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Bicskei Újság

Felújítások városszerte Kedves
Pálffy
Károly
polgármester

A most zajló, az egyházi fenntartású és tulajdonú bicskei
Szent Margit Általános Iskola
Szent László Tagiskolája és az
állami fenntartásban és működtetésben, önkormányzati
tulajdonban lévő Csokonai
Vitéz Mihály Általános Iskola
energetikai korszerűsítése egy
korábbi kormányhatározat
alapján kiemelt projekt.

A felújításokra szánt 150 millió

forint támogatást, és az önkormányzat által biztosított önrész
egy részét (a Csokonai vonatkozásában) a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ átvállalta, így a
megtakarított önrészből további 8
épület teljes, vagy részleges felújítására kerülhet sor a városban.
Pálffy Károly polgármester a
Bicskei Újságnak elmondta, hogy
tárgyalásaiknak eredményeként,
amelyeket többek között a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal

és az Emberi Erőforrások Minisztériumával folytattak, a Csokonai
iskola energetikai korszerűsítése
teljes egészében állami pénzből
valósul meg. A felszabaduló 54,4
millió forint önerőből, továbbá a
módosított KEOP-pályázat elszámolható költségéből, az önkormányzatnál maradt bruttó 85,1
millió forintból a tervek szerint
a következő épületek felújítása
történik meg: a Baptista Szeretetszolgálat épülete (homlokzati és

padlás hőszigetelés, ablakcsere),
a Prelúdium Zeneiskola (padlás
hőszigetelés és ablakcsere), a
Tanoda (homlokzati és padlás hőszigetelés, ablakcsere), a Kakas
Óvoda, az Egészségfejlesztési
Iroda, a Gondozási Központ, a
József Attila utcai óvoda, valamint
a Bölcsőde épülete (utóbbiak
esetében padlás hőszigetelés).
Az összes felújítást december 15éig kell befejezni – mondta Pálffy
Károly.
Sz. T.

Átadták az új
temetőkerítéseket

Mindenszentek napján, november 1-jén átadták Bicske katolikus és református temetőjének
új kerítését. A helyszíneken
megtartott szentmisét, illetve
istentiszteletet követően Tessely
Zoltán országgyűlési képviselő
és Pálffy Károly polgármester az
egyházi vezetőkkel, Varga Imre
atyával és Máté János lelkésszel
ünnepélyesen átvágták a bejáratoknál kifeszített nemzeti színű
szalagot.
Bicske Város Önkormányzata
a római katolikus temető kerítésének kivitelezési munkálataihoz bruttó 25.860.781 Ft-ot, a
református temető kerítéséhez
12.891.135 Ft-ot biztosított.

folytatás a 2. oldalon

Egyeztetések a Nagy Károly
hagyaték turisztikai hasznosításáról
Tessely Zoltán országgyűlési képviselő meghívására november 5-én
munkalátogatást tett Bicskén L.
Simon László, a Miniszterelnökség államtitkára és Sárváry István,
a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási
Központ elnöke. Pálffy Károly
polgármesterrel közösen megtekintették a Batthyány-kastélyt és a
Nagy Károly Csillagda területét.
– A nemzeti kastélyprogram
választókerületet érintő megvaló-

sulása időarányosan és jó irányba
halad. A bicskei kastély mellett a
váli Ürményi-kastély, a csákvári
Esterházy-kastély, a lovasberényi
Cziráky-kastély és a kápolnásnyéki
Halász-kastély rekonstrukciójáról
is szó esett. A kastélyprogramon
túl, a Bicske városát érintő másik
nagy lélegzetű turisztikai vonzerő
fejlesztés helyszínét jártuk be, amelyet Nagy Károly Csillagda néven
ismerhetett meg a város az elmúlt
években. A több mint 10 hektáros

területen megmutattuk a Batthyány
mauzóleumot, Nagy Károly csillagvizsgálójának megmaradt vizsgálati
tornyát, illetve a valamikori Hegyi
kastély helyét. Az egyeztetéseket
kimondottan az együttműködés reményében zártuk le – tájékoztatta
Tessely Zoltán a Bicskei Újságot,
aki megemlítette, hogy szó esett az
EuroVelo 5-ös kerékpárút hálózat
észak-déli összekötő szakaszáról is,
amely Csabdin új településközpontot eredményezhet.

Bicskeiek!
Közeledik a nap, amikor
meggyújtjuk az első
gyertyáinkat az adventi
koszorúinkon, és kezdetét
veszi a várakozás, amely majd
az eljövetelben éri el jutalmát,
beteljesülését. Az adventi
koszorún minden gyertya
szimbolizál valamit, amelyek
a hit, a remény, az öröm és a
szeretet.
A hagyományokhoz híven,
Bicskén is, mint minden
évben, felállítjuk közös adventi
koszorúnkat, idővel pedig
majd a város karácsonyfáját.
Közintézményeink körében
meghirdetett pályázatunk révén
még szebbé és melegebbé
kívánjuk varázsolni az ünnepi
készülődést az „Adventi
kisváros” bővítésével, illetve
díszkivilágítással városszerte.
Különböző programokkal
készülünk hozzájárulni
az adventi hangulathoz
kicsiknek és nagyoknak:
közös gyertyagyújtásokra,
éneklésekre, adventi forgatagra
várunk mindenkit sok
szeretettel az elkövetkező
hetekben.
Meghitté szeretnénk
tenni mindannyiunk
karácsonyát, ezért az
elesettebb embertársainkon is
megpróbálunk segíteni. Idén is
meghirdetjük az önkormányzat
adventi adománygyűjtő
akcióját, amelyre a családok
részére tartós élelmiszert,
a gyermekeknek játékot,
ruhaneműt és könyveket
várunk. Arra szeretnék kérni
mindenkit, hogy lehetőségeihez
mérten támogassa a nehéz
sorsú családokat, és
csatlakozzon az ajándékokat
felajánlókhoz. Segítsünk
együtt, mert adni jó!

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

Állattartási kisokos Szeretem Bicskét
A Bicskei Újság most induló
cikksorozatával hathatós segítséget szeretne nyújtani
a bicskei állattartó, állattartás
gondolatával kacérkodó,
illetve a téma iránt érdeklődő
lakosoknak, hogy
eligazodjanak a hazai
állattartási, állategészségügyi
és állatvédelmi szabályozás
útvesztőjében.

Magyarországon jelenleg az állattenyésztésről, az állategészségügyről, valamint az állatok védelemről
és kíméletéről szóló törvények és e
törvények felhatalmazása alapján
kiadott számos kormány-, illetve
tárcarendelet szabályozza e kérdéskört.
A megjelenő cikkekben Fritz
Gábor, a Bicskei Polgármesteri Hivatal Hatósági Irodájának vezetője
ismerteti az általános szabályozástól, az egyes állatokra vonatkozó,

egyedi szabályozásig az állattartók
legszélesebb rétegét érintő témákat.
Ahhoz, hogy maradéktalanul
megértsük az állattartási szabályokat, cikksorozatunk első részében
az állattartás legfontosabb, törvény
által meghatározott alapfogalmait
tisztázzuk.
állattartó: az állat tulajdonosa,
illetve aki az állatot vagy az állatállományt gondozza, felügyeli;
állat károsítása: az állat testi épségének, szervezetének, pszichikai
állapotának vagy viselkedésének
tartós, hátrányos megváltoztatása;
állatkínzás: az állat szükségtelen,
fájdalmat okozó bántalmazása,
vagy olyan hatást eredményező
beavatkozás, bánásmód, valamint
szükségleteinek olyan mértékű
korlátozása, amely tartós félelmet
vagy egészségkárosodást okozhat,
továbbá az öröklődő betegségben
szenvedő – nem kísérleti célra
szánt – állategyed tenyésztése,
szaporítása;

Bennünket
képviselnek
Rendkívüli nyílt testületi ülés
(október 14.)
•Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Bicske Város területén
térfigyelő kamerarendszer bővítése” tárgyában feltételes, hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás győzteseként az
ATROX-MÉRNÖK Kft-t hirdette ki.
Soros nyílt testületi ülés
(október 28.)
•A képviselők döntése értelmében Bicske közigazgatási területén nem vezetnek
be ebrendészeti hozzájárulást.
•A testület lezárta a Bicske helyi építési
szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló
18/2009.(VII. 27.) rendelet módosítására
irányuló eljárás véleményezési szakaszát,
így a tervdokumentáció végső szakmai véleményezésre benyújtható az állami főépítésznek, és az egyetértő állami főépítészi
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beavatkozás az állaton: az állat
fizikai, élettani vagy pszichikai állapotának megváltoztatása;
jó gazda gondossága: az az emberi tevékenység, amely arra irányul,
hogy az állat számára olyan életkörülményeket biztosítson, amely az
annak fajára, fajtájára és nemére,
korára jellemző fizikai, élettani,
tenyésztési és etológiai sajátosságainak, egészségi állapotának
megfelel, tartási, takarmányozási
igényeit kielégíti (elhelyezés, táplálás, gyógykezelés, tisztán tartás,
nyugalom, gondozás, kiképzés,
nevelés, felügyelet);
állat életének megengedett módon való kioltása: az állat életének
a legkisebb szenvedés okozásával,
valamint a faj adottságainak figyelembevételével történő szakszerű
és gyors kioltása;
állat kábítása: minden olyan szándékos eljárás, amelynek alkalmazása a tudat és az érzékelés fájdalom
nélkül történő elvesztését okozza,
beleértve a közvetlen halált okozó
eljárásokat is.
(Folytatjuk)

záró vélemény kézhezvételét követően sor
kerülhet a rendelet módosítására.
•Csabdi Község Önkormányzata kezdeményezte Bicske közigazgatási területéhez
tartozó Csabdi-Tükröspuszta területének
Csabdi közigazgatási területéhez csatolását.
A képviselők jelen állapotában elutasították
a kérést – a közigazgatási kérdés megvizsgálására egy 5 fős bizottságot jelöltek ki.
•Az önkormányzat jóvoltából (300.000
Ft-os támogatás révén) a Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. idén is 3 előadásos ingyenes hangversenysorozat ad a
bicskei diákoknak.
•Az önkormányzat hozzájárul a BICSKECSABDI-MÁNY Víztermelő és Szolgáltató Kft. mányi bányakút kútállapot vizsgálatának költségeihez abban az esetben,
amennyiben Csabdi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete is vállalja a
reá eső költségeket.
•A képviselők Bálint Istvánné alpolgármestert delegálták a Bicskei Prelúdium
Alapfokú Művészeti Iskola Intézményi
Tanácsába.

Miért indult képviselőnek?

Mert szeretem ezt a várost és
az itt élő embereket. Csapatjátékos vagyok, a közösségért végzett munka örömmel tölt el.
2006-ban kért fel először a
Fidesz-KDNP, hogy induljak
képviselőnek. Akkor nem sikerült, de nem adtam
fel. Külsős bizottsági
tagként dolgoztam a
városért. Majd 2010ben ismét megmérettettem magam, és bizalmat kaptam. Ezzel a
bizalommal 2014-ben
ismét megjutalmaztak
a
választópolgárok,
így folytathattam a megkezdett
munkát.

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

Korábban bizottsági elnökként
végezhettem a munkát. Számos
fejlesztésnek köszönhetően a város, és benne a körzetem (5-ös)
komoly fejlődésnek indult. Nyilván mindig adódik megoldásra
váró feladat, egyes utcák szilárd
burkolattal való ellátása, a Bicske Szíve Park és a többi közösségi tereink továbbfejlesztése, a
hiányzó közvilágítás kiépítése,
az ebrendészeti telep körüli nehézségek megoldása, vagy az
Egészségügyi Központ bővítése.

•A gyermekotthonok közötti úszóverseny megrendezéséhez az önkormányzat térítésmentes használatot biztosít a
Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon és Általános Iskola számára a Bicskei Tanuszodában 2015. november 14-én.
•A képviselők idén is meghirdetik Adventi adománygyűjtő akciójukat, amely
során a rászorult családokat kívánják
megsegíteni. A testület a belföldi adománygyűjtő számlára 150.000 Ft támogatást biztosított, felkéri továbbá Bicske
város lakosságát, hogy lehetőségeihez
mérten támogassák ők is az adventi adománygyűjtést. (Részletek a 8. oldalon).
•A képviselők döntöttek az adventi ünnepkörhöz kapcsolódó programokról is.
Idén három alkalommal az adventet megelőző péntekenként, december 13-án,
vasárnap az Adventi forgatag keretében
kerül sor a gyertyagyújtásokra. A Városháza előtt ilyenkor kihelyezett „Adventi
kisváros” továbbépítésére pedig felkérték a bicskei oktatási intézményeket
– az alkotásokhoz a faanyagot a Bicskei

Régi közös álmunk továbbá egy
Bicskei Múzeum létrehozása is

Milyen a kapcsolata
a választópolgárokkal?

Alpolgármesterként a város
szinte minden lakójával kapcsolatban vagyok. Célom, egy ös�szetartó városi közösség építése.
Munkám során van,
akivel az irodámban,
van, akivel az utcán,
vagy a saját otthonában találkozom. Mivel
a végzettségeimből és
az emberi tulajdonságaimból adódóan a szociális terület hozzám
tartozik, sok problémával találkozom. Lehetőségeim
szerint igyekszem mindenkinek
segíteni.

Ha volt már korábban is
önkormányzati képviselő,
mely változások, kezdeményezések köthetőek az Ön
személyéhez?

Nem kifejezetten csak az én
személyemhez köthető, de évek
óta oroszlánrészem van a jótékonysági rendezvények szervezésében, a karácsonyi adománygyűjtés koordinálásában és az
ajándékok szétosztásában.
Névjegy
Bálint Istvánné 43 éves, házas
egy felnőtt gyermek édesanyja.
Szociálpedagógus és egészségügyi szakember. Bicske Város
Alpolgármestere

Gazdasági Szervezet biztosítja. Az idei
eseményeket 500.000 Ft-tal támogatja
az önkormányzat keret jelleggel.
•Az önkormányzat 60.000 Ft-tal támogatta a Dinamik Harcművészeti Közhasznú Sportegyesület eljutását a november 6-án megrendezett jászberényi
Magyar Bajnokságra.
Rendkívüli nyílt testületi ülés
(november 6.)
•A képviselő-testület – korábbi döntésének megfelelően – a telekmegosztások révén kialakult az önkormányzat
1/1 arányú tulajdonában álló bicskei
1276 hrsz-ú, 4.405 m2 térmértékű,
beépítetlen terület megnevezésű, forgalomképes ingatlanának tulajdonjogát
a járási hivatal építésének céljára ingyenesen felajánlotta Magyar Államnak.
•A képviselők döntöttek 8 önkormányzati tulajdonú épület energetikai felújításával összefüggő kérdésekről. (Lásd
Felújítások városszerte című cikkünket).

Portré
Majdnem boszorkánnyá
avatták, de maradt
az anyakönyveknél

Dr. Kovács Györgyné

Ez évben harminc éve, hogy
köztisztviselőként Bicskét és annak lakóit szolgálja Dr. Kovács
Györgyné anyakönyvvezető. Aki
az elmúlt évtizedekben házasságkötést, esetleg válást vagy halotti
anyakönyvet intézett a polgármesteri hivatalban, biztosan találkozott interjúalanyunkkal.
Hány pár köszönheti Önnek,
hogy hivatalosan házasságot
köthettek?

– Pontos kimutatásom nincs,
de nagyjából 1300-1400 párt
adtam össze eddigi hivatali időm
alatt. Bicske nagyon pici település Székesfehérvárhoz, vagy egy
budapesti kerülethez képest. Manapság pedig átlagosan csak mintegy évi ötven házasság köttetik,
ami régen ennél jóval több volt,
akár a duplája is. Ez a szép szám
1988 óta jött össze, vagyis 28 éve
foglalkozom az anyakönyvvezetéssel, de már előtte is a polgármesteri hivatalban dolgoztam.

Mindenki úgy gondolja, hogy
mennyire szép feladat az ifjú
párokat összeadni…

– Valóban, sokan azt hiszik,
hogy a mi munkánk abból tevődik
ki, hogy csak szép ruhába öltözve, nemzeti szín szalaggal a vállon
megtartjuk a hivatalos szertartást,
amelyet ráadásul pezsgős koccintás követ. Pedig egy anyakönyvvezetőnek rengeteg egyéb más területen is helyt kell állnia, amelyhez
komoly jogszabályi ismeretekkel
is rendelkeznie kell. Rengeteg a
papírmunkám, de ettől függetlenül nagyon szeretem ezt a hivatást. Kereskedelmi és iparigazgatás munkakörben helyezkedtem
el kezdetben a hivatalban, amelyet 3 éven keresztül végeztem.
Aztán egyszer megkérdezték,
nem lenne-e kedvem anyakönyvekkel foglalkozni, én pedig
igent mondtam. Elvégeztem egy
ehhez kapcsolódó iskolát, s azóta is ezt csinálom. Sőt volt egy

nyolcéves periódus, amikor ezzel
párhuzamosan szabálysértési és
birtokvédelmi előadó is voltam.
Azt hiszem, az emberekkel való
foglalatoskodást imádom benne.
Minden ügyfél más, a problémáik
is különböznek. Ez a színesség
pedig megunhatatlan.

Akadtak érdekes,
különleges esetek?

– Ebben nem volt hiány! Nagyon büszke vagyok például arra,
hogy még birtokvédelmi előadóként számos esetben egyezséget
hoztam létre az egymással szemben álló felek között. Egyszer egy
ilyen birtokvita kapcsán egy idős
és egy fiatal férfi közti ellentétet
olyannyira sikerült feloldanom,
hogy nem csak megegyeztek egymással, hanem még egy közösen
szedett nagy csokor mezei virággal is meghálálták közreműködésemet.
A legérdekesebb viszont az a
történet, amikor engem egyszer,

egy nekem akkor még igen idős
néni boszorkánnyá akart avatni.
Kolléganőmmel egy irodában
voltunk, amikor Lidi néni benyitott, és egy nejlonzacskóból egy
seprűt akart kivenni, amiben még
volt valamiféle sárga lé is. Ezekkel szeretett volna felavatni. Azt
mondta, jó ideje figyelt, és alkalmasnak tart arra, hogy boszorkány legyek. Kolléganőm ki is
szaladt azonnal az irodából, de én
szerencsére higgadt tudtam maradni, és azt mondtam neki: úgy
érzem, még nem értem meg erre
a feladatra. A hölgy egyetértett
velem, és kedvesen elfogadta a
döntésemet – talán mert belátást
tanúsítottam felé. Csak később
gondolkodtam el azon, hogy milyen különös lett volna, ha az egyházi esküvőn egy felszentelt pap,
a hivatalban pedig egy felkent boszorkány végezte volna az esküvői
szertartást…
Egyébként néha adódnak ve

szélyes helyzetek is. A menekülttáborból érkezett hozzám egy szerb
pár, akik katonaként szolgáltak
a balkáni háború idején. Mivel a
feltételek nem voltak adottak házasságkötésükhöz, nem tudtam
összeadni őket. Ezt nehezen fogadták el, és igen fenyegetően
léptek fel velem szemben. Mégis
sikerült kezelnem a helyzetet.
Milyen tervei vannak
az elkövetkező évekre?

– Jövőre nyugdíjba vonulok,
de fogalmam sincs, mihez kezdek
majd magammal. De ezzel még
nem is foglalkoztam komolyabban, a jól megérdemelt pihenés
ráér, ugyanis még az utódomat is
be kell tanítanom. Sok tudást és
tapasztalatot kell átadnom, hiszen
van olyan helyzet, amelyet nem
lehet csupán jogszabályokkal kezelni. Például, amikor a férjjelölt
komoly alkoholos befolyásoltság
alatt szeretné kimondani az igent,
a nemet, vagy nem is tudja…
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A Téma

Köszönet
a szabadságharc
hőseinek

Bicske Város Önkormányzata
az 1956-os forradalom és szabadságharc 59. évfordulója alkalmából
ünnepséget tartott a Petőfi
Művelődési Központban.

A szokásoknak megfelelően ezúttal is érkeztek vendégek Altshausenből, akik együtt
emlékeztek a magyar és a bicskei hősökre.
– Az 1956-os forradalom és szabadságharc a XX. századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseménye

volt: Magyarország népének a sztálinista
diktatúra elleni forradalma, és a szovjet
megszállás ellen folytatott szabadságharca
– hangsúlyozta beszédében Pálffy Károly
polgármester, aki röviden felidézte a forradalom kitörésének fővárosi eseményeit,

amelyet a következő napokban számos vidéki városban tömegtüntetések követtek
és a forradalom országossá vált. – Bicskén
is megkezdődött a szervezkedés, a lakosság többsége nyíltan kiállt a felkelés mellett – tette hozzá.

Kitüntetett
kormánymegbízott
Nemzeti ünnepünk, az 1956-os forradalom- és szabadságharc évfordulóján
„A Honvédelem kitüntető cím I. fokozata” kitüntetést adományozta Simon
László Fejér Megyei Kormányhivatalt
vezető kormánymegbízottnak Simicskó
István honvédelmi miniszter.
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Simon László a társadalmi szervezetek és nyugállományúak egyesületei
javaslatára, a HM Társadalmi Véleményező Bizottság támogatásával, a
nyugállománmyúak szervezetei, valamint a honvédelem ügye érdekében huzamos időn át végzett, áldozatos munkája

elismeréseként részesült a kitüntetésben. A rangos elismerést Vargha Tamás,
a HM parlamenti államtitkára nyújtotta
át Budapesten, a Stefánia Palotában, a
Honvédelmi Minisztérium október 21ei ünnepségén.
Fotó: Galovtsik Gábor

Magyar Érdemrend
kitűntetés

– Most is hálásak vagyunk nekik,
hiszen csatlakozva a budapesti eseményekhez, életüket kockáztatva nem
csak a saját szabadságukért szervezkedtek, hanem a jövő nemzedékéért,
értünk is. Köztünk, megemlékezők

között is vannak olyanok, akik
az akkori bicskei eseményeknek
maguk is részesei voltak, vagy családtagjaik bátor cselekedetei révén a történelem részesévé váltak.
Köszönöm mindazt, amit akkor a
szabadságért, országunkért, értünk, bicskeiekért tettek – mondta Pálffy Károly.
A rendezvény idei szónoka,
Endrédiné Szabó Erika, a Nagy
Károly Városi Könyvtár vezetője
a bicskei eseményeket elevenítette
fel.
– Személyes emlékeim nincsenek a forradalomról, diákként
ellenforradalomról tanultam, az
érintett családok pedig csak az
1989-es rendszerváltozás után
kezdtek beszélni a történtekről.
Mégis, az egykori résztvevők
hiteles visszaemlékezéseit lokálpatriótaként fontosnak tartottam
megismerni – kezdte beszédét
Endrédiné Szabó Erika, aki az
59 éve történt eseményeket napról napra, eseményről eseményre
vette végig. A bicskei történetek
felidézésekor olyan nevek hangzottak el többek mellett, mint
Mészáros Árpád, Nagy Zsigmond,
Vértes Vilmos, Kutrik József,
Kornély Ferenc, Pálfalvi Zoltán,
Ladányi Zoltán, Poór János, Hegyi
Sándor, de szóba került a városhoz
sok szállal kötődő, a forradalmat
azonban nem helyben megvívó
Lakatos István, Tabódy István és
Onestyák László neve is.
– A felsorolás nem teljes, sok az
ismeretlen hős. Sok család évtize-

Gyertyagyújtás

deken keresztül megbélyegezve,
osztályidegenként élt: nem kaptak
munkát, gyerekeiket nem vették fel
a gimnáziumba – említette meg a
könyvtárvezető, majd így folytatta:
– 2006-ban emlékművet avattunk
Bicskén az 56-os forradalom által
megszentelt helyen. Emlékezzünk
főhajtással a mai napon a kegyelet
és az emlékezés virágaival az 59
éve történt eseményekre, Kutrik
Józsefre és társaira, akik józan
gondolkodással és ítélőképességgel, összefogással álltak a helyi
események élére – zárta gondolatait Endrédiné Szabó Erika.
A folytatásban a Csokonai Vitéz
Mihály Általános Iskola 8. osztályos diákjai adtak színvonalas műsort, felkészítőjük Tima Gabriella
volt.
Az önkormányzat a hagyományok mentén köszöntötte a
nyugdíjba vonuló köztisztviselőket és közalkalmazottakat. Pálffy
Károly polgármester és Bálint
Istvánné alpolgármester a Polgármesteri Hivatal dolgozói közül
Magyarné Pötörke Katalint, Komlós Mihálynét, Kovács Hajnalkát
és Siebelné Tokaji Erzsébetet,
az óvodákból pedig Dancsiné
Czeiner Edit és Klébert Jánosné
Szabó Ágnes óvónőket köszöntötte.
Az ünnepség befejezéseként a
résztvevők az Emlékezés virága
emlékműnél az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseinek
emlékére lerótták kegyeletüket, és
koszorúkat helyeztek el.
A Nemzeti Gyász Emléknapján,
november 4-én Bicske városa is
emlékezett. Az akkori eseményekről Sulyokné Guba Judit önkormányzati képviselő mondta el
gondolatait.
– 1956 őszén megmérettettünk.
Mindnyájan, egyenként. És volt, aki
gyengének találtatott, de a nemzet
világra szólóan erős lett. Akkor az
emberek közti viszony megváltozott
a korábbi évekhez képest. Bicskén
tudjuk, hogy az éhező Budapestet
Hegyi Sándor teherautóján élelmiszeradományok segítették, melye-

Az 1956-os megemlékezésen részt vett Kurt König,
Altshausen nemrég leköszönt
polgármestere is, aki aláírója
volt 20 évvel ezelőtt Altshausen
és Bicske testvérvárosi szerződésének, és akit 2013-ban
Bicske Városáért Közösségi
Díjjal tüntetettek ki.
Elévülhetetlen érdemeinek
elismerésére Tessely Zoltán
országgyűlési képviselő és
Pálffy Károly polgármester
közbenjárására, a külpolitikáért felelős miniszter Kurt
Königet Magyar Érdemrend
kitüntetésre terjesztette elő
Magyarország miniszterelnökénél, Orbán Viktornál.
A Magyar Érdemrend a nemzet szolgálatában, az ország
fejlődésének elősegítésében,
a haza érdekeinek előmozdításában és az egyetemes emberi értékek gyarapításában végzett
kimagasló, példamutató tevékenység elismerésére szolgál. A
kitüntetést Magyarország miniszterelnökének javaslatára a
köztársasági elnök adományozza.
Áder János, Magyarország köztársasági elnöke Kurt König
Altshausen város volt polgármestere részére a Magyarország
és Németország közötti megértés és összetartozás erősítése
érdekében végzett tevékenysége elismeréseként a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést adományozta. A kitüntetést Áder János köztársasági elnök személyes megbízottjaként
Tessely Zoltán országgyűlési képviselő adta át.

ket leginkább gimnazista fiatalok
gyűjtöttek be. Itt nálunk mindenki
azt adta, amit csak tudott – mondta
a képviselő, majd a hallgatósággal
megosztott egy olyan történetet is,
amelyet korábban senki nem ismert
még Bicskén. Édesapja bátyja, keresztapja, Guba Dezső fiatalságát
a kommunizmus börtöneiben töltötte, 1948-63-ig. Ült az Andrássy
út 60-ban is. Szabadult ugyan
1955-ben, de Hevesen 1956-ban
a forradalmi erők élére állt, vezetője
lett a Hevesi Nemzeti Bizottságnak.
Mint mondta, rendet tartott a te-

lepülésen, ahogy Kutrik József és
Vértes Vilmos tette Bicskén. Mindezek kapcsán kiemelte: – Ha erős,
mentálisan erős Magyarországot
akarunk építeni, van hová visszanyúlnunk példáért, s meggyőződésem, hogy csak az 56-os alapokon
tudunk hiteles mindennapi életet
építeni a jövő generáció számára.
A megemlékezés végén a jelenlévők gyertyákat gyújtottak az
Emlékezés virágánál, majd koszorút helyeztek el Kutrik József,
Vértes Vilmos és Weinger László
sírjára.
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Egészségfejlesztési Iroda:

A program folytatódik
A bicskei Egészségfejlesztési
Iroda 2014 márciusától segíti
a város és a kistérség lakosságát abban, hogy elmozduljanak egy egészségesebb
életmód felé. A háttérmunka
azonban már korábban,
2013 novemberében me
gindult – ennek az elmúlt két
évnek a végére érve tartottak
zárórendezvényt október
30-án a Petőfi Művelődési
Központban.
A rendezvényen Bálint Istvánné
alpolgármester történelmi vis�szatekintéssel kezdte beszédét,
amelyben megemlítette, hogy
2004-ben a város saját gondozásába vette az Egészségügyi
Központot, azóta pedig a bicskei egészségügy nagy utat tett
meg. Mint mondta, az első öt
évben 134 millió forintot fordítottak a központ fejlesztésére,
majd ezt követően az intézményt
374 millió forint pályázati pénzből és további 152 millió forint
önkormányzati pénzből sikerült
korszerűsíteni, fejleszteni.
– 2011-ben az önkormányzat megalkotta és elfogadta az
Egészséges Bicske Programját,
amely programmal összhangban indította el az Egészségügyi
Központ az önkormányzat tá-

mogatásával az Egészségfejlesztési Irodáját. A helyszínül szolgáló Kossuth tér 15. szám alatt
lévő patinás épületet sikerült
felújítani, aztán megkezdődött
a munka: az együttgondolkodás és az egészségre nevelés.
Klubok, tréningek, egyéni és
csoportfoglalkozások indultak
meg, amelyhez sokan csatlakoztak – idézte fel az indulást az
alpolgármester.
Bálint Istvánné közölte: a
kétéves munkának egy szakasza
most lezárul, de a megkezdett
munka folytatódik. Hozzátette: az önkormányzat ahogy a
múltban, úgy lehetőségeihez
mérten a jövőben is támogatni
fogja az egészségügyet. Végül

köszönetet mondott Tessely
Zoltán országgyűlési képviselőnek, akinek polgármestersége idején megvalósult az álom,
továbbá Sulyokné Guba Judit
képviselőnek, aki koordinálta
az Egészséges Bicske program
megszületését.
Balogh Gyula, a Bicskei
Egészségügyi Központ ügyvezetője elmondta, e szokatlan
tevékenységük eleinte nem volt
zökkenőmentes, de a nehézségeken úrrá lettek.
– Partneri viszonyt alakítottunk ki a járás valamennyi településén dolgozó egészségügyi
szakemberrel és minden érintettel. Egészségnapokat, szűréseket szerveztünk mind a 16

településen, amelyeken 1546
fő jelent meg, a bicskei lakosok részvétele kiemelkedő volt,
605-en vettek részt ezeken.
Az életmódváltó programok is
sikeresek voltak, közülük is kiemelkedik a rendszeres mozgás,
a generációs séta és a tüdőszűrés. Elindult a főzőklub, cukorbetegek, a szív– és érrendszeri
betegek klubja, illetve a légzőszervi és dohányzásról való
leszoktató klub. Az érdeklődés
nagy volt, a lakosok közül egyre
többen felismerik az egészséges
életmód és táplálkozás fontosságát, és sok résztvevő kliensnél
jelentkeztek pozitív változások
– összegzett Balogh Gyula.
Az ügyvezető megerősítette:
a program folytatódni fog a három éves fenntartási időszakban. Közölte, hogy a legsikeresebb és legnagyobb érdeklődést
kiváltó programokat tovább
működtetik, úgy, mint a testmozgás– és uszodaprogramot
vagy az étrendtanácsadást, de
a különböző szűrőprogramok
folytatására is nagy esély van.
A projektzáró esemény zárásaként Artai Balázsné vezető
munkatárs és Berecz Botondné
munkatárs osztotta meg gondolatait, tapasztalatait az egybegyűltekkel.

Újabb siker
A Kapcsolat Központ egy új, 9 fős
Opel Vivaro gépkocsival láthatja el
a jövőben támogató szolgáltatását
Bicskén és Csabdin. A 10 millió forint értékű mikrobuszt a Kapcsolat
Központ fenntartója egy pályázat
útján nyerte. Az intézmény, a főleg
fogyatékkal élő rászorultak szállítását eddig egy kilenc éves kisbusszal
oldotta meg - immár viszont egy
megbízható és gazdaságosabban
üzemeltethető, személyautóra jellemző kényelmű Opel Vivaroval
tudja ezt bonyolítani.

Gálaest a köszönet
jegyében

A Bicskei Szociális Otthon lakói
a hagyományoknak megfelelően
idén is kiállítással és műsorral
kedveskedtek családtagjaiknak,
ismerőseiknek a Petőfi Művelődési Központban. A november 6-i
gála műsorát vendégelőadók színesítették, de természetesen nem
maradt el az otthon lakóinak saját
műsora sem. A gála ideje alatt a
Bicskei Szociális Otthon lakóinak
saját készítésű munkáiból nyílt kiállítás és vásár.

Gőzölgő kávé mellett a bűnmegelőzésről
A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács
(NBT) és a CBA Kereskedelmi Kft.
harmincadik alkalommal rendezte
meg november 6-án a Police Coffee
elnevezésű országos programot,
amelynek célja az állampolgárok
szubjektív biztonságérzetének és
a bűnmegelőzés hatékonyságának
növelése. Az emberek közbiztonsággal kapcsolatos felvetéseiket,
megoldási javaslataikat egy csésze
forró kávé mellett oszthatták meg a
szakemberekkel.
A rendezvényen Hatala József altábornagy, a NBT elnöke
hangsúlyozta: - A biztonság egy
társadalmi értékkel bíró viszonyrendszer, amely alapvetően befolyásolja a város fejlődését, életét,
és amelyet csak közösen lehet
megteremteni: jelentős szerepe
van benne a rendőri szerveknek,
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az önkormányzatnak, az egyéneknek és azok közösségeinek. A
biztonság folyamatosan változik:
teljesen mást jelentett tavaly júliusban, vagy idén nyáron, és mást
fogunk érteni alatta jövő tavasszal
– fejtette ki Hatala.
Pálffy Károly polgármester
rendkívül fontosnak nevezte az
emberek biztonságérzetének erősítését. Jelezte, hogy az előző időszakban térfigyelő kamerarendszert telepítettek a városba, amit
idén húsz kamerával bővítettek.
- A városban lévő befogadó állomás sok feladatot rótt a rendőri
szervekre az elmúlt hónapokban.
A Bicskén félreállított, illegális
migránsokkal teli vonat idején sem
volt senki veszélyben, ez pedig a
rendőrségnek köszönhető. Azt hiszem, fellépésük a világon bárhol

példaként állhat a közbiztonság
szavatolása területén – emelte ki.
A kihelyezetett asztaloknál

az érdeklődők többek között a
közbiztonságról, a közlekedési,
igazgatásrendészeti szabályokról,

a vagyonvédelemről és az áldozatvédelemről kérdezhették a rendőröket.

Sport

Az első győzelem
lendületet adhat
A Bicskei TC férfi kézilabdázói
csakúgy, mint tavaly, ezúttal is Fejér
és Veszprém megye közös kézilabda bajnokságában vitézkednek. Eddig kevés okuk volt az örömre, de a
legutóbbi meccsen megszerezték
első győzelmüket.
Zsidai Zsolt szakosztályvezető tájékoztatása szerint október
elején kezdődött a bajnokság, és
a következő csapatok neveztek a
2015-2016.évi küzdelemsorozatra: a bajnok DSE Nemesvámos és
a BTC mellett a Rácalmás SE, az
Alsóörsi SE, a VAX KE Sárbogárd,
a Tapolca VSE, a Martonvásár KSE,
az Ősi Andreotti SE, a Simontornya
KK, az Ercsi SE, illetve a Veszprém

Egyetemi SC. Mivel a Fűzfői AK
visszalépett a versengéstől, jelenleg
11 csapat küzd a minél jobb helyezésekért.
– A bajnokságot gyengén, egy
sima és két szoros vereséggel
kezdtük. Előbb az Ősi Andreotti
SE-től kaptunk ki 30-18-ra, majd
a Veszprém Egyetemi SC 25-23, a
Martonvásár KSE 23-21 arányban
nyert ellenünk. Szerencsére a legutóbbi fordulóban megtört a jég, s
hazai pályán (Száron) 23-16 arányban felülmúltuk Rácalmás SE csapatát. Nagyon jó meccset játszottunk,
végig kiegyensúlyozottan teljesített
Ádám László játékos-edző csapata
– mondta Zsidai Zsolt.

Bicskei kempósok
világbajnoki érmei
A Dinamik Harcművészeti Közhasznú Sportegyesület négy
sportolóval, egy edzővel és négy
szurkolóval vett részt Lengyelországban a 3. Kong Sao nyílt világbajnokságon. A Magyar Sport
Ju-Jitsu Szakszövetség delegálásával jártak Mikolowban, s ha már
ott voltak, érmekkel megpakolva
tértek haza.
Metzger Antal klubelnök
beszámolója szerint az első napon Mikolow nevezetességei és
a holokauszt emlékhellyé vált
Auschwitz megtekintése után
mérlegelés várt a versenyzőkre.
Másnap az ünnepélyes megnyitó után technikai, majd a gyerek
küzdelmi versenyszámok következtek. Ebben Bada Mirkó volt
érdekelt, aki első versenyszámában a negyedik helyezésig jutott,

míg a másik küzdelmi számban a
dobogó második fokára állhatott
fel. Mindez azért nagy szó, mert
Mirkó nemrégiben kezdett el
kempózni.
A következő napon a felnőttek
versenyei következtek. Elsőként
Bozori Imre lépett a küzdőtérre,
majd Piros Patrikot és Balogh Bencét is szólították. Mindannyian
okosan, fegyelmezetten versenyeztek, amelynek eredménye nem maradt el. Végül Balogh Bence open
combat versenyszámban aranyérmes, semi contact küzdelemben
bronzérmes lett. Bozori Imre két
második helyezést gyűjtött mix
kumitéban és grpplingban. Piros
Patrik lett a legeredményesebb
versenyző, mert mix kumitéban
ezüstöt, semi contact küzdelemben aranyat nyert.

Az alábbi kézilabdázók képviselik
a bicskei színeket: Ádám László,
Balla Rudolf, Havas Zsolt, Kende
Zoltán, Kutrik Péter, Mocsi Ádám,
Molnár László, Nánássy Imre, Németh
Levente, Ollé Viktor, Papp Attila,
Pötördi Lajos, Rubányi Tamás,
Schmell Gábor, Schwanner Balázs
és Szabó Róbert.
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Ivanics Imre tájképei
színesítették az idei őszt
Adventi adománygyűjtés!
KEDVES BICSKEIEK!
Karácsony közeledtével az Adventi időszakban Bicske Város önkormányzati képviselői az idei
évben is adománygyűjtő akciót indítanak útjára a városunkban élő nehéz sorsú családok és
gyermekek megsegítésére.
Szeretettel kérjük Önöket, városunk lakóközösségét, civil szervezeteket, gazdasági vállalkozásokat, hogy akinek lehetősége van, támogassa kezdeményezésünket, csatlakozzon a karitatív
városi akciónkhoz, hogy minden bicskei családnak meghitt Karácsonya lehessen.
A családok részére tartós élelmiszert, a gyermeknek játékokat,
könyveket, ruhaneműt és kedvességeket gyűjtünk!
A pénzbeli adományokat Bicske Város Önkormányzatának „Adventi Adományok”
11736020–15727048–10501289 számú számlájára várjuk!
Az adományokat cipős, vagy hasonló méretű dobozba csomagolják! A dobozok tetején kérjük,
tüntessék fel a tartalmát (pl.: játék, ruha, tartós élelmiszer), valamint azt, hogy kiknek szánják
(pl.: gyermekek 5–7 éves kor, család).

Segítsünk együtt, hogy Karácsony ünnepén
minden bicskei boldog lehessen!

Ivanics Imre, lapunk fotóriportere nem ismeretlen a bicskei művészetkedvelők körében, hiszen
fényképeivel, képzőművészeti
alkotásaival korábban több különböző kiállításon már találkozhattak. A Petőfi Művelődési Központban ezúttal önálló tárlaton
csodálhatták meg az érdeklődők
festett és fotózott tájképeit. Az
október 16-tól november 6-ig
tartó kiállításon a művész munkái mellett két kislányának egyegy alkotása is látható volt.
Ivanics Imre első önálló képzőművészeti kiállításával 1997-ben jelentkezett, majd 2000-ben volt
a „Bicske múltja és jelene” című fotókiállítása. Később több, csoportos kiállításon voltak láthatók alkotásai Bicskén és környékén is.

A Zenetanulás Feltételeinek Megteremtését Segítő Alapítvány
(a Bicskei Prelúdium Alapfokú Művészeti Iskola Alapítványa)

JÓTÉKONYSÁGI GÁLÁT
rendez

A felajánlásokat 2015. december 14-ig az alábbi
helyszíneken felállított gyűjtőpontokon várjuk:
> Bicskei Polgármesteri Hivatalban
> Egységes Művelődési Központ és Könyvtárban
> Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskolában
> Bicske Városi Óvodában
> Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ
– Kapcsolat Központban
Az adományokat 2015. december 16–18. között juttatjuk el a rászorulóknak!

KÖZÉRDEKŰ
INFORMÁCIÓK
Hivatalok
Fejér Megyei Kormányhivatal
Bicske Járási Hivatal
Bicske, Kossuth tér 14.
T.: 22/566-300, Fax: 22/566-303
Hétfőn: 8–12 és 13–16
Szerdán: 8–12 és 13–16
Pénteken: 8–12
Okmányirodai Osztály
Bicske, Kossuth tér 16.
T.: 22/566-288, Fax: 22 566-287
Hétfőn: 8–12 és 13–16
Kedden: nincs ügyfélfogadás
Szerdán: 8–12 és 13–18
Csütörtökön: 13–16
Pénteken: 8–12
Bicske Város Polgármesteri Hivatala
Bicske, Hősök tere 4. T.: 22/566-500
Hétfőn: 8–12
Szerdán: 8–12 és 13–18
Pénteken: 8–12
Pálffy Károly polgármester fogadó
órája előzetes egyeztetés alapján:
Szerdán: 8-12
Bicske, Hősök tere 4. T.: 22/566-500
Tessely Zoltán országgyűlési
képviselő fogadóórája:

Páros héten, szerdán: 16-18
Páratlan héten, csütörtökön: 10-12
Bicskei Egységes Művelődési
Központ és Könyvtár
Petőfi Sándor Művelődési Központ
Bicske, Kossuth tér 20.
22/350-604
Hétfőtől péntekig: 8–20
Szombat-vasárnap:
rendezvények szerint
Nagy Károly Városi Könyvtár
Bicske, Kisfaludy u. 29.
22/565-115
Keddtől csütörtökig:10–18
Pénteken: 9–18
Szombaton: 9–13
Gazdasági és szociális
intézmények
Egyesített Családsegítő
és Gondozási Központ
– Kapcsolat Központ
Bicske, Ady E. u. 2.
22/565-390
Hétfőn: 13–15
Szerdán: 8.30–12 és 13–17
Bicskei Gazdasági Szervezet
Bicske, Kossuth u. 60-62.
22/565-285
Gyepmester: Szalai Zsolt
Bicske, Kossuth u. 60-62.
20/252-3279

2015. november 22-én, 16 órakor
a Petőfi Művelődési Központban

A rendezvény fővédnöke: Pálffy Károly polgármester
A rendezvény házigazdája: Dr. Halász Éva Anikó elnök
Bicske Város
Önkormányzata

Egészségügy
Bicskei Egészségügyi Központ
Bicske, Kossuth tér 17., 22/567-564
Hétfőtől péntekig 7 órától rendelési
időtől függően

Fellépők:
-Classico Brass

(Bakó Gergely trombita, Csizmadia Sándor trombita, Szűcs Zsolt kürt,
Kolozsvári Erik harsona, Orbán Ádám tuba)

-Prelúdium Fúvószenekar
vezényel: Kovács Tibor karnagy
-A Művészeti iskola meglepetés zenekara
Belépő: 1000 Ft

Orvosi ügyelet
Bicske, Kossuth tér 17.
Hétfőtől-péntekig: 16 órától
másnap reggel 8 óráig
Szombat-vasárnap és ünnepnapokon: 24 órás szolgálat, azaz reggel
8-tól másnap reggel 8 óráig
A lakáson történő ellátási igényt a
104-es segélyhívón lehet bejelenteni.
Aranysas Gyógyszertár
Bicske, Kossuth tér 15., 22/565-093
Hétfőtől csütörtökig: 8–18;
Pénteken: 8–16.30; Szombaton: 8–12
Duna Gyógyszertár
Bicske, Csabdi út 4., 22/565-136
Hétfőtől szombatig: 9–20
Vasárnap: 9–19
Oroszlán Patika
Bicske, Kossuth tér 10., 22/350-775
Hétfőtől péntekig: 8–18
Szombaton: 8–12
Posta
Bicske, Kossuth tér 4., 22/350-872
Hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 8–17
Szerda: 8–18 Szombat: 8–11

Támogatói jegy a Prelúdium Alapfokú Művészeti Iskola
titkárságán 500 Ft és 1000 Ft értékben vásárolható.

Mindenkit szeretettel várunk!
Anyakönyvi hírek
Az alábbi párok járultak hozzá ahhoz, hogy értesüljön Bicske lakossága
bicskei anyakönyvvezető előtt 2015. október hónapban
megkötött házasságukról:
Balázs Miklós és Moravecz Barbara (október 8.),
Horváth János Koppány és Kelemen Krisztina Zsuzsanna (október 24.),
Dávid Tamás és Hajdu Magdolna (október 26.)
Sok boldogságot kívánunk!
Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ
– Kapcsolat Központ védőnői szakmai egysége tájékoztatása szerint
a 2015. szeptember-október hónapban született gyermekek:
Szabó Máté (2015. 09. 19.), Kovács Léna (2015. 09. 29.),
Bódi Zoltán (2015. 10. 04.), Tóth Luca Zselyke
Védőnői Szakmai Egység
(2015. 10. 22.).
Jó egészséget
kívánunk!

2060 Bicske, Kossuth tér 17.
Telefon: 22/ 350-386 E-mail:
bicskevedonok@gmail.com

