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icske Város Önkormányzata idén is a Szent István szobornál tartotta augusztus 20-ai ünnepségét, melyen a lakosságon kívül a város testvértelepülései, Altshausen, Réty,
Csap és Tusnádfürdő delegációi is jelen voltak, csakúgy, mint a
Vargyasról érkezők, akik egy gyönyörű székelykapu felállítását
ajánlották fel Bicskének.
A Himnusz, majd a Székely Himnusz eléneklését követően Petrin
László, a Fejér Megyei Kormányhivatal igazgatója mondott ünnepi beszédet. Mint mondta, ez a
nap ünnepre hívja mindazokat,
akik lélekben erősen ragaszkodnak Szent István örökségéhez és
dicsőségéhez.
- Szent István király a Biblia
szerinti bölcs ember volt, aki
sziklára emelte házát. Nem magának épített, hanem a nemzetnek
hozott létre házat, vagyis hazát.
Öröksége rendkívüli jelentőségű, ugyanis azt láthatjuk ma is,
hogy sok nemzetnek nincs hazája, elég csak a baszkokra vagy
a katalánokra gondolni. István
király nem a múlt embere volt,

a ma embere, és 100 év múlva
is az lesz. Olyan örök értékeket
hordozott, amely mindig időszerű és aktuális lesz. Cselekedetei
gyémánt tollal vannak beírva a
magyar történelem arany oldalaira, és amíg magyarok lakják az
ország földjét, ez így is marad –
hangoztatta a főigazgató.
Petrin László szerint István
király rendkívüli államférfi volt,
akit világhősnek nevezett, mert
messze túlmutatott jelentősége
és szerepe az országhatárokon.
Olyan világhős volt, akit nagy
nemzetek ma is szívesen fogadnának hőseik sorába - vélekedett.
Úgy fogalmazott, hogy Szent
István csodálatos módon a magyar

nemzet vad olajfaágát beoltotta a
keresztény nemzetek szelíd olajfájába, ami zöldellő, gyümölcstermő
fává sarjadt és előrevitte Európát,
az egész világot. Kiemelte, hogy
azok a nemzetek, melyek le akarják metszeni magukat a keresz-

ténység olajfájáról, lázadnak a gyökereik ellen, azok elfelejtik az örök
igazságot, miszerint nem az ágak
hordozzák a gyökereket, hanem a
gyökerek hordozzák az ágakat.
folytatás a 4. oldalon

„Ahogy az ember öregszik, úgy ébred rá, milyen gyorsan rohan az idő,

s csak arra érdemes időt szánni, ami a lelkünket felüdíti,
mások életét könnyebbé teszi.”

(Robert Lawson)

Bicske Város Önkormányzata nevében tisztelettel és szeretettel
köszöntjük Városunk 70 év feletti lakóit
az Idősek Világnapja alkalmából.

polgármester

alpolgármester

Idén is az augusztus 20-ai ünnepségünkkel búcsúztattuk el
a nyarat. Elismeréseket nyújtottunk át közösségünk azon
tagjainak, akiknek munkássága
és életútja példaértékű lehet
mindannyiunknak. Szívből gratulálok nekik! Mindig felemelő
érzés számomra az a pillanat,
amikor átnyújtjuk a díjakat, hiszen a bicskei emberek sikere
a város sikere is. Köszönöm
mindazok munkáját is, akik
részt vettek a programok előkészületeiben, lebonyolításában!
A szeptember is mozgalmasan indult. Megkezdődött az
iskola, mely év elején sok feladatot ró a családokra. A kertekben zajlanak a betakarítási
munkálatok, önkormányzatunk
pedig őszi közösségi programjait szervezi, illetve több beruházásának átadójára is készül: a
Bihari utcai műfüves focipálya,
a Bicske Városi Bölcsőde vagy a
Kultúrkúria átadójára.
E három fejlesztésből kettő
elsősorban a gyermekekért és
a családokért történt, hiszen a
család fontos érték számunkra.
A bölcsőde újjáépítésével több,
mint 30 százalékkal nő a felvehető gyermekek létszáma, melyre nagy igény volt már régóta.
További fejlesztéseink sorában megkezdjük a Rózsa és az
Apponyi utcákban a járdák térkőre való cseréjét. A Thököly
utca útfelújítása esetében pedig
kiírjuk a közbeszerzési eljárást,
és ha az időjárás engedi, kezdetét veszi a kivitelezés is.
És ha az időjárás szeptember
29-én is kedvező lesz, akkor
bizonyára sikeres lesz soron következő rendezvényünk, a Szent
Mihály-napi Sokadalmunk is,
melyre szeretetettel várom Önöket, gyermekeiket, unokáikat!

Romanap a hagyományok
ápolásáért

H

etedik alkalommal rendezte meg a Bicskei
Roma Önkormányzat a város
önkormányzatának támogatásával a Bicskei Romanapot.

Az esemény házigazdája mint
ahogy eddig is Bálint Istvánné
alpolgármester volt, aki beszédében hangsúlyozta, hogy a
2012-es első rendezvénnyel hagyományt teremtettek, melynek
célja az volt, hogy ápolják és megőrizzék a roma hagyományokat,
kultúrát, és mindezt megismertessék a nem roma lakossággal.
Mint mondta, egész évben törekednek arra, hogy a roma és nem
roma lakosság kiegyensúlyozott
közegben élhessen, megbecsülve egymást, míg önkormányzati
intézkedésekkel a roma lakosság
körülményein, életminőségén kívánnak javítani.
Pálffy Károly polgármester szerint Bicske bebizonyította: romák
és nem romák együtt tudnak gondolkodni, békében együtt tudnak
élni, összefogva és egymást tisztelve előrébb tudnak jutni.
Egyik legsikeresebb, a jövőbe
mutató közös sikerként említette a Tanoda működését, amely
országos szinten is példaértékű.

Bennünket
képviselnek
Rendkívüli, nyílt testületi ülés
(2018. augusztus 15.)
• A testület hozzájárult ahhoz, hogy
a Kapcsolat Központ Bölcsődei
Szakmai Egységében új, 10 férőhelyes csoportszoba legyen kialakítva,
illetve ennek kapcsán felhatalmazta
a polgármestert, hogy a bölcsőde
működési engedély módosítása
iránti kérelmét benyújtsa.
• A képviselők elfogadták a Fejér
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Kijelentette, hogy a Tanodának
van jövője: ha nem megy pályázati
pénzből, akkor megoldják önkormányzati támogatással.
A folytatásban elsőként a Tanoda növendékei adtak műsort,
majd a Szilvási Gipsy Folk Band
lépett színpadra. A fellépők
hatalmas tapsot kaptak csakúgy, mint az utánuk a színpadra
szólított diákok, akik idén sikeresen befejezték középiskolai
tanulmányaikat és ezért anyagi
elismerésben részesültek. Őket
Németh Tibor roma önkormányzati elnök és felesége, Némethné
Horváth Nikoletta köszöntötte.
A díjazottak: Jakab Károly, aki
érettségi vizsgát tett a Vajda János
Gimnázium és Szakközépiskolában és a komárnói Selye János
Egyetem
magyar-történelem
szakára nyert felvételt, Bacsó Patrik, aki a Zsámbéki Premontrei
Gimnázium, Szakgimnázium és
Szakközépiskolában szakácsként
végzett, valamint Németh Tibor,
aki a Felcsúti Letenyei Lajos
Gimnázium és Szakközépiskolában szintén szakács végzettséget
szerzett. Utóbbi a pénzt felajánlotta a Tanodának.
Akadt még egy díjátadó. A
roma önkormányzat tavaly alapí-

tott egy díjat, amit a bicskei romákért legtöbbet tevő ember kaphat
meg. Tessely Zoltán után idén az
elismerő oklevelet Bálint Istvánné
kapta. Némethné Horváth Nikoletta azzal indokolta döntésüket,
hogy az alpolgármester rendkívüli
szociális érzékenységgel bír, a
nehéz sorsú emberek felé fordul
és mindig segít. A problémák helyett megoldandó feladatokat lát
maga előtt. Emellett rendszeresen
részt vesz a roma táborokban, a
tanodai programokban is aktív.
Mint mondta, bármilyen kéréssel
fordulnak felé, segítségre lelnek
nála.
Bálint Istvánné köszönetet és
hálát mondott a díjért. Hangsúlyozta, hogy segíteni csak úgy
tud, ha bizalmat kap a bicskei romáktól. Ajtaja továbbra is nyitva
áll mindenki előtt – tette hozzá.
Idén sem maradt el a főzőverseny,
melyre ezúttal 32 csapat jelentkezett. A zsűri végül kilenc szakácsot
díjazott ínycsiklandó ételéért.
A színpadi zenés produkciók
estig folytatódtak: előbb Bangó
Jánost és zenekarát hallhatta a közönség, majd Leila következett,
zárásként pedig a Ham Ko Ham
zenekar szórakoztatta a megjelenteket.

Megyei Rendőr-főkapitányságnak
a 2017. évben nyújtott anyagi támogatás (bruttó 1.300.000 Ft)
felhasználásáról szóló beszámolóját.
• A testület döntése értelmében az
önkormányzat pályázatot nyújt be a
települési helyi közösségi közlekedés támogatására. A képviselők felhatalmazták a polgármestert, hogy
a sikeres pályázathoz szükséges
valamennyi nyilatkozat megtegye,
a szükséges dokumentumokat aláírja.
• A Kultúrkúria (Ady u. 11.) épületének bővítése, felújítása kapcsán
a testület a pályázatban szereplő

bruttó 9.346.599 Ft-ot, míg a
Városi Bölcsőde esetében bruttó
10.757.408 Ft-ot állapított meg
eszközbeszerzésekre.
• Az önkormányzat az EFOP1.5.2-16-2017-00011 azonosítószámú pályázattal kapcsolatban a
helyi fiatalok támogatása céljából
ösztöndíjpályázatot hirdetett.
Rendkívüli, nyílt testületi ülés
(2018. augusztus 30.)
• A testület a közbeszerzési hatóság által kiadott jelentés szerint ös�szehangolta és módosította a Bicskei Kultúrkúria és a Bicske Városi
Bölcsőde felújítása kapcsán megkö-

Önkormányzati dolgozók
gyermekei táboroztak
A nyári szünet alatt a gyermekek elhelyezése minden dolgozó szülőnek problémákat okoz.
Így vannak ezzel a Bicske Város
Önkormányzatának intézményeiben és a Bicskei Polgármesteri
Hivatalban dolgozó családfenntartók is, ezért gondolt egyet az
önkormányzat és két turnusban
nyári tábort szervezett az ifjaknak.
Bálint Istvánné alpolgármester lapunknak elmondta, hogy
idén először szervezték meg a
nyári tábort, amelyet a munkatársak örömmel fogadtak. A bázis a Petőfi Művelődési Központ
volt, ahonnan a két hét során
számtalan helyre kirándultak a
gyerekek – tette hozzá.

A művelődési házban Kiss Irén
keramikus jóvoltából korongozni
tanultak, a városi könyvtárban
is változatos programok várták
a gyermekeket, mint ahogy a
városi uszodában is csupa izgalmas dolog várt rájuk. A Bicskei
Rendőrkapitányság is vendégül
látta őket: a rendőrautók mellett
kipróbálhatták a bilincset, felölthették a golyóálló mellényt és
megismerkedhettek a rendőrök
munkáját segítő kutyákkal is.
A nebulók megtekintették
Báder Antal bicskei helytörténeti gyűjteményét is, ahol olyan
szerszámokat vehettek kézbe és
ismerhették meg azok használatát, melyekkel egykoron talán
nagy-, vagy dédapáik dolgoztak.

Ami a kiskertemben megterem

A Bicskei Kővágó Antal Kertbarát Kör Idén is megrendezte „Ami a
kiskertemben megterem” című hagyományos, ősz eleji kertészeti kiállítását, melynek fő szervezője Rácz Imréné vezetőségi tag volt.
A szeptember 6-án megtartott megnyitón részt vett és köszön
tötte a vendégeket Pálffy Károly polgármester, Bálint Istvánné alpol
gármester, illetve Lukács Róbert elnök. A kiállítást nagy érdeklődéssel tekintették meg a város óvodás és kisiskolás csoportjai.
tött szerződést a nyertes ZöldBázis
Kft.-vel, illetve a bölcsőde esetében
a kivitelezésnél felmerülő plusz
költségekre nettó 8.850.891Ft-ot
szavazott meg.
• Az önkormányzat az Idősek Világnapja (október 1.) rendezvény
színvonalas megrendezésének költségeire 1.000.000 Ft keretösszeget biztosít.
• Az önkormányzat jótékonysági
bált szervez a Bicskei Mentőállomás támogatására. A szervezési
feladatokra keret jelleggel bruttó
300.000 Ft-ot biztosít, míg az
adománygyűjtést maga is bruttó
1.000.000 Ft-tal támogatja. (A bál

részletes programja megtalálható a
8. oldalon.)
Rendkívüli, nyílt testületi ülés
(2018. szeptember 13.)
• A Bicskei Torna Club Egyesület pályázati forrás felhasználásával nagyszabású fejlesztést kezdett meg a tulajdonában lévő Bicske, Vörösmarty u. 24.
szám alatti ingatlanán, melyhez szükségessé vált egyes környező ingatlanok megvásárlása. Ennek érdekében
a képviselők úgy határoztak, hogy a
BTC-nek eladják az önkormányzat
tulajdonában lévő Bicske, Vörösmarty
u. 26. szám alatti, 1068/2 hrsz-ú ingatlant, bruttó 18.000.000 Ft-ért.

Dr. Kauda Béla
Portré
Nem volt B-tervem,
csak az orvoslás érdekelt
D

nak köszönhető, hogy az emberek talán jobban odafigyelnek
magukra, szervezetük visszajelzéseire és betegség esetén előbb
fordulnak orvoshoz. Sohasem
sajnáltam az időt arra, hogy a
betegeimet meggyőzzem: kisebb tüzet sokkal könnyebb
eloltani, mint egy nagyobbat.
Alapvetően a praxisomhoz a
telepi lakosok tartoztak, de sok
olyan betegem is volt, aki elköltözött Bicskéről, ám visszajárt
hozzám, ezen kívül a környékbeli településekről is sok család
megtisztelt bizalmával.

r. Kauda Béla augusztus 20-án vette át a „Bicske Város
Díszpolgára” címet. A közmegbecsülésnek örvendő,
nemrégiben nyugdíjba vonult háziorvossal a polgármesteri
hivatal aulájában találkoztunk. Amikor megemlítettem neki,
hogy neve igazán illusztris társaságba került a Díszpolgárok
Falán, szerényen mindössze annyit válaszolt: igen, bár nagyon meglepett.
- Nagyon szép ünnepség volt,
de nem a kitüntetésem miatt.
Egészen addig, míg a nevemet
ki nem mondták, még csak nem
is sejtettem, hogy mi készül,
ugyanis előzetesen annyit tudtam, hogy lesz egy kis nyugdíjas
búcsúztatóm. Annyira meglepődtem a díszpolgári címen,
hogy nem tudtam, mit csináljak,
a méltatásomat sem akartam
megvárni, vissza akartam ülni a
székembe.
Azt hiszem, a városban
élők többsége egyetértett
a képviselő-testület ezen
döntésével, hiszen soksok bicskei és környékbeli
ember gyógyult meg az Ön
segítségével…

- Köszönöm, ha így látja. Mindig is örömmel végeztem a munkámat, senki nem kényszerített
rá. Éppen ezért volt meglepő,
egyben nagyon megtisztelő a
díszpolgári cím.

Hogyan került Bicskére?

– Hódmezővásárhelyen születtem, ott is érettségiztem.
Édesapám 14 hónapos korom
előtt meghalt, édesanyám pedig
második házassága révén költözött Bicskére.

Mikor döntötte el, hogy
orvos lesz?

– „Tök alsó” korom óta orvos
akartam lenni. Egyrészt édesapám korai halála, másrészt egy
gyerekkori emlék miatt szerettem volna orvossá válni: öt éves
lehettem, amikor otthonunkba
hívtunk orvost és nagyon megtetszett az orvoslás hangulata,
a segítés lehetősége és az egész
miliő, ami körbelengte a gyógyítást. Nem volt kérdés bennem.
Sőt, annyira szilárd elhatározás
volt ez, hogy nem is volt B-tervem
sem. Reáltagozatra jártam a gimnáziumban, mert azok a tárgyak

kellettek az egyetemhez, míg a
latint délutánonként tanultam.
Így utólag azt mondhatom, nagyon szép szakmát választottam,
de nem könnyűt. Egyébként nem
tudnék mást csinálni akkor sem,
ha újrakezdhetném.
Milyen út vezetett a doktori
címig?

– Nem volt kérdés, hogy a
gimnázium után a Semmelweis
Egyetemre megyek. Nem volt
egyszerű bekerülni a hatalmas
túljelentkezés miatt, de sikerült.
Kitűnő voltam a gimnáziumban,
ez alá nem adtam az egyetemen
sem. A diploma megszerzését
követően Esztergomban kezdtem a kórházban. Szalonczay
Lajos hívott Bicskére, aki háziorvosként dolgozott a városban.
Érdekesség, hogy korábban ő is
kapott díszpolgári címet. 1975.
május 1-jén kezdtem dolgozni
Bicskén, tehát bő 43 évet szolgáltam a várost. Ma már abszolút
bicskeinek tartom magam, bicskeiként is megyek el, ha szólít
a Teremtő. Az itteni emberek
befogadtak, soha semmi indíttatásom nem volt arra, hogy feladjam a háziorvosi praxist vagy
külföldön keressem a boldogulást. Később szakfelügyelő főorvossá neveztek ki és a bicskei
kistérség orvosait fogtam össze:
kiváló kollégáim voltak és igyekeztem mindig demokratikusan
tenni a dolgom. Kerestem azt,
hogy mindig mindenkinek jó
legyen. Szakmai előrelépésben,
törvényi változások lekövetésében segítettem, a központi
orvosi ügyeletet szerveztem,
illetve az érintett felek meghallgatásával a problémás esetek
kivizsgálását végeztem. Hasonlóan kiváló kapcsolatban voltam
a Rendelőintézet dolgozóival, a
mentősökkel is mindvégig kitűnő munkakapcsolatban álltam.
Örültem, hogy a mentőszolgálat

Akadtak felejthetetlen
esetek?

– Nagyon sok. Hirtelen egy
olyan eset jut eszembe, amely
után 1-2 napig úgy éreztem, a
föld fölött lebegek minimum
1-2 milliméterrel. Egy olyan
beteghez riasztottak, akit soha
életemben nem láttam. Bicskén
vendégeskedett, rosszul lett, az
eszméletét is elvesztette. Sikeres újraélesztést végeztem rajta.
A beteg később Bicskére költözött, utána ismerkedtünk össze,
mert az első találkozásunkkor
tulajdonképpen élet-halál között
lebegett.

Dr. Kauda Béla (középen) a cím átvételekor

augusztus 20-án szintén városi
elismerést kapott.
Ennyi idő után mennyire
volt nehéz a befejezés?

– Borzasztóan. Hosszas vívódás előzte meg, de meg kellett
tennem. Munkám jellege miatt
a családommal keveset tudtam
együtt lenni az évek során. Tavaly, a 70. születésnapomon
a gyerekeim leültek velem beszélgetni és jelezték, hogy ők
megértették, nem volt rájuk sok
időm, de az unokákra most már
kellene időt szakítanom. Egyik
gyermekem ráadásul külföldön
él, szóval nyomós okok vezettek
a visszavonuláshoz. Az évtizedek
alatt olyan emberi kapcsolatokra
tettem szert, olyan orvos-beteg
kapcsolatok alakultak ki, hogy
nehéz volt kimondani: vége!

Közrejátszott a döntésemben,
hogy nemrégiben egészségemmel kapcsolatos probléma merült fel. Rá kellett jönnöm, hogy
az orvos is lehet beteg, pedig
soha, egyetlen napot sem voltam
táppénzen. A betegeim könnyes
szemmel búcsúztak tőlem, ami
rendkívül megható volt. Nagyon
szeretem a munkám a mai napig,
úgyhogy továbbra is képzem magam, mert érdekel.
Van arról statisztikája, hogy
mennyi beteg fordult meg a
rendelőjében?

– Nehéz ezt összesíteni, de
évente 14-15 ezer ember fordult
meg nálam, amiben az ügyeleti
időben érkezők is benne vannak. Egyébként évről évre nőtt
ez a szám, ami szerencsére an-

Mivel szándékozik tölteni
a nyugdíjas éveit?

– Mint említettem, most már a
család az első, be kell pótolnom
az elmulasztott éveket. Több
időm lesz a szépirodalomra, a
sportolásra, továbbá színházba
és hangversenyekre fogok járni.
Több időm jut az orvosi szaklapok tanulmányozására. Orvos
találkozókat szerveztem korábban, azt továbbra is igyekszem
megszervezni. Szakmai esteken
vettem részt, ilyenekre is hívnak
a mai napig.

Van a családban utód, aki az
orvosi pályát választotta?

– A gyerekek közül senki sem
akart orvos lenni. Talán azért,
mert látták, hogy az apjuk kevés
időt tölt velük. Viszont, akadt a
baráti körben olyan fiatal, aki állítólag miattam lett orvos. Azért
ez megtisztelő, akárcsak a díszpolgári cím…

3

folytatás az 1. oldalról (Szent István öröksége rendkívüli jelentőségű)

A Bicske Városáért közösségi Díjas Kapcsolat Központ dolgozói

- Ma is veszély fenyegeti Szent István országát, pedig a magyarok
sohasem kívánták más népek vérét, nem élősködtek más nemzetek javaival. Mi csak azt akartuk,
hogy a Kárpát-medencét, amit
Isten nekünk adott, megvédhessük. Nem gyarmatosítottunk,
hanem évszázadokon át védtük,
ami a miénk. Örökösökként ma
is védjük ami a miénk, de nem
karddal és vérrel, hanem voksokkal, szavazatokkal lehet felvenni
a harcot a támadókkal, betolakodókkal. Így kell megvédenünk
Szent István örökségét! – hangsúlyozta a főigazgató.
A folytatásban Varga Imre István, a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara Fejér megyei elnöke beszélt a Magyarok kenyere program - 15 millió búzaszem akciójukról. Mint elmondta, augusztus
20-a nem csak az államalapítás,

Pereszteghy Judit művésznő
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A városvezetők felvágják
az Ország tortáját

Dr. Petrin László igazgató

hanem az új kenyér ünnepe is.
Azé a kenyéré, amely nem csak a
legalapvetőbb élelmiszer, hanem
az élet jelképe is. Közölte, hogy
augusztus 20-ra megsült az a kenyér is, ami a Fejér megyei gazdák adománybúzáiból készült.
Az országos akció keretében a
NAK nyolcadszor gyűjtött búzát,
hogy az abból készülő lisztből hazai és külhoni, rászoruló magyar
gyerekeket gondozó szervezetek
részesüljenek.
Az ünnepségen az egyházi vezetők hálát adtak az új kenyérért.
Rácz Lajos baptista lelkész hangsúlyozta, hogy egy boldog nemzet
boldog családokból épül fel, amelyek áldásával dolgoznak, az ő útján járnak hétköznapi életükben,
megélik Isten igazságát. Az istenfélelem átjárja a mindennapokat,
mint kovász a kenyeret. Azt kívánta, hogy hazánk istenfélő családokból állva, istenfélő országgá

váljon, ahol érték a haza, a család,
és Jézus, aki az élet kenyere.
Az evangélikus egyház részéről Szebik Károly lelkész szólt
az egybegyűltekhez. Köszönetet
mondott Istennek, amiért földet,
esőt, napsütést, erőt és egészséget adott ahhoz, hogy elkészüljön
kenyerünk, s legyen mivel táplálkoznunk. Úgy vélte, a Magyarok
kenyere program is hűen kifejezi
azt, hogy a kenyér nem csak a
miénk, nem csak saját magunkra
kell gondolnunk, a nemzet kenyeréből sok olyan személy részesül,
akinek a mindennapi kenyér nem
magától értetődő. Azt kérte, hogy
a kenyér fogyasztásakor azokra is
gondoljunk, akik nélkülöznek és
próbáljunk rajtuk segíteni.
Varga Imre címzetes esperes
azt mondta, hogy a kenyérre ő
már nem árucikként, nem éhségűzőként tekint, hanem szellemi
magasságként. Mert a kenyér
jelkép a magyarság életében.
Szent István népének újra kell
fogalmazni a kenyeret: nem csak
a gyerekeket kell megtanítani a
kenyér tiszteletére, hanem a haza
felemelésére is figyelni kell, és
jelképesen újra hazát kell foglalni, hogy ki ne csússzon a kezünkből. Meg kell védeni a hazát, újra
meg kell keresztelni és krisztusivá tenni a magyart, mert az megtart az ellenséggel szemben.
A kenyéráldást követően Fenyvesi Gabriella Rea és Fenyvesi
Lóránt ünnepi műsora hangzott
el, majd kitüntetések átadásá-

ra került sor. Az elismeréseket
Pálffy Károly polgármester és
Bálint Istvánné alpolgármester
adta át.
A „Bicske Város Díszpolgára” címet Dr. Kauda Béla nyugalmazott háziorvos vehette át.
Dr. Kauda Béla egyetemi tanulmányait követően Esztergomban
a Városi Kórházban dolgozott,
majd Bicskére került, ahol 1975.
május l-jétől körzeti-, illetve háziorvosként dolgozott egészen
mostanáig. 1987-től a Belügyminisztérium
Menekülteket
Befogadó Állomásán a felnőttek
szakorvosi ellátását is végezte.
Szervezte, illetve ellenőrizte a
város és a környéke településein
a háziorvosi feladatokat, a megelőzés, a gyógyítás, az ápolás, a
gondozás, a rehabilitáció szakszerűségét, eredményességét,
minőségét. ( A vele készült interjú a 3. oldalon olvasható – a
szerk.)
„Bicskéért
emlékérem”
kitüntetésben részesült Ádám
László, az Összefogás Bicskéért
Egyesület elnöke. Ádám László
tősgyökeres bicskei családból
származik. Évtizedeken keresztül támogatta a Bicskei Napok
sikeres megvalósítását, 15 éve
aktív tagja, 10 éve pedig elnöke
az Összefogás Bicskéért Egyesületnek. Tevékenysége során
mindig támogatta a rászorulókat,
számos közösségi programba
vonta be őket.
„Bicske Városáért Közösségi
Díj”címet vehetett át az Egyesí-

tett Családsegítő és Gondozási
Központ - Kapcsolat Központ
kollektívája. Az intézmény 2011.
november 1-jétől működik a Bicskei Gondozási Központ, a Városi
Idősek Klubja, a Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat, a BabaVár Városi Bölcsőde, valamint
a Védőnői Szolgálat összevont,
egyesített szociális intézményeként. Generációkat összekapcsolva egy teljes emberöltőnyi
időszakra vonatkozó feladatokat
látnak el az intézmény munkatársai. A 46 szakember példaértékű
emberséggel, sokszor erőn felül
végzi magas színvonalú munkáját.
Szintén „Bicske Városáért
Közösségi Díj” címet kapott a
Bicskei Mentőállomás közössége. Bicskén 1969 novemberében
kezdte meg működését az Országos Mentőszolgálat állomása.
A mentőállomáson 24 órában
szervezett mentő gépkocsi és
esetkocsi teljesít szolgálatot 5
mentőtiszt, 2 orvos, 10 mentőápoló és 9 gépkocsivezető személyzettel. Az ellátandó terület
jelentős, hiszen közel 15 település lakossága tartozik Bicskéhez,
illetve az igen nagy forgalmat
bonyolító Ml-es autópálya és az
1-es számú főútvonal is folyamatosan kihívás elé állítja az itt szolgálatot teljesítő munkatársakat.
A mentőállomás közösségére az
emberközpontúság, a dinamizmus jellemző, mely maximális
odaadással, a lehető legnagyobb
szakmai hozzáértéssel és alázattal párosul.

Melles Mária, Tusnádfürdő alpolgármestere átveszi
a megszentelt kenyeret

Jávor Géza átveszi a Bicskéért kitüntetést

Ádám Lászlót (jobbra) Bicskéért emlékéremmel
tüntették ki

osztották a megszentelt kenyereket, amelyeket a Sváb Pékség
bicskei mintaboltja és a Papinóth
Sütőipari Kft. ajánlott fel, majd a
megjelentek koszorút helyeztek
el Szent István szobránál a 188.
Shvoy Lajos Cserkészcsapat segítségével.

A délutáni programsorozatot
Bálint Istvánné nyitotta meg a
Bicske Szíve Parkban, melyet
családi és gyermekprogramok
sokasága követett: játszóház,
népi játékpark, habparty várta az
érdeklődőket, továbbá látványos
motoros és kerékpáros egykerék
show, Kovács Nóri koncert, valamint a Music Szellection társulat
fellépése szórakoztatta a közönséget. A város kenyérsütő versenyt is hirdetett, melyet a zsűri
döntése alapján Paksz Károlyné
kézműves burgonyás kenyere
nyert, melynek receptjét lapunk
hasábjain is olvashatják. Volt
látványos ökörsütés is Hegedűs
Imre felajánlásával, illetve palacsintát sütöttek a Barátság Nyugdíjas Klub tagjai. A napot látványos tűzijáték és a Retro Band
zenekar utcabálja zárta.

Retro Band zenekar

A Bicske Városáért Közösségi Díjjal elismert Bicskei Mentőállomás
közössége

Bicske hazai és nemzetközi
megismeréséért tett évtizedes
munkájának elismeréséül Pálffy
Károly polgármester „Bicskéért” kitüntetést adományozott Jávor Géza pilótának. Jávor
Géza szívügye az 1931-ben az
Atlanti-óceánt rekordidő alatt
átrepülő két magyar emlékének
megőrzése. A Magyar Óceánrepülés Emlékbizottság vezetője-

ként 2006-ban, Lévay Zoltán
tervezővel közösen helyezte el
e különleges teljesítmény előtt
tisztelgő emlékmű alapkövét
Bicske határában. 2010-ben létrehozta a bicskei Magyar Sándor
Repülő Egyesületet, amelynek
azóta is elnöke.
Az ünnepség folytatásaként a
Bicskei Önkéntes Karitász Csoport tagjai a jelenlévőknek szét-

Augusztus 20-ához kapcsolódóan immár nem először lépett fel Bicskén
az Erdély szívéből érkező zetelaki Ezüstfenyő Néptánccsoport. A táncosok
augusztus 19-én varázsolták el a Fiatalok Háza közönségét. Az együttes
2002-ben alakult Kovács Imre vezetésével Zetelakán. Jelenleg a csoportnak
több mint 70 aktív tagja van, beleszámítva a kis- és középiskolás diákokat, akiket a 16 év körüli idősebb táncosok egészítenek ki. A tánccsoport
repertoárjában szerepel Kisküküllő-menti leánykörtánc, sűrű és ritka
pontozó, ugyanakkor műsorukban megtalálhatóak az udvarszéki, moldvai,
marosszéki, szatmári, illetve mezőségi táncrendek is. Ezekből adtak ízelítőt
Bicskén, fergeteges előadásuk jutalma vastaps volt.

Kerékpáros bemutató

A Városháza aulájában az ünneplő közönség megkóstolhatta
az ország idei győztes tortáját is,
a Komáromi kisleányt, melyet a
Randevú Cukrászdában készítettek el. Ám a délelőtti program
nem ért véget ezzel, mert a Petőfi
Művelődési Központban megnyílt Pereszteghy Judit „Álmok
és illúziók” című kiállítása, melyet Petrin László nyitott meg.

Motoros egykerék show
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Színészpalánták
táboroztak Zánkán
Már kerékpárokat is lehet
kölcsönözni az uszodában

A

Bicskén felnövő, a városhoz ezer szállal kötődő
Csomor Ágnes színművész
szervezett országos színjátszó
tábort Zánkán. A jelenleg Szegeden élő és dolgozó színésznő
mesélt lapunknak az ott töltött
hat napról.
– Annyira jól sikerült a tábor,
hogy ha lenne rá lehetőség, gondolkodás nélkül azonnal vis�szamennék. Sok-sok gyerekkori
emlékem kötődik Zánkához,
ahol csodás időket töltöttem el.
Most is fantasztikusan éreztük
magunkat a kollégákkal, köszönet érte Szabó Attiláéknak. A
tábornak hihetetlen légköre van,
szinte megáll az idő, amint belépünk a kapun, mintha kinyitnánk
egy mesekönyvet. Nagyszerűen
gondoskodtak rólunk a konyhások, minden falatot szeretettel
adtak. A kiváló konyha és ellátás

miatt néhány kiló fel is szaladt
ránk – emlékezett vissza Csomor
Ágnes.
A színművész 17 éve foglalkozik gyerekekkel. A Gór Nagy
Mária színi tanodában tanulta ki
a színészmesterséget, később oktatóként ment vissza. Hét éve működik Tini csillagok névre hallgató társulata és minden évben nyári
táborokat is szerveznek.
– Tavaly jött az ötlet, hogy az
országos színház táborral menjünk Zánkára, de sajnos foglalt
volt. Szerencsére idén sikerült
lejutnunk. A rohanó világban az
volt a cél, hogy a gyerekek megérkezzenek önmagukhoz, meg tudják mutatni magukat a színpadon,
amire a színház kiváló lehetőség.
A táborozók mobiltelefonjait is
begyűjtöttük, hogy élvezni tudják a csodás környezetet és csak
a színjátszásra koncentráljanak –
mesélte Csomor Ágnes, aki Fehér

Recept

Adriennel, Kárász Zénóval, Maláj
Györggyel és Szakál Attilával közösen tanította az ötvennél több,
többek között Gyuláról, Hódmezővásárhelyről, Szentesről, Nagykőrösről, Sárospatakról, Győrből, Sopronból, Kaposvárról és
Pécsről érkezett színészpalántát.
A 10-20 év közötti fiatalok a
Grease című előadást tanulták be,
a darabbal több mint negyven órát
foglalkoztak három csoportba
osztva. Volt tánc, ének és színjátszás óra is. A „vizsgaelőadáson”
pedig a tanoncok előadták a színdarabot.
Csomor Ágnesék annyira jól
érezték magukat, hogy már most
lefoglalták a jövő évi időpontot. A
tervek szerint akkor már a tehetségesen éneklő konyhai dolgozókat
is bevonják a színdarabba, mert
Keskeny Zsuzsanna, Bolba Kata,
Nagy Mariann és Horváth Brigitta
ebben is fantasztikusan teljesített.

Bicske Kenyere 2018.
Paksz Károlyné
kézműves burgonyás kenyere

Hozzávaló a kovászhoz: 250 ml víz, 250 g liszt, 30 g élesztő, 1 ek olaj
További hozzávalók: 1 kg liszt, 3,5 tk só, csipet aszkorbinsav,
kb. 4 dl víz, 2 ek olaj, 1 db főtt, áttört burgonya
Elkészítés: A megkelt kovászhoz hozzákeverjük a további
hozzávalókat – a víz mennyisége függ a liszt milyenségétől
– és 10-15 perc alatt simára dagasztjuk, majd letakarva
a duplájára kelesztjük. (A tészta akkor jó, ha nem ragad
sem a kézhez, sem a tálhoz.) Második alkalommal is elvégezzük ugyanezt, majd harmadszorra csak lazán átgyúrjuk és formázzuk. A sütőedényt kibéleljük szilikonos sütőpapírral, belehelyezzük a tésztát és lefedve ismét duplájára
kelesztjük. Bevágjuk a tetejét, kissé lefújjuk vízzel és lefedve
előmelegített sütőben 200 Co-on egy órát sütjük. Ezt követően a
tetőt levéve pirosra pirítjuk, majd rácson hagyjuk „cserepesedni”.
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Szabó Attila, a Bicskei Tanuszoda vezetője kinevezésekor azt
ígérte, hogy pezsgőbbé teszi az
uszoda életét. Ígéretét igyekszik
betartani, és a létesítményben
eszközölt változások mellett
most a minőségi turizmus és az
aktív pihenés irányába is tettek
egy lépést.
- Vásároltunk tíz darab, vadonatúj kerékpárt, így már kerékpár kölcsönzési lehetőséggel is
bővült intézményünk kínálata. A
négy túra és hat mountain bike
bicikli különböző vázméretekkel
rendelkezik, így bárki használni
tudja. Ráadásul kettő közülük
gyerekkerékpár. A felnőtteknek
500, a gyerekeknek 400 forint
óránként a bérlés, a kaució pedig

10 vagy 5 ezer forint – közölte az
igazgató.
Szabó Attila elmondta, hogy
az új szolgáltatásnak már most
jók a visszajelzései. Szerinte ez
nem is csoda, hiszen az új kerékpárutak gyönyörű vidékeken
vezetnek, és a környék egyetlen
településén sincs lehetőség kölcsönzésre. Megjegyezte, aki egy
kiadós tekerés után lazítani vagy
hűsölni szeretne egy kicsit, az az
uszodában azonnal meg is teheti.
Az uszodavezető elárulta azt
is, hogy tervben van még egy
kerékpáros térkép elkészítése
is, amely segíti az aktív pihenésre vágyókat a megfelelő útvonal
megtervezéséhez.

Elsősegélynyújtó tanfolyamot
szerveztek a tűzoltók
A Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság a Generali elsősegély
programjában nyert több százezer forintnyi támogatást elsősegélynyújtó tanfolyam megszervezésére. Polgár Viktor elnök
elmondta, hogy a lehetőséget
meghirdették több közösségi oldalon is, így bárki részt vehetett a
tanfolyamon.
- Alapszintű, vagyis az újraélesztés végéig átfogó ismereteket nyújtó ingyenes oktatás volt.
A kollégáknak rendszeresen,
minden évben tartunk ilyen tanfolyamot, de most azokat is hívtuk, akik kötődnek hozzánk, de
nem tagjaink, és természetesen
akadt olyan is, akit korábbról
nem ismertünk. A több mint
húsz résztvevő elsajátította a
szükséges tennivalókat akár a
mindennapi elsősegélynyújtáshoz, akár egy-egy sikeres újraélesztéshez – mondta el lapunknak az elnök.
Polgár Viktor hozzátette: jövőre is pályázni fognak, mert
rendkívül hasznos, ha a városban
és környékén minél több ember ismeri az elsősegélynyújtás

alapjait vagy akár az újraélesztés
szigorú lépéseit. Megemlítette,
hogy egy cég jóvoltából november óta náluk is van a Bicske 1-es
hívónevű gépjárműfecskendőn
defibrillátor, amit az Országos
Mentőszolgálat jóvoltából szakszerűen tudnak használni, ha
szükség van rá. Az állományukból 12-15 fő tudja kezelni a berendezést. A főállású tűzoltóknak kötelező a tudás elsajátítása,
ám mindig van olyan önkéntes
tűzoltó is, aki nem esik kétségbe, ha használni kell az életmentő készüléket.

Izgalmas szünidei táborok
N

yári táborok széles tárháza várta a bicskei gyerekeket a nyári szünetben. Ezek az alkalmak
hozzájárultak a szünidő aktív eltöltéséhez, nem mellékesen pedig komoly terhet vettek le a szülők válláról. Alábbiakban a táborokról készült beszámolókat
olvashatják.

alkottak. Az udvaron lehetőség nyílt aszfaltrajzok készítésére, pingpongozásra, focizásra, palotajátékra és
kidobózásra. Zárásként az alcsútdobozi Kalandparkba
ment a kis csapat.

Íjászok a Bükkben

A Petőfi Művelődési Központ idén is megszervezte
Zánkán a bicskei képzőművészeti nyári tábort. A 70
fős társaság délelőttjei a szakmai programokkal teltek:
a rajzosok gyönyörű festményeket készítettek, a videósok felvételeket rögzítettek, a fotósok pedig csodás
képeken örökítették meg az őket körülvevő világot. A
délutánok a strandolással és pihenéssel teltek. Egy alkalommal a kisebbeknek lehetőségük nyílt a konyhaművészetet kipróbálni, paprikás krumpli és sajtos pogácsa volt a vacsora. A táborozókat meglátogatta Benkő
Zsolt blues gitáros is, aki fantasztikus koncertet adott.
Az est nem ért véget a koncerttel, mert diszkó következett kifulladásig.
A fiatalok szomorúan csomagoltak össze az utolsó napon, de mindegyikük sok-sok élménnyel gazdagodva tért
haza Bicskére.

A Bicskei Íjászok a Bán patak völgyében táboroztak július
elején. A Bánvölgye Élménytáborban 58 bicskei tanuló
és 4 szervező vert sátrat. Az idei tábor mottója „Ismerkedés az íjászattal” volt. A hagyományos tábori programok,
mint számháború, csillagkeresés, játékos és szellemi vetélkedők, sportversenyek, kézműveskedés, túrák mellett
a táborozók megismerkedtek az íjászattal, nyílvessző készítéssel, vadász versennyel.

Alkotói tábor Zánkán

A leglelkesebb ifjú
lánglovagok jutalma
A tavalyi évhez hasonlóan idén is nyári tábort szervezett
a leglelkesebb ifjú tűzoltóknak a Bicskei Önkormányzati
Tűzoltóság. A tizenöt fiatalnak igen változatos programokban volt része a hat nap során, amelyet kvázi jutalomként kaptak egész éves aktivitásukért cserébe.
A tábor augusztus 20-án startolt és rögtön az első napon
komoly feladat jutott a fiatalságnak: nekik kellett a Bicske
Szíve Parkban a városi ünnepség részeként megrendezett
habpartit megcsinálni. Másnap az Alcsútdobozi Kalandpark és a Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltóság várta
a gyerekeket, harmadnap pedig a Bicske Szíve Parkban
gyakorlat következett, hogy aztán délután a tűzoltólaktanyában bálákból épített, 22 köbméteres medencében la-

A Balatontól Budapestig
A résztvevők meghódították a dédesi várromot, egész
napos kirándulást tettek Lillafüreden és Miskolcon. A
záporokkal tarkított táborozás során izgalmas íjászversenyre is sor került. Hazafelé pedig útba ejtették Szilvásváradot és Egert.

Szünidei játszóház
a Kapcsolat Központban
Idén harmadszor is sor került a Kapcsolat Központ
Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat Szakmai Egységekben a szünidei játszóházra. A városban
és a járás területén élő, az intézményi szolgáltatásokat igénybe vevő családok gyermekeinek szervezték a
programokat.

Augusztus közepén ismét kárpátaljai gyerekek érkeztek
Bicske város zánkai táborába a bicskei és környékbeli önkormányzatok jóvoltából. A napok reggeli tornával kezdődtek, de egész nap folyamatos volt a mozgás: vízben
futás, úszás, röplabda, tollas, foci és a pingpong, színesítette a programot. A kirándulások sem maradtak el, hiszen
egyik alkalommal a társaság áthajózott Balatonboglárra,
ahol felsétáltak a gömbkilátóhoz is, majd bevették a szigligeti várat, végül ellátogattak Balatonedericsre, az Afrika Múzeumba.
Az ebéd utáni csendes pihenőkben fakultatív módon
került sor a kézműves tevékenységekre. A textilfestés ragályosnak tűnt, mert néhányan belekezdtek, aztán szinte
mindenki kedvet kapott hozzá. Igazán szép, minőségi
alkotások jöttek létre a decoupage (szalvéta) technikával
díszített cserepeken is.
A tábor fantasztikus élménnyel zárult a gyerekek számára: augusztus 21-én, a budapesti Szent István-bazilika
előtti téren részesei lehettek Mága Zoltán koncertjének.

zíthassanak a fiatalok. Vendégeskedtek a tatabányai tűzoltó egyesület Síkvölgyön található központjában, aztán
látogatást tettek a Tatabányai Hivatásos Tűzoltóság bázisán is. Egyik este a gyerekek bent aludhattak a bicskei
laktanyában. Előtte közös szalonnasütés és kertmozi volt
a program. Utolsó előtti napon kismotor fecskendő szerelési gyakorlat és szabadfoglalkozás következett, hogy
aztán a zárónapon Balatongyörökön részt vegyenek az
országos kismotor fecskendő szerelő versenyen. A bicskei ifjú lánglovagok három kupát és számtalan oklevelet
nyertek. A viadal végeztével megmártóztak a Balatonban,
majd a közös fagyizást követően tértek haza Bicskére.

A közös reggelit követően a kisebbek gyermekjogi meséket dolgoztak, a felsősökkel a drog prevenciós társasjátékot és önismereti társasjátékot játszottak. Kézműves
foglalkozás és egyéb játékok is szerepeltek a programban: készítettek baglyot, üdvözlőlapot; festettek gipszből
kiöntött figurákat, kavicsot; kalapdobozból rózsaboxot
IMPRESSZUM
Bicskei Újság, a Bicskei Önkormányzat hivatalos, ingyenes lapja, megjelenik havonta 4500 példányban. Nyilvántartásba véve a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által
a CE/4347-3/2013. számon. Kiadja: Bicske Város Önkormányzata. Szerkesztő: Szabó Tibor. Olvasószerkesztő: Janek Réka. Fotó: Adravecz Tamás, Ivanics Imre.
Nyomdai előkészítés és nyomda: GOLDBOX Nyomdaipari Bt. Hirdetésfelvétel, kéziratleadás: 22-565-464. mediareferens@bicske.hu
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2018.
szeptember
29.

Szent Mihály - napi Sokadalom Bicskén!
8.00 A kisbíró kidobolja a programot
10.00 Traktoros felvonulás
11.00 Megnyitó – Pálffy Károly polgármester
Óvodások és iskolások színpadi bemutatói, Bicskei ízek udvara
Mihály-napi vásár, Bálavár
A kredenc körül – '50-es évek konyhája szabadtéri kiállítás

13.00 Parasztolimpia
Játékos, ügyességi vetélkedő
15.00 Gyermekkoncert

Jótékonysági
Bál

15.45 A bicskei Csillagszeműek néptánc bemutatója
16.00 Eredményhirdetés
Legszebb konyhakertek, Virágos Bicskéért, Bálaszépségverseny,
Parasztolimpia, Bicske Lekvárja 2018.
A díjakat átadja: Bálint Istvánné alpolgármester

Bicske Város
Önkormányzata tisztelettel
meghívja Önt és kedves családját a
2018. október 27-én 18 órai kezdettel tartandó

16.30 Színpadi programok
Csillagszeműek műsora, Szent László Általános Iskola bemutatója,
Ládafia Bábszínház,
Mesélj nekünk! – a Bicskei Prelúdium Alapfokú Művészeti Iskola előadása
19.00 Sztárvendég: Zoltán Erika

Jótékonysági Báljára

20.30 Mihály-napi pásztortűz

Neked is ott a helyed!

KÖZÉRDEKŰ
INFORMÁCIÓK
Hivatalok
Fejér Megyei Kormányhivatal
Bicske Járási Hivatal
2060 Bicske, Szent István út 7-11.
T.: 22/566-300, Fax: 22/566-303
Hétfőn: 8–12 és 13–16
Szerdán: 8–12 és 13–16
Pénteken: 8–12
Kormányablak Osztály
2060 Bicske, Szent István út 7-11.
T.: 22/795-948
Bicske Város Polgármesteri
Hivatala
Bicske, Hősök tere 4. T.: 22/565-464
Hétfő:
8:00-12:00
Kedd:
Az ügyfélfogadás szünetel
Szerda: 13:00-18:00
Csütörtök: Az ügyfélfogadás szünetel
Péntek: 8:00-12:00
Pálffy Károly polgármester
fogadóórája előzetes
egyeztetés alapján:
Bicske, Hősök tere 4. T.: 22/565-464
Tessely Zoltán országgyűlési
képviselő fogadóórája:
előzetes bejelentkezés alapján.
T.: 06-20/499-9623
Bicskei Egységes
Művelődési
Központ és Könyvtár
Petőfi Sándor
Művelődési Központ

Szeptember 25–28. (kedd-péntek) 17.00
Mesepercek a gyermekkönyvtárban.
Egy fárasztó nap után jóleső érzés megpihenni a könyvek birodalmában, hallgatni a mesélőt, lelkünket táplálni népmesekincstárunk
egy-egy gyöngyszemével.
Várjuk a város apraját és nagyját naponta új mesékkel, könyvekkel,
színezőkkel és egy csésze teával.
A részvétel ingyenes!
Találkozzunk a könyvtárban!
Szeptember 28. (péntek) 10.00
PADLÁS
A Szegedi Tinicsillagok előadása a Művelődési Központban.
A Tinicsillagok Társulat 2012-ben alakult azzal a céllal, hogy
összefogják azokat a fiatalokat, akik szeretnék kihozni magukból
a legtöbbet kreativitásban, tehetségben, sikerességben vagy akár
színházi játékban.
Művészeti vezető: Csomor Ági színművésznő
Az előadásra a bicskei iskolás csoportokat várjuk.
Előzetes bejelentkezés szükséges!

Bor- és szörpkóstolás a Galagonyáson
Pusztabusz, lovaskocsizás

Részletes program:
www.bicske.hu, www.bicskemuvhaz.hu

Programajánló

Helyszín: Kossuth tér

Bicske, Kossuth tér 20.
T.: 22/951-299;
06-20/430-7770
Hétfőtől péntekig: 8–20
Szombat-vasárnap:
rendezvények szerint
Nagy Károly Városi Könyvtár
Bicske, Kisfaludy u. 29.
T.: 22/565-115
Keddtől csütörtökig:10–18
Pénteken: 9–18,
Szombaton: 9–13
Gazdasági és szociális
intézmények
Egyesített Családsegítő és Gondozási
Központ – Kapcsolat Központ
Védőnői Szakmai Egység
2060 Bicske,
Kossuth tér 17.
Telefon: +36 22/952-232
E-mail: bicskevedonok@gmail.com
Pedagógiai Szakszolgálat
2060 Bicske, Szent István út 6.
Telefon: +36 22 350-948
Nyitva tartás: H–P 8–16
Bicskei Gazdasági
Szervezet
Bicske, Kossuth u. 60-62.
22/565-285
Egészségügy
Bicskei Egészségügyi Központ
Bicske, Kossuth tér 17.,
22/567-520
Hétfőtől péntekig 7 órától
rendelési időtől függően

Egészségfejlesztési Iroda
Bicske,Kossuth utca 15.,
Tel: 22-419-666
H-P: 8:00-16:00
Orvosi ügyelet
Bicske, Kossuth tér 17.
Hétfőtől-péntekig: 16 órától másnap
reggel 8 óráig. Szombat-vasárnap és
ünnepnapokon: 24 órás szolgálat, azaz
reggel 8-tól másnap reggel 8 óráig.
A lakáson történő ellátási igényt a 104es segélyhívón lehet bejelenteni.
Aranysas Gyógyszertár
Bicske, Kossuth tér 15., 22/565-093
Hétfőtől csütörtökig: 8–18;
Pénteken: 8–16.30; Szombaton: 8–12
Duna Gyógyszertár
Bicske, Csabdi út 4., T.: 22/565-136
Hétfőtől szombatig: 9–20
Vasárnap: 9–19
Oroszlán Patika
Bicske, Kossuth tér 10., T.: 22/350-775
Hétfőtől péntekig: 8–18
Szombaton: 8–12
Posta
Bicske, Kossuth tér 4., T.: 22/350-872
Hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 8–17
Szerda: 8–18 Szombat: 8–11
Gyepmesteri feladatok:
Tuncsik József 20/972-8231,
Kincses Imre 70/626-7378

Az est kiemelt célja
"A Bicskei Mentőállomás működésének támogatása"
A bál fővédnöke:
Dr. Balogh Gyula,
a Bicskei Egészségügyi Központ
igazgató-főorvosa

Belépőjegy: 5000.- Ft/fő
Jótékonysági szándékukat
Helyszín: Báder Fogadó (Bicske, Szent László u. 2.)
támogatójegy vásárlásával is megtehetik!
Program:
Jegyek megvásárolhatóak a
Pezsgős köszöntő, vacsora, tombolasorsolás
Petőfi Művelődési Központban
A báli hangulatról a Retro Band Zenekar gondoskodik.

Anyakönyvi hírek
Az alábbi párok járultak hozzá ahhoz, hogy értesüljön Bicske lakossága bicskei
anyakönyvvezető előtt 2018. július–augusztus hónapban megkötött házasságukról:
Balogh László és Kádár Kata (július 14.), Földvári Mihály András és Papp Krisztina
(július 21.), Bognár Sándor és Málnási Ildikó (augusztus 04.), Sárközi Attila József
és Farkas Margit (augusztus 04.), Molnár Kálmán és Fazekas Erzsébet (augusztus
08.), Csiki Attila és Komlós Erzsébet (augusztus 09.), Radócz Gábor és Szabó Luca
Krisztina (augusztus 09.), Harangozó László és Nyul Tímea (augusztus 11.), Endes
Csaba és Gulyás Tímea (augusztus 18.), Karakas Tibor és Pálszabó Ágota Dorottya
(augusztus 18.), Petró Pál és Erdélyi Kinga Erika (augusztus 18.).
Sok boldogságot kívánunk!
Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ védőnői
szakmai egysége tájékoztatása szerint a 2018. május-június-július-augusztus
hónapban született gyermekek: Vajda Botond és Boldizsár (2018. 05. 04.),
Nagy Roland (2018. 06. 21.), Kontra Anna Viola (2018. 06. 29.), Földesi Dóra (2018.
07. 05.), Kutrik Kamilla Mária (2018. 07. 09.), Krajcsír Viktória (2018. 07. 09.),
Bíró Kamilla Zsófia (2018. 07. 10.), Nagy Bercel (2018. 07. 13.), Sampár Hanna (2018.
07. 17.), Adravecz Tamara (2018. 07. 18.), Domokos Benedek Máté (2018. 07. 25.),
Ábel Anna (2018. 08. 02.), Varga Tibor
Védőnői Szakmai Egység
(2018. 08. 07.), Lukács Kornél (2018.
2060 Bicske, Kossuth tér 17.
Telefon: 22/ 952-232 E-mail:
08. 09.).
bicskevedonok@gmail.com
Jó egészséget kívánunk!

