárás és a megszokott 
helyen a Szent István szobornál 
ünnepelhetnénk, ott ahol szent kö-
vek; átimádkozott, átsiratott kövek 
vesznek körül bennünket, amelyek 
az egyházat, az államot testesítik, 
és az itt élő ember arcélét rajzolják 
meg – kezdte beszédét a képviselő, 
majd folytatta: - A téren, melynek 
éke ez a templom, a Szenthárom-
ság templom, amely a negyed év-
százada üres szoborfülkéibe került 
új szobraival és új köntösével bizo-
nyosan minden idők legszebb arcát 
mutatja felénk.

De milyen széppé lett az a tér, 
a Hősök tere is a közelmúltban. 
Ahol a hatalmas kövekből fara-
gott gúla könnyáztatta köveit az 
első nagy háború veszteségei és 
a gyász járja át ma is, éppúgy, 
mint a második világháborús 
kopjafáét, amely mellette áll. 
Milyen megható, hogy éppen az 
első világégés kezdetének 100. 
évfordulója évében születhetett 
újjá e terünkön minden. Ápolt 
növényzetével, új sétányaival, 
utcabútoraival, zászlóinkkal; a 
magyar, a székely, Fejér megye 
és Bicske zászlaival, igazi szíve 
ez városunknak.

– Szent István cselekedeteire, 
és hagyatékát megőrzőkre akkor 

is emlékeznünk kell, amikor erő-
inket felemésztő akadályokkal, új 
és még újabb, kíméletlen kihívá-
sokkal kell szembenéznünk. Ist-
ván királynak az ezer esztendőn 
átsejlő képe igen sokszínű. Egy 
király, aki tiszta szívéből rajong a 
krisztusi békéért és szeretetért, 
mégis nagy célok szolgálatában 
vaskézzel, ellentmondást nem 
tűrve irányítja népét, vívja meg 
elkerülhetetlen belső és külső 
harcait, háborúit, könyörtelenül 
lesújtva a bűnösökre, ellensé-
geire; vasmarokkal védve meg 
hatalmát, országát, és a keresz-
tény értékeket – fogalmazott a 
képviselő.

Tessely Zoltán úgy vélte, a 
sorsdöntő idők egymást követik 
minden nemzet életében. A kér-
dés csak az, vezetőjük képes-e 
egységet teremteni, képes-e 
nemzetet, országot értékes célok 
érdekében összefogásra bírni, 
képes-e követendő, helyes irányt 
mutatni a nemzetnek, amely sta-
bilizálja, javítja helyzetét.

– István ilyen vezető volt. A 
pogány és a keresztény magyar is 
egyaránt, teljes meggyőződéssel 
ismerte el uralkodójának, hiszen 
bizonyította rátermettségét, és 
a saját szokásaik szerint kívánta 
vezetni a magyarokat, nem le-
rombolva régi intézményeiket, 
de újakat létrehozva, példát mu-
tatva a hitben és a cselekvésben 
egyaránt. Boldogságos Szűz 
Mária és Szent István legendás 
képe méltán forrt egybe népünk 
lelkében. Hiszen egy polgárhá-
borúba süllyedő államot örökölt 
meg, mégis, éppen Szűz Mária 
megoldást kereső, holnapot 
fürkésző és meglátó, bátor, jö-
vőt és közösséget építő tanítása 
okán, nem tömegsírokat, hanem 
templomokat, várakat, várme-
gyéket, törvényeket és királytük-
röt intelmekkel – cselekvéssel 
megvalósított álmokat – hagyott 
hátra, azzal a hittel, hogy mindég 
van remény és van jó megoldás. 
Életműve, a keresztény magyar 
állam, a mi magyar örökségünk, 

Augusztus 20.:
Emlékezés, elismerések, új kenyér és szórakozás

Bazsinka József Posztumus Díszpolgári címét gyermekei vették át

Farkas Lászlóné Bicske Város Díszpolgára
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amely összeköti generációkról 
generációkra, ezer esztendőn át 
a magyart. Ez a mű pedig halá-
lával nem ért véget, mert kiállva 
viharos, olykor vérzivataros idők 
próbáit, mindég segítette ma-
gyarnak megmaradni a magyart 
– hangsúlyozta a parlamenti 
képviselő hozzátéve: tán ez lehet 
a legfontosabb feladat ma is, ma-
gyarnak megmaradni. Nem elve-
szíteni nemzeti sajátosságainkat, 

értékeinket, hagyományainkat, 
kultúránkat, gyökereinket, és 
magyar életünk csodálatos tereit.

Bicskén egy-egy nemzeti ün-
nep alkalmával nem csak a múlt 
nagyjaira emlékeznek, hanem 
kifejezik hálájukat, elismeré-
süket a közösségük által nap-
jaikban nagyra becsült szemé-
lyeknek is. Minden évben Szent 
István király ünnepén nyújtják 
át a „Bicske Város Díszpolgára” 

címet és a „Bicske városáért kö-
zösségi díjat”. 

A képviselő-testület idén Bics-
ke Város Díszpolgára címet ado-
mányozott Farkas Lászlónénak 
(született Horváth Mária), aki 
1920-ban Bicskén látta meg a 
napvilágot, és aki átélte a 20. szá-
zad borzalmait személyes tragédi-
ákkal, szomorú veszteségekkel, 
mégis hitét végig megőrizve, em-
ber tudott maradni egyszerűségé-
ben példamutató életet élve. Far-
kas Lászlóné szülei földművesek 
voltak. 20 évesen ment férjhez, 
házasságából egy gyermek szüle-
tett. A második világháborúban 
férjét elvitték katonának, orosz 
fogságba esett, és egy fogolytá-
borban elhunyt 1944-ben. Far-
kas Lászlóné a front elől Etyekre 
ment három éves kislányával, 
majd Sóskútra kellett továbbvo-
nulniuk. Virágvasárnap térhettek 
vissza Bicskére, ahol házukat egy 
közelben robbanó bomba által 
keletkezett légnyomás, illetve az 
oroszok vandalizmusa miatt igen 
leromlott állapotban találták. Éle-
lem hiányában, Bicske lakosaival 
együtt, az elhagyatott földeken le 
nem aratott kukoricából készített 
kukoricadarán éltek hosszú időn 
keresztül. Édesapja, akivel együtt 
művelték a földet, 1951-ben 
meghalt, így a föld további mű-
velése rá maradt. Nehéz időszak 
következett, ráadásul 1959-ben 
be kellett lépnie a TSZ-be is. Az 
utolsó 8 évet a Micsurinnál dol-
gozta le, az 1970-es években 
ment nyugdíjba.

Farkas Lászlóné egész élet-
művével, példamutató emberi 
magatartásával köztiszteletben 
áll, közvetlenül és közvetve is 

Emlékezés, elismerések, új kenyér és szórakozás

a helyi alapítású díjak mellett országos elismerésben is részesültek 
ketten Bicskéről augusztus 20-a alkalmából. 

Áder János, magyarország köz-
társasági elnöke magyar Bronz 
Érdemkereszt Polgári tagozatot 
adományozott Bálint Istvánné 
alpolgármester asszonynak, a 
Bevándorlási és Állampolgársági 
Hivatal Bicskei menekülteket 

Befogadó Állomás volt osz-
tály– és csoportvezetőjének 
a menekültügy területén 
végzett példaértékű munkája 
elismeréséül.

Dr. Pintér sándor, magyar-
ország belügyminisztere 

kiemelkedő helytállása, bátor 
magatartása elismeréséül 

Bátorságért Érdemjelet 
adományozott  

Valencsik Csaba 
 c. tűzoltó fő törzs-

zászlósnak, a Budavári 
katasztrófavédelmi Őrs 

szerparancsnokának, 
aki egy kétszintes rak-

tárüzlet égő felső szintjét 
és bádog tetőszerke-

zetét a födémre mászva 
teljes védőfelszerelésben, 

légzőkészülékkel oltotta el, 
megakadályozva ezzel a tűz 

továbbterjedését.

hozzájárult a város társadalmi, 
gazdasági, kulturális, művészeti 
vonatkozású fejlődéséhez, gya-
rapodásához.

Posztumusz Díszpolgári Cí-

met kapott Bazsinka József nyu-
galmazott mentőtiszt a bicskei 
mentőállomáson végzett több 
évtizedes önzetlen munkája 
elismeréséül.

Bicske Városáért Közösségi Díj kitüntetettjei
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Bazsinka József 1938. 
szeptember 12-én született 
Csikóstöttősön. Pályáját 

beteghordozóként Pécsen kezd-
te, de emberszeretete, a beteg 
emberek iránt érzett empátiája 
hamar kivívta kollégái elisme-
rését. A hatvanas években a Bu-
dapesti Országos Mentőszolgá-
lathoz került mentőápolóként, 
majd 1969. november 14-én, az 
akkor megnyílt Bicskei Mentőál-
lomás vezetőjének nevezték ki, 
melynek élén 31 éven keresztül 
állt. Mentőtiszti diplomájának 

megszerzését követően éveken 
keresztül egyedüliként végzett 
életmentő beavatkozásokat 
Bicskén és a környező telepü-
léseken. Munkája során men-
tőápolók és mentő gépkocsive-
zetők nemzedékeit nevelte ki, 
több ezer ember életét mentette 
meg, és az általa világra segített 
gyermekek száma is több százra 
tehető. A Fejér Megyei Közgyű-
lés Dr. Paulikovics Elemér-díjjal 
tüntette ki 2012-ben. Bazsinka 
József 2014. december 10-én 
hunyt el, a város saját halottjának 
tekintette. A díjat gyermekei, ifj. 
Bazsinka József világhírű tuba-
művész és Bazsinka Zsuzsanna 
világhírű operaénekesnő, Bicske 
város díszpolgára vette át, aki 
elmondta, hogy édesapjuk Bics-
kének köszönhette az otthonát, 
és úgy véli, a szeretet erősebb a 
halálnál.

„Bicske Városáért Közössé-
gi Díj” címet vehetett át a Nagy 
Károly Városi Könyvtár kol-
lektívája a bicskei óvodás gyer-
mekekért végzett tevékenysége 
elismeréséül. A könyvtár mun-
katársai lelkes, szakmájukat 
szerető emberek, akik mindig 
sokszínű és érdekes progra-
mokat kínálnak az óvodáskorú 
gyermekeknek. Interaktív fog-
lalkozásaikon játékos formában 
új ismeretekkel gazdagítják a 
kicsiket. A különböző pályáza-
taiknak, a szülők bevonásával 
zajló sokszínű és változatos 
rendezvényeiknek nem titkolt 

célja, hogy könyvtárlátogatásra, 
és az olvasás szeretetére nevel-
jék a gyermekeket már az egé-
szen kicsi kortól. Endrédiné 
Szabó Erika könyvtárvezető 
megköszönte az elismerést, és 
rámutatott, hogy munkájuknak 
az az értelme, ha másokat is 
gazdaggá tehetnek. Kifejezte 
továbbá, hogy nagyon sokáig 
szeretnék még szolgálni Bicske 
lakosságát.

Természetesen az elismeré-
sek mellett nem maradt el az 
új kenyér megszentelése sem. 
A Bicskei Baptista Gyülekezet 
részéről Rácz Lajos lelkész, a 
Bicskei Evangélikus Egyház-
község részéről Szebik Károly 
lelkész, a Bicskei Református 
Egyházközség részéről Máté Já-
nos lelkész, míg a Bicskei Római 
Katolikus Egyházközség részé-
ről Varga Imre címzetes espe-
res adott hálát az új kenyérért, 

illetve áldotta meg az új kenye-
ret. Az ünnepség a Szent István 
szobornál, az emlékkoszorúk 
elhelyezésével fejeződött be.

A nap további részében a 
Bicske Szíve Parkban folytatód-
tak a programok. 

Délután gyermek és családi 
rendezvények várták az érdek-
lődőket. Többek között kézmű-
ves és könyves játszóház, vidám 
népi vetélkedők, népi fa körhin-
ta, bohóc műsor és főzőverseny 
színesítette a kínálatot, de volt 
kerékpár regisztráció a Bicskei 
Rendőrkapitányság standjánál, 
a Kisfaludy utcában gyorsasá-
gi egykerék-show, a szabadtéri 
színpadon pedig a Zabszalma 
Trió, Lovász Irén népdaléne-
kes, a Razdolie Táncegyüttes 
Oroszországból, és a Gamblers 
szórakoztatta a közönséget. A 
rendezvénysorozat 22 órakor 
tűzijátékkal zárult.
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Simon László kormánymegbízott a 
Bicskei Újság idei áprilisi számában 
azt nyilatkozta az új járási hivatal 
építése kapcsán, hogy „a kormány 
által korábban biztosított 450 mil-
lió forintos forrás biztosan nem lesz 
elég a beruházás megvalósítására. 
Amennyiben a kormány az első fél-
évben pozitív döntést hoz, és továb-
bi forrásokat biztosít, akkor idén a 
munkálatok megkezdődhetnek”.

Ez a várva várt pozitív döntés 
szeptember 8-án megszületett, így 
a korábban biztosított 450 millió 
forintot a Kormány további 329,4 
millió forinttal egészíti ki. Így közel 
800 millió forintos beruházás in-
dulhat hamarosan Bicskén. 

Simon László a következőkép-
pen magyarázta a kiadások emel-

kedését: „A költségnövekedés 
elsőre túlzónak tűnhet, de a háttér 
ismeretében nem az. Először is 
jelenleg a járási hivatal és a kapcso-
lódó szervek körülményei nem 21. 
századiak, ráadásul több helyszí-
nen vannak az ügyfélszolgálatok. 
Az először megállapított összegből 
is kiváló járási hivatalt lehetne épí-
teni, de abban maximum a törzshi-
vatalnak lenne helye. 

Mi viszont úgy gondolkodunk, 
hogy ha már építünk, akkor mind a 
kormányablak, mind a szakigazga-
tási szervek egy helyen, a törzshiva-
tallal egy épületben legyenek. Így 
az új, 2250 négyzetméter alapterü-
letű épületben lesz majd például a 
munkaügyi központ, a földhivatal, a 
gyámhivatal és még sorolhatnám”.

Plusz százmilliók  
az új járási hivatalra

A katasztrófavédelem nemzeti 
ügy, amelynek egyik leg-

fontosabb eleme a jól működő, 
széleskörű társadalmi alapokon 
nyugvó polgári védelem, amely 
megteremtésében az állampol-
gároknak is tevékenyen részt kell 
venniük. 

Ahogy az elnevezés is tükrözi, 
az állampolgárok szerveződésé-
vel, együttműködésével, egy vé-
delmére hivatott rendszerről van 
szó, amely elsősorban különböző 
katasztrófák, veszélyhelyzetek 
esetén képes segítséget nyújtani 
olyan esetekben, amikor a kiala-
kult helyzet kezelésére rendelt 
állami szervek (tűzoltóság, rend-
őrség, mentőszolgálat) kapacitá-
sai már nem elegendőek (pl.: egy 
hosszan elhúzódó árvízi helyzet). 
Mindemellett szükségessé válhat 
olyan technikai eszközök, gépek, 
és élőerő igénybevétele, ame-
lyekkel a hivatásos szervek nem, 
vagy csak korlátozott mértékben 
rendelkeznek.

A katasztrófavédelem polgári 
védelmi szakterületének 

alappillére az úgynevezett pol-
gári védelmi szervezetek hierar-
chikus rendszere. Ez a rendszer 
alulról építkezik, a különböző 
egységek egymásra kerülve al-
kotnak 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, logisz-
tikai, egészségügyi, lakosság-
védelmi stb.), melyeket az adott 
település, terület veszélyezte-
tettségének figyelembevételével 
hoztak létre.

Fejér megyében a köteles pol-
gári védelmi szervezetek ál-

lománya több ezer főt tesz ki, de 
az önkéntes alapon jelentkezők 
száma is gyorsan növekszik. 

Az ideális önként jelentkező 

vállalja, hogy szabadidejéből ál-
doz a köz javára, felajánlja erejét 
és tudását embertársai védelme 
érdekéb en. 

Mindazon állampolgárok 
jelentkezését várják, akik 

szükség esetén szívesen bekap-
csolódnak Bicske védelmébe, 
a helyi szintű káresemények 
felszámolásába. Egyaránt szá-
mítanak szakképzett önkénte-
sek, mérnökök, egészségügyi, 
elsősegély-nyújtási ismerettel 
rendelkező, valamint jó fizikai 
erőlétben lévő, illetve volt (nyug-
állományú) rendőrök, katonák, 
tűzoltók, polgárőrök jelentkezé-
sére, valamint mindazokra, akik 
szívügyüknek érzik lakóhelyük, 
Bicske polgári védelmét.  

Ha Ön is tagja szeretne lenni 
a Települési Mentőcsoportnak, 
jelentkezzen Bacskai László köz-
biztonsági referensnél a követke-
ző telefonszámon: 

0620/5565-977

Tagtoborzás
legyen ön is tagja Bicske város 
önkéntes Mentőcsoportjának!

Barázdák címmel hirdetett fotó-
pályázatot Bicske város Művelő-
dési Közalapítványa. A cím ezút-
tal nem a szántóföldön kialakított 
barázdákat jelenti, hanem sokkal 
inkább az emberi arcokon felfe-
dezhető, az idő múlását is jelző 
barázdákról.

A fotópályázat részleteiről 
Döme Lászlót, a közalapítvány ku-
ratóriumának elnökét kérdeztük.

– Évekkel ezelőtt volt már egy 
sikeres fotópályázata az egye-
sületnek, amelyre számunkra 
váratlanul sok, közel ezer fotó 
érkezett be. Mindenkit meglepett 
a nagyszámú pályázó, de öröm-
mel vettük a sok-sok képet, és 
tulajdonképpen ma is a pályázati 
anyagokból „élünk”. Elég csak a 
felújított polgármesteri hivatalra 
utalnom, amelynek lépcsőhá-
zát díszítik ezek az alkotások – 
mondta Döme László, aki közöl-
te: hasonló gondolatok mentén 
írták ki a mostani pályázatot is. 
Úgy vélte, a város történetében 

nem nagy idő 5-6 év, de egy-egy 
ember életében nagynak számít. 
A céljuk nem más, mint a pályá-
zók figyelmének ráirányítása a 
szülőkre és a nagyszülőkre. 

– Ma már lehet mobiltelefo-
nokkal is kiváló minőségű fotókat 
készíteni, szóval mindenkit bíz-
tatok, használják a rendelkezésé-
re álló, fényképezésre alkalmas 
gépeket. Mi pedig a fényképeket 
összegyűjtjük egy albumba, és ez 
az egész városra kiterjedő archí-
vum bármikor visszanézhető lesz. 
Azt gondolom, évek múlva igen 
jó lesz kézbe venni és emlékezni 
egykori embertársainkra, akik ko-
rábban szomszédjaink, barátaink, 
vagy akár rokonaink voltak. Nem 
véletlen a magas díjazás sem, az 
a célunk, hogy inspiráljunk mi-
nél több embert, és begyűjtsünk 
minél több fotót – hangsúlyozta 
Döme László.

Elmondta, hogy a Nagy Kár-
oly Városi Könyvtár munkatársai 
regisztrálják a feladókat, de a fo-

tókat mindenféle ismertető adat 
nélkül továbbítják a zsűrinek. 
Az öttagú zsűrit Mózer Zoltán, 

Néma Pálné, Báder Antal, Pálffy 
Károly és Kósa László alkotja. 
Ők döntenek a helyezésekről, a 

közalapítvány pedig rendelkezik 
a jogokkal, és egyberendezi a ké-
peket.

Fotókat várnak bicskei arcokról

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

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.

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

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

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

Egy személy maximum 8 képpel pályázhat, azonban csak egy díjat nyerhet.

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

Bicske város Művelődési Közalapítványa fotópályázatot hirdet.

A Művelődési Közalapítvány által felkérendő zsűri három díjat adhat ki, vásárlási utalvány formájában:1. díj  100 000 Ft értékben
2. díj  60 000 Ft értékben
3. díj  40 000 Ft értékben
(A díjértékek megosztott díjazás szükségessége esetén módosulhatnak).

A pályaműveket az  e célból létrehozott  fotopályazat2060@gmail.com címre kell beküldeni július 1-től folyamatosan. 
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
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Recept
Hozzávalók: 1 fej karfiol, 60 dkg csirkemell,  
330 g tejföl (12%-os), 1 só, őrölt feketebors, 2 db tojás,  
20 dkg reszelt sajt 

Elkészítés: A karfiolt rózsáira szedjük és sós vízben félig 
megfőzzük, majd leszűrjük. A szeletelt csirkemellet sóz-
zuk, borsozzuk és egy tűzálló tálba tesszük őket egymás 
mellé. Tetejére tesszük a karfiolrózsákat, majd egyen-
letesen leöntjük a tojásos, tejfölös, sós, borsos, sajttal 
összekevert masszával. 180 C fokra előmelegített sütőben 
45-50 perc alatt szép pirosra sütjük.

Tepsis csirkemell 
karfiollal

Határon túli magyar  
diákok Zánkán

FELHÍVÁS

Tabódy István székesfehérvári 
kanonok, Bicske egykori szeretett 
plébánosa halálának 15. évforduló-
ja alkalmából Bicske Város Önkor-
mányzata emlékkiállítást szervez. 
Az esemény megnyitójára szeptem-
ber végén, a város Szent Mihály-na-
pi 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 alpol-
gármesternek, vagy S. Janek Réka 
referensnek a 22/566-500-as te-
lefonszámon, vagy személyesen a 
Városházán (Hősök tere 4.).

Emlékezzünk közösen  
a nagyszerű, felejthetetlen  

Tabódy atyára! 
A felajánlásokat előre is  

köszönjük! 
Bicske Város Önkormányzata

Tabódy
Emlékkiállítás

A város táborában 35 rétyi és 
35 bicskei diák nyaralt együtt 
nevelőikkel július 27-től 
augusztus 5-ig. 

Jóllehet, az első pár napban az 
időjárás nem volt kegyes hoz-
zánk, ez azonban mit sem vál-
toztatott a jó hangulaton: a sok 
izgalmas verseny, vetélkedő, 
számháború hamar összeková-
csolta a 6-14 éves gyermekeket. 
Jó volt látni, hogy milyen türe-
lemmel és lelkesen, egymást se-
gítve működnek együtt. A játé-
kos megmérettetéseken túl volt 
gyöngyfűzés, bögrefestés, és 
egyéb kézműves foglalkozás is.  

Az estéket fergeteges karaoke 
partik, bálok, vetélkedők, ügyes-
ségi versenyek színesítették, de e 
mellett volt bátorságpróba és kö-
zös esti éneklés is, amely során a 

rétyi gyerekekhez képest kicsit 
zárkózottabb bicskei gyermekek 
is megnyíltak, és magabiztosan 
mozogtak a „színpadon”.

Elhagyva a tábor falait, kel-
lemes kirándulást tettünk Ba-
latonfüreden, ahol egy kiállítás 
keretében felfedeztük az „Ama-
zonas vidékét”. Badacsonyban 
is jártunk, de a kirándulások 
csúcspontja a Reziben található 
Dinó- és Kalandpark volt, ahol 
minden korosztály megtalálta a 
neki tetsző elfoglaltságot egész 
napra. 

Táborozásunk második felé-
ben, a kánikulának köszönhe-
tően, már a legfőbb program a 
strandolásé, a fürdésé volt. 

A záró tábortűznél előadott 
rövid jeleneteken, tréfákon ön-
feledten szórakoztunk, de sze-
münk sarkában ott volt a szomo-

rúság, hogy véget ért a 10 nap. A 
versenyek eredményhirdetését 
követően azonban a gyerekek 
már a jövő évi, rétyi nyarat ter-
vezgették, a folytatásra, a vissza-
vágókra gondoltak… 

Mi, szervezők - gyermekeink 
nevében is - köszönjük nagy-
szerű konyhásainknak a sok fi-
nomságot, amivel gondoskodtak 
ellátásunkról. Köszönjük rétyi 
kollégáinknak is, hogy min-
denben a segítségünkre voltak, 
és külön köszönet illeti meg 
támogatóinkat, akik első szóra 
adományaikkal hozzájárultak a 
tábor sikeres lebonyolításához, 
és lehetővé tették 70 gyermek 
önfeledt, 10 nap boldogságát!

Bicske, 2015. szeptember 2.
Ágoston László,  

táborvezető

Rétyi és bicskei 
diákok Zánkán

Bicske és több, környékbeli te-
lepülés (Martonvásár, Csabdi, 
Tordas, Gárdony) önkormányza-
tának jóvoltából 50 magyar diák 
nyaralhatott hazánkban a háború 
sújtotta Ukrajnából. 

A támogatásoknak köszönhető-
en augusztusban 3-3 napot tölthet-
tek el az általános és középiskolás 
korú tanulók Bicske zánkai tábo-
rában, illetve Gárdony Dinnyési 
Templomkert Hagyományőrző- és 
Turisztikai Központjában.

A magyar testvéreink megsegí-
tését országosan összefogva kez-

deményezték az önkormányzat-
ok, amelyhez csatlakozott a Fejér 
Megyei Önkormányzat minden 
képviselője is. 

Az egy hetes események kezde-
ményezője Tessely Zoltán ország-
gyűlési képviselő, koordinátora 
Bicske részéről Bálint Istvánné 
alpolgármester, zánkai táborveze-
tői pedig Szécsi Ervinné és Szécsi 
Ervin voltak. A gyermekek boldo-
gan, feltöltődve utaztak haza, az át-
élt élmények reméljük, könnyebbé 
teszik számukra az ottani nehéz 
helyzet elviselését.

Kárpátaljai gyermekek  
táboroztatása
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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

Hol van már a június, a 
vakáció kezdete, hiszen már 
az új tanév is elkezdődött! 
ám a nyár eleji altshauseni 
kirándulás emlékei még bizo-
nyára erősen élnek azoknak a 
kisdiákoknak a szívében, akik 
részt vehettek a Kinderfesten 
a város delegációjának tagja-
ként. Az előző számunkban 
megkezdett élménybeszámo-
lók folytatása is arról tanúsko-
dik, hogy mindenki remekül 
érezte magát. 

– Nagyon jól éreztem magam Né-
metországban. Nekem nagyon 
tetszett a vidámpark! De nekem 
még az uszoda is tetszett! Jó érzés 
volt csárdás ruhában végig sétálni 
a városon. Mindenki nagyon ked-
vesen integetett és mosolygott. 
Köszönöm, hogy ott lehettem! – 
Baksay Laura (2.d).

– Nem is tudom megmondani 
a sok jó élményből, hogy melyik 
volt a legjobb. Ha mégis ki kel-
lene emelni valamelyiket, akkor 
az előadásunkat, a felvonulást a 
Kinderfesten és a vidámparkot 
biztosan nem hagynám ki – Ba-
lázs Emese (2.d).

– Nekem a német út nagyon 
tetszett, de a vidámpark és a für-
dőzés volt a legnagyobb élmé-
nyem. Finomak voltak az ételek, 
a nagy fagyi és minden, amit kap-
tunk. Az út az nagyon hosszú volt 
– Cserkuti Zsolt (2.d).

– A társaimmal együtt rengeteg 
élményben és kalandban lehe-
tett részünk. Jó érzés volt, hogy 
ismeretlen tájakon utaztunk és 
sokat túráztunk. Legjobban a 
kalandpark és az élményfürdő 
tetszett, de a végén már nagyon 
vágytam haza – Csizmadia Mar-
cell (2.d).

– Jól éreztem magam, jó volt 
együtt lenni a barátaimmal is-
kolán kívül, más környezetben. 
A strand és a vidámpark tetszett 
a legjobban – Glück Botond 
(2.d).

– A hosszú utazást sajnos ne-
hezen viselte a gyomrom, de a 
Németországban töltött idő, a 
sok-sok program nagyon tet-
szett. Örülök, hogy ott lehettem 
– Grósz Ádám: (2.d).

– Nekem az egyik legnagyobb 
élményem a fellépésünk volt! 
A másik nagy élmény, amikor 
elmentünk Ravensburgba, a vi-
dámparkba. Amúgy minden na-
gyon tetszett. Jó volt elmenni az 
osztállyal és a kis kórussal! Éljen 
a HANGYABANDA! – Horváth 
Andrea(2.d).

– Nagyon jó volt minden! 

Jó volt a vidámpark, a fürdés a 
strandon, de az volt a legjobb, 
hogy a tanító néniim végig mel-
lettem voltak – Kernbaum Kitti 
(2.d).

– Nagyon kedvesek voltak a 
németek. Rengeteg szép dolgot 
láttunk. Jó volt a hangulat, sok jó 
program volt, én nagyon jól érez-
tem magam. FINOM VOLT A 
FAGYI!!!! – Kovács Alexandra 
(2.d).

– A felvonulás meg a fürdés az 
élményfürdőben nagyon tetszett 
nekem. De az összes többi, pél-
dául: az előadásunk, a Kinderfest, 
a kastély, a vidámpark mind-mind 
felejthetetlen emlékek nekem – 
Köllmer Katica (2.d).

– Nagyon tetszett a kalandpark, 
a játékvárosban eltöltött idő, a 
vízesésről hajóval való lecsúszás, 

Zsomborral a vízi biciklizés. Sze-
rintem oda mindenkinek el kell 
menni legalább egyszer – Schu-
bert Dániel (2.d).

– Amikor elindultunk a hosz-
szú útra, akkor nagyon izgatott 
voltam. A német emberek nagyon 
kedvesek és barátságosak. Az él-
ményfürdő csodálatos, volt benne 
két nagy csúszda is, amin sikítoz-
va csúsztam le. A vidámparkban 
rengeteg játékot kipróbáltam. 
Egyszóval a németországi út cso-
dálatos volt – Szabó Flóra Kata 
(2.d).

– A németországi út nekem na-
gyon jó élmény volt. A legjobban 
tetszett a vidámparkban a vizes 
úszógumival a vízbecsúszás és a 
Kinderfesten a felvonulás csárdás 
ruhában. Az ételek nagyon fino-
mak voltak – Tóth Balázs (2.d).

– Nagyon tetszett az élményfür-
dő, azon belül a kis csúszda, vala-
mint a vidámpark örvénylő csúsz-
dája. Tetszettek a fürdő felett lévő 
sárkányok, valamint a „meleg ru-
hás” felvonulás. (a „meleg ruha” 
ebben az esetben a csárdás ruhát 
jelenti a 30 fokos hőségben – a 
szerk.) Nagy élmény volt számom-
ra a játékvárosban töltött idő. Volt 
egy kis honvágyam, de nagyon 
tetszett minden úgy, ahogy volt – 
Török Réka (2.d ).

– Nagyon jó volt minden, jók 
voltak a programok, de legjobban 
a Kinderfest tetszett. Sok élmény-
nyel gazdagodtam, sok új embert 
ismertem meg és lett sok új bará-
tom – Nitti Kíra (3.b).

– Nekem a Kinderfest tetszett a 
legjobban, amikor az utcán min-
denki örült, tapsolt és integetett 
nekünk. Jó volt a hangulat – Sár-
közi Flóra (3.b).

– Nekem ez volt eddig a legjobb 
utazásom! Gyönyörű helyeken 
jártunk, szuperek voltak a prog-
ramok, de ezek közül legjobban 
a Kinderfest tetszett. Sok-sok 
élménnyel gazdagodtam ebben 
a pár napban – Nádori Dalma 
(3.b).

– A gyermekek is jól érezték 
magukat, és számunkra is rend-
kívüli élmény volt az együtt eltöl-
tött idő. A tanulók minden reg-
gel csillogó szemekkel várták az 
új nap eseményeit. A német kol-
légák (is) folyamatosan dicsérték 
őket fegyelmezettségükért, tel-
jesítményükért és jókedvükért. 
(Grósz Zsuzsanna, Szoboszlai 
Renáta, Varga-Németh Márta, 
Baksay Ildikó, Pokó Györgyné, 
Farkasné Rábai Marian, Szabó 
Lászlóné és Bereczné Schléger 
Szilvia pedagógusok.)

(Vége)

„A legjobb utazás”
ismét sikeres volt a kinderfest 2. rész



Ingyenes  
szűrővizsgálatok

ANyAKöNyVI HíreK
az alábbi párok járultak hozzá ahhoz, hogy értesüljön Bicske lakossága 
bicskei anyakönyvvezető előtt 2015. augusztus hónapban  
megkötött házasságukról: 
Németh Mihály és Zosa Beáta Szilvia (augusztus 13), 
Takács Tamás és endrédi Beáta (augusztus 15), 
Akli Borisz és Danka Gabriella (augusztus 28).
sok boldogságot kívánunk!

az egyesített családsegítő és Gondozási központ  
– kapcsolat központ védőnői szakmai egysége tájékoztatása szerint  
2015. július–augusztus hónapban született gyermekek: 
Nagy Nóra (2015. 07. 12.), Sárvári Gréta (2015. 07. 18.),
Ditrich Lóránt Márk (2015. 07. 24.), Ferenczi Dorina (2015. 08. 03.),
Bakó Zoltán (2015. 08. 05.), Kővágó regina (2015. 08. 06.),
Kis-Pisti András (2015. 08. 10.) 
Jó egészséget kívánunk! védőnői szakmai egység

2060 Bicske, kossuth tér 17.
telefon: 22/ 350-386 e-mail: 
bicskevedonok@gmail.com

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

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 ünnepnap-
okon: 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

KÖZÉrDEKŰ  
INforMáCIÓK

meGHÍvó
CSALÁDIAS HANGULATÚ eGÉSZSÉGNAPrA, 
INGyeNeS SZŰrŐVIZSGÁLATOKrA VÁrJUK

rendezvény helyszíne és ideje: 
Bicskei egészségügyi Központ, Bicske, Kossuth tér 17.
2015. október 3. 9.00-13.00(14.00)
 
PrOGrAM:

sZŰrŐvIZsGÁLatok: 
előzetes bejelentkezéssel telefonon a 22-567-520 számon, 
vagy személyesen a betegirányítóban:
Látásvizsgálat, hallásvizsgálat, szájüregi szűrés, csontritkulás 
szűrés, bőrgyógyászati vizsgálat, kardiológiai vizsgálat ( ekG 
+ boka-kar index mérés a perifériás érbetegségek megha-
tározására) tüdőgyógyászati szűrés, nőgyógyászati onkológiai 
szűrés (emlő-, méhszáj-, cytológiai vizsgálat), csontritkulást 
megelőző torna, értorna.

előzetes bejelentkezés nélkül:
tüdőszűrés, vércukor-, koleszterin,-, testzsír százalék-, 
vérnyomásmérés

tanÁcsaDÁsok:
inkontinencia tanácsadás, emlő önvizsgálat betanítás, fog-
amzásgátlási tanácsadás, szoptatási tanácsadás, diabetológia 
és életmód tanácsadás, testmozgás tanácsadás

a nap folyamán tanácsadóink rendelkezésre állnak az egyéni 
problémák kezelésére.

Aki legalább öt szűrésen részt vesz vendégünk egy adag 
egészséges salátára.

A gyerekeket is várjuk színezésre, rajzolásra, meseolvasásra.

A rendezvény INGyeNeS, minden érdeklődőt szeretettel 
várunk!

Jöjjenek, tegyék fel kérdéseiket, beszélgessünk!

Az előjegyzésre 2015. szeptember 21-től lesz lehetőség.

címmel, kiállítást készít a BEMKK  
Nagy Károly Városi Könyvtára

A helytörténeti tárlat célja, hogy bemutassa Bicske múltjának néhány  
pillanatképét fotókon, tárgyakon egyéb dokumentumokon keresztül.
Várjuk a könyvtárban azoknak a bicskei, vagy bicskei kötődésű embereknek, üzemeknek,  
intézményeknek a jelentkezését, akiknek a tulajdonában van olyan tárgy, dokumentum,  
fotó, amely visszapillantást ad a településünk múltjába, az egykor itt élt iparosok,  
kereskedők, civil közösségek, családok mindennapjaiba, s a féltve őrzött kincseket  
kölcsönadják az október elején nyíló tárlatra bemutatásra.

A kiállításra szeptember 26-ig várjuk a jelentkezéseket a könyvtárban!

BEMKK Nagy Károly Városi Könyvtár 2060 Bicske Kisfaludy u. 29.
www.nkvk.hu Tel.: 06 22 565-115, 06 20 366-2084 Email: olvasoszolgalat@nkvk.hu

FELHÍVÁS

„BICSKEI KINCSEK”

Szeptember 25. (péntek) 19 óra
mága Zoltán hegedűművész jótékonysági koncertje 
a kárpátaljai magyar gyermekekért  
a Bicske szíve parkban
Fővédnök: tessely Zoltán országgyűlési képviselő
(rossz idő esetén a helyszín a művelődési központ)

Szeptember 26. (szombat)
szent mihály-napi sokadalom a Bicske szíve parkban 
 9 órától - állatok behajtása
 10 órától - traktoros felvonulás
 11 órától - gasztronómiai kalandozások és kóstolók
  - hagyományőrző programok 
  - mihály-napi vásár
  - óvodások és iskolások színpadi bemutatói
 13 órától -  parasztolimpia
 14 órától - népi játszótér, kézműves játszóház
  - állatsimogató, hintózás
 15 órától - „Falak nélküli könyvtár”
 16:30 - Libavonat gyermekkoncert 
 18 órától - lovasbemutató
 19:30 - kormorán koncert
 21 órától - szent mihály-napi pásztortűz

Szeptember 27. (vasárnap) 8 óra
tabódy István emléknap szentmise és emlékkiállítás 
tabódy atyáról  a katolikus templomban
NeKeD IS OTT A HeLyeD!
a rendezvénysorozat alatt mezőgazdasági retro-  
és kisgépkiállítás, néprajzi kiállítás, gazdaudvar és 
pusztabusz várja a látogatókat.          
A programokon való részvétel ingyenes!


