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Bicskei Újság

Isten ajándékára,
Jézusra várva
Isten fiát, Jézus Krisztust
küldte a Földre, hogy
megajándékozzon minden
embert a szeretetével.
Karácsony közeledtével
pedig minden ember arra
készül, hogy ezt a szeretetet
továbbadja az őt körülvevő
embereknek.
A Bicskei Újság idén is
felkérte a városban működő
egyházak vezetőit, hogy
osszák meg karácsonyi
gondolataikat olvasóinkkal.

Szebik
Károly
evangélikus lelkész
Pál apostol szavait idézve kezdte
gondolatait: „Mert
megjelent az Isten
üdvözítő kegyelme minden embernek” (Titusz 2,11).
– Talán nincs is olyan ember,
aki ne várná karácsony ünnepét.
Amikor végre elcsendesedhet
minden, véget ér a rohanás, az
év végi hajrá. Karácsonykor az
időnket végre a legfontosabbakra, a családunkra szánhatjuk.
Megajándékozhatjuk őket, nem
csak ajándékkal, hanem a szeretetünkkel, az időnkkel, és azzal,
amire igazából mindig szükségük van: hogy rájuk figyelünk.
Karácsony ünnepének nagyon
sok üzenete van számunkra. Ebből most csak egyet szeretnék a
Kedves Olvasók számára kiemelni: Istenünk mindig odafigyel
ránk. Ennek az odafigyelésnek
a következménye, hogy az Isten Fia, Jézus emberként lejött
a földre, és megszületett Mária
gyermekeként. Isten ránk szánta
az idejét, energiáját, a szeretetét, odafigyelt a szükségleteink-

re. Látta, hogy szükségünk van
szabadítására, ezért elküldte a
Szabadítót. Jézus neve ugyanis
ezt jelenti: Isten megszabadít –
emelte ki a lelkész.
Mint mondta, Isten szabadítása, üdvözítő kegyelme minden
emberé. Isten nem csak azokat
szereti, akik templomba járnak,
és hozzá imádkoznak, és akik a
Bibliát olvassák. Isten minden
emberért elküldte szeretett Fiát.
Isten – egyedül Isten – képes
arra, hogy minden egyes embert
szeressen, kivétel nélkül.
Karácsonykor így azért is
hálát adhatunk, hogy olyan Istenünk van, akinek fontosak
vagyunk, aki szeret minket, aki
figyel ránk, és aki Szabadítót

adott nekünk, a saját Szeretett
Fiát, Jézus Krisztust! Ezekkel a
gondolatokkal kíván áldott karácsonyi ünnepeket és örömökben
gazdag új esztendőt az Evangélikus Egyház!
***
Máté János református lelkész ránk
bízott gyermekről
mesélt. Karácsonykor Isten ránk
bízta egyszülött
gyermekét, mintha ezt mondta
volna: „Neveljétek fel!” Az ember pedig bepólyálta, táplálta,
óvta, védte, idővel megtanította
anyanyelvére, segítette első lépéseiben. Isten minden kezdődő

életet emberre bíz: édesanyára,
édesapára, és mintha ezt mondaná: „Neveljétek fel!” A szülők
nevelik, óvodákban és iskolákban pedig neveltetik gyermekeiket, azért, hogy idővel felnőtt
emberekké váljanak. Mindig is
nagy kérdés azonban, hogy mitől
lesz valaki felnőtt? (A ránk bízott
gyermekek a legdrágább értékeink. Valamikor-a bibliai időkben- nem is aranyban, ezüstben,
drágakövekben mérték valakinek a gazdagságát, hanem abban, hogy mennyi gyermeke van.
Gazdagnak azt tartották, akinek
sok gyermeke volt. Mára ebben
a tekintetben is nagyot változott
a világ.)
folytatás a 4. oldalon

Pálffy
Károly
polgármester

Kedves
Bicskeiek!

Nehéz és mozgalmas évet tudhatunk magunk mögött. Lassan számot vethetünk a hátunk
mögött hagyott esztendőről, és
sorra vehetjük mindazt, hogy
mit sikerült elérnünk ebben az
évben.
Városvezetőként úgy gondolom, hogy 2015 sikeres esztendő volt Bicske életében: amit
elterveztünk, többségében sikerült is végrehajtanunk. Az élet,
és a jogszabályi előírások persze
olykor felülírják a jó szándékot
– például az ebtelep elhelyezése
kapcsán –, de nem gondolom,
hogy bármi is rosszabbul sikerült volna, mint ahogy a terveink
között szerepelt.
Befejeztük azokat a beruházásainkat, amelyeket még az előző
ciklusban indítottunk, és idén
mintegy 400 millió forint plusz
pénzzel tudtunk gazdálkodni sikeres pályázataink révén.
Ismét szépítettük szeretett városunkat, hiszen felújítottuk két
jelentős épületünket, a Csokonai
Vitéz Mihály Általános Iskolát és
a Szent László Általános Iskolát.
Végre helyére került az, aminek
kellett, és gyermekeink méltó
körülmények között szívhatják magukba a tudást. További
nyolc intézmény is megszépült,
korszerűsödött nemrégiben, és
a Tanuszoda energetikai felújítása is befejeződött. E beruházásnak köszönhetően napenergia
felhasználásával fogjuk fűteni a
medencék vizét, amellyel anyagi megtakarításaink lesznek a
jövőben.
Összességében kiegyensúlyozott évet hagyunk hátra, és
remélem, a jövő sem lesz másképp.
Minden kedves lakosunknak
meghitt, áldott, nyugodt karácsonyi időszakot , és sikeres új
esztendőt kívánok!

Közmeghallgatás
Az idén is három helyszínen
és három témát meghirdetve került sor Bicske Város
Önkormányzatának közmeghallgatására.
A december 2-án megtartott,
testületi ülésnek minősülő, prezentációval egybekötött meghallgatás során az érdeklődök a
2015. évi önkormányzati fejlesztésekről, az Intermodális központ terveiről és a migrációról
kaphattak kimerítő tájékoztatást,
amelyet természetesen lakossági
hozzászólások követhettek.
Pálffy Károly polgármester az
első helyszínen, a Baptista Szeretetszolgálat Otthonában kiemelte, hogy az idei évre betervezett fejlesztési pénzeken felül
további 250-300 millió forintot
sikerült a város javára fordítani az
elnyert pályázatok lehetőségeit
kihasználva, valamint a Kormány
intézkedéseinek köszönhetően.
Összegezve rámutatott, hogy
ez évben 10 középület energetikai megtakarítást célzó felújítására, valamint a Tanuszoda technológiai hő- és villamos-energia
igényét kielégítő energetikai fejlesztésére került sor, bővítették
a térfigyelő kamerarendszert,
járdákat építettek, kátyúztak,

felújították a katolikus, a református, a tűzoltóság kerítését, és
vízrendezési munkák is történtek
a Szent László patak kapcsán.
A városvezető a két leglátványosabb beruházásnak a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola
Prohászka utcai, illetve a Szent
László Általános Iskola épületének megújulását nevezte. Az
épületekre - egy sikeres pályázat
útján - 95 millió Ft-ot költöttek.
A fejlesztés eredményeként a
padlásfödémek szigetelést kaptak, megújultak a külső nyílászárók, illetve a homlokzat is.
Pálffy Károly ismertette a többi, felújításon áteső épületeket
is, úgy mint a Prelúdium Alapfokú Művészeti Iskolát, ahol a padlásfödém szigetelésére és a külső
nyílászárók cseréjére került sor,
a Tanodát és a Baptista Szeretetszolgálatot, ahol nyílászárócserét
és homlokzati szigetelést hajtottak végre a szakemberek, a
Bölcsődét, az Egészségfejlesztési Irodát, a Kakas óvodát, a
Gondozási Központot és az 1.
sz. óvodát, ahol pedig minden
esetben padlásfödém szigetelést
végeztek.
A Tanuszoda kapcsán röviden
elmondta, hogy a 150 millió forintos beruházásnak köszönhe-

tően az épületre felhelyezett 119
db napelem és az uszoda mellett
lévő 24 db 100 m mély kút segítségével kinyert geotermikus
energiával fogják a jövőben biztosítani az úszómedencék vízének megfelelő hőmérsékletét.
A térfigyelő kamerák bővítéséről megtudhatták a jelenlévők,
hogy a jelenlegi hálózat 17 helyszínen további 20 kamerával gazdagodik a Belügyminisztérium
támogatásának köszönhetően.
Az önkormányzat kiemelt
jövőbeni terveit ismertetve a
polgármester elmondta, hogy
munkahelyteremtő fejlesztéseket kívánnak létrehozni a vállalkozások számára, illetve újak betelepülését támogatnák. Tovább
kívánják folytatni az intézmények üzemeltetésének költségcsökkentő fejlesztéseit, valamint
jövedelemtermelő beruházások
megvalósítására is törekednek.
A Biatorbágy-Tata vasúti vonalszakasz kiegészítő terveit
László Péter, az Atrox-Mérnök
Kft. ügyvezető igazgatója ismertette. A beruházás kapcsán
elmondta, hogy az érinteni fogja
a Kisállomás épületét és az aluljáró bővítését, valamint a Nagyállomás teljes fejlesztését.
Mint mondta, az első szakasz

tervei már engedélyeztetés alatt
vannak, az építési kérelemre beadták a terveket. Ezek alapján a
Magyar Államvasutak tervtárában fellelhető adatok alapján az
egykori klasszicista stílusú épület
mását építik újra - természetesen
a kornak megfelelő technológiával és elemekből. Az épületet körülvevő részek korszerűek lesznek, és a belső terek kialakításai
sem lesznek azonosak az eredetivel: alul egy hatalmas váró
található majd, az emeleti részen
pedig többek között helyet kap
az önkormányzat is.
Az oly sokat vitatott belső rakodót kihelyezik külső részre, és
a mostani vágányok alatt egy 3,5
méteres aluljáró kialakítására is
sor kerül. A parkolási gondok
is megoldódnak majd a jövőben,
hiszen több száz fős P+R parkoló
kialakítása is a terv része.
A harmadik, meghirdetett
téma, a migráció kapcsán Pálffy
Károly elmondta, hogy 2015ben több illegális bevándorló
fordult meg Bicskén, mint annak
lakossága. Az engedélyezett 462
fő helyett volt, hogy 1550-en is
tartózkodtak a bicskei menekülttáborban. Ez a nyomás érezhető
volt a városban, ám a lakosság türelme és toleranciája kiemelkedő

volt – amit nagyon megköszönt a
polgármester. Hangsúlyozta: a
Kormány intézkedéseinek köszönhetően szeptember óta nem
érkeznek migránsok hazánkba.
Mint mondta, bizonyos európai politikusok bíztató kommunikációjának köszönhetően
rengetegen keltek útnak eddig,
több mint 400 ezren haladtak át
hazánkon. Három éves távlatban
évente 15 ezer ember befogadását kellene megoldani, ami a családegyesítések révén egy Szeged
nagyságú várost jelent. – Ezek a
menekültek azonban nem azonosak a korábbi menekültekkel.

A kötelező kvóta ellen

– Azt szeretnénk, ha gyermekeinknek is olyan kultúrát tudnánk
adni, amit szüleink nekünk megőriztek – mondta Hoppál Péter, az
Emberi Erőforrások Minisztériumának kultúráért felelős államtitkára december 1-jén, a Batthyánykastélyban tartott fórumán.
A találkozót Tessely Zoltán
országgyűlési képviselő hívta ös�sze, ám ő nem tudott részt venni
az eseményen, mivel a Parlament
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Európai Ügyek Bizottságának alelnökeként Luxemburgban képviselte hazánkat. Videoüzenetében
küldetésük kudarcairól számolt
be, miután személyes tapasztalataikat megkérdőjelezték, és
előterjesztéseiket leszavazta a
többség. Idézett a résztvevő uniós
politikusoktól, akik szerint „Erődítményt csinálunk Európából”,
„Többet kell harcolni a nyitott
társadalom megvédéséért”, „El

kell utasítani a terrorizmus és a
menekültek egybemosását”, „Az
önkéntesség nem működik, kötelező migránskvóta kell”.
Bálint Istvánné az üzenet lejátszását követően a képviselő legfrissebb üzenetét is tolmácsolta,
amelyből kiderült, hogy a magyar
delegáció minden egyes kérése
bekerült a tanácskozás záródokumentumába, így a luxemburgi
utazás nem zárult teljesen sikertelenül.
A fórumon, mintegy nyolcvan
ember előtt Hoppál Péter a menekültválságot és annak várható
következményeit mutatta be minden nézőpontból.
A találkozó előtt az államtitkár
Pálffy Károly polgármester, Bálint Istvánné alpolgármester és Illés Szabolcs csákvári polgármester jelenlétében sajtótájékoztatót
tartott.

– Emberemlékezet óta ilyen
modernkori népvándorlás nem
terhelte sem Magyarországot,
sem Európát. A brüsszeli, kívülről jövő nyomásnak összefogással
ellen tudunk állni. Bízunk abban, hogy az Európai Bizottság
értékeli a magyar álláspontot,
de ehhez minél több aláírás kell
– mondta Hoppál Péter, utalva a
kötelező kvóta ellen indított aláírásgyűjtésre, majd hozzátette:
az alig párezres bevándorló szám
2015-re 400 ezer főnyire nőtt,
vagyis közel hetvenszeres bevándorlási nyomást kellett hazánknak elviselnie, és a kezdetektől
világos, hogy erre Magyarország
képtelen volt.
Az államtitkár emlékeztetett
rá, hogy mivel Európa nem volt
képes megvédeni saját határait,
Magyarországnak a nyár folyamán
cselekednie kellett. Érdekesnek

nevezte, hogy a magyar kerítést
korábban ellenző államok mindegyike ma maguk is azt építenek.
– Brüsszel továbbra sem tett
le a már eddig beérkezett egymillió migráns elosztásának tervéről, lebegteti a kötelező kvóta
szükségességét, amit senki sem
szavazott meg, ilyen kitétel sehol
sem szerepel a szerződésekben
– szögezte le Hoppál Péter, aki
szerint kulturális identitásunkat
fenyegetné ez az új, párhuzamos
jelenlétet feltételező kultúra. Kijelentette: hazánk nem szeretné
a közép-európai kultúra megroppanását, és azt a visszafordíthatatlan helyzetet sem, amely például
Franciaországban a párizsi terror
után kialakult.
– Az aláírások száma már átlépte
az egymilliót, abban bízunk, hogy
a következő hetekben tovább gyarapszik ez a szám – zárta szavait.

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.

Sulyokné Guba Judit
Miért indult képviselőnek?

Az eddig, tényleges üldöztetésben lévők ugyanis megköszönték a védelmet és támogatást,
nem pedig olyan feltételeket követeltek, amelyeket sokszor még
a magyar állampolgároknak sem
tudunk nyújtani – fogalmazott a
polgármester. A Nagyállomáson
megállított, migránsokkal teli
vonat kapcsán kifejezte köszönetét a rendőrség embereinek, akik
világviszonylatban példamutatóan biztosították a rendet és
biztonságot Bicskén. – Én nem
szeretnék egy olyan országban
élni, ahol eluralkodik a félelem,
és kijárási tilalmat rendelnek el

a fenyegető veszély miatt – utalt
Pálffy Károly a párizsi, illetve a
brüsszeli eseményekre. – Magyarország maradjon meg a magyaroknak – zárta a beszédét a
városvezető.
A Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskolában a Szent László
patak kapcsán feltett lakossági
kérdésre reagálva Pálffy Károly
elmondta, hogy elfogadásra került egy dombvidéki duzzasztó
felújító program, amelynek első
elemeként a Bicske I. sz. tó feletti
duzzasztó került felújításra, és a
Szent László patak gyökérzónás
iszapoló kotrása is megtörtént az

I. sz. közúttól a Pócvölgyi árok
torkolatáig. Mint mondta, igyekeznek karbantartani a Lucernás
árok felőli részt, és módosítani
kívánják a Vízkárelhárítási Tervet is, hogy lassítsák a lezúduló
vizet. Utalt rá, hogy a Kölcsey
utcában a problémák megoldásának pont egyes lakók vetnek gátat. A polgármester ígéretet tett
arra, hogy az esetleges áradásokat megelőzően kihordják majd
a homokzsákokat az egyelőre
ezzel a megoldással orvosolható
helyszínekre.
A Tanuszoda épületében a
migránsok védelmére szólalt fel
egy kertvárosi lakó, aki elmondta, hogy semmiféle rossz tapasztalata nem volt a megnövekedett
létszám ellenére sem a táborban
lakókkal. Sajnálatának adott
hangot, hogy nem tapasztalja azt
az emberi magatartást, amellyel
a migránsok felé illene fordulni,
jóllehet, igazat adott Pálffy Károlynak abban, hogy amit most
átélünk, az egy modernkori
népvándorlás. Bálint Istvánné alpolgármester szót kérve e témában, elmondta, hogy a városban
megfordult 15 ezer fő migráns
közül összesen 121 volt jogosult
a befogadottságra, a többi mind
megélhetési bevándorló volt.

– Nagyon szép, és az életemet
meghatározó éveket töltöttem a városban, és szerettem volna a gyermekeimnek mindazt megadni, amit
én kaptam Bicskétől: a nyugodt, kiegyensúlyozott, értékekkel teli, boldog életet. Azt
hiszem, ezért is indultam
önkormányzati képviselőnek.
Milyen célkitűzései
vannak képviselőként? Mely feladatok
elvégzését, problémák
megoldását látja a legfontosabbnak a városban?

– A város egyik legnagyobb projektje a Bicske Nagyállomás és környezetét érintő intermodális központ megvalósítása. Ez a fejlesztés
olyan horderejű, pozitív változást
fog hozni a választókörzetemben,
amely visszaadja régi rangját, és ismét Bicske alközpontjává teszi.
Milyen a kapcsolata a választópolgárokkal?

– Úgy érzem, hogy sikerült jó és
közvetlen kapcsolatot kialakítani,
számíthatunk egymásra. Azok az
emberek, akik itt élnek, értékesek,
figyelmesek, a közösségükért tenni akaró és tenni képes emberek.
Megalakítottuk a Családok Parkja
Közösségét, és rendszeresen szervezünk közösségépítő összejöveteleket.
Ha volt már korábban is önkormányzati képviselő, mely
változások, kezdeményezések
köthetőek az Ön személyéhez?

– Kilenc éve vagyok tagja a képviselő-testületnek, és különleges
élmény számomra, hogy részese
lehettem annak a munkának, mely
Bicskét a csőd közeli helyzetből az
építkezés, gyarapodás felé vezette.
Visszatekintve az elmúlt
évekre, büszke lehetek
a Bicske Tanuszodára,
és arra, hogy működési
rendjének kialakításában
nekem döntő részem
volt. Az Egészséges Bicske Program a nevemmel
fémjelzett, ami lehetőséget adott arra, hogy az egészség és
egészségmegőrzés kiemelt helyet
kapjon Bicskén.
Milyen célkitűzései vannak
képviselőként? Mely feladatok
elvégzését, problémák megoldását látja a legfontosabbnak a
városban?

– Jelenleg a Bicskei Értéktár
létrehozásán dolgozom, ezúton is
kérek mindenkit, gondolkodjunk
együtt azon, hogy miért is szeretjük
Bicskét, mik azok a helyi értékei,
amiket – akár egy könyv formájában
– érdemes összegyűjteni.
Névjegy
Sulyokné Guba Judit az egyik
legrégebbi bicskei családból
származik. Kilencéves korától
Budapesten élt, 1992-ben
költözött vissza Bicskére, abba
a családi házba, amit még a
dédapja építtetett 1932-ben.
Négy gyermeke van: Ágnes
25, Anna 18, Lóránt 16, Júlia
11 éves. Jelenleg a Prelúdium
Művészeti Iskola igazgató helyettese, férje informatikus mérnök.

Bicske köztisztaságáról
Új köztisztasági rendelet van érvényben december 25-étól Bicskén. A lakosságot közvetlenül
érintő, az ingatlanokra és a közterületekre vonatkozó legfrissebb
előírásokról dr. Bacsárdi József
aljegyzőt kérdeztük.
Mi a teendője annak, aki tevékenységéhez közterületet
használ?

Pálffy Károly emlékeztetett
arra, hogy a bicskeiek évtizedek óta együtt élnek a menekültekkel, idén azonban olyan
drasztikusan nőtt a létszámuk,
amit a bicskeiek sem tudtak már
tolerálni.
– Az aláírásgyűjtés során azt
tapasztaljuk, hogy az emberek
ugyanúgy vélekednek, mint a
kormány. A bicskei emberek-

nek elege lett, a debreceni befogadó állomás bezárása után
Bicske is szeretne megszabadulni a tábortól. Ez nem azt jelenti, hogy a tényleges rászorulóknak nem kell menedék. Ők
továbbra is számíthatnak támogatásunkra, hiszen ők elfogadják az adott ország kultúráját
és megpróbálnak integrálódni
– zárta gondolatait.

– Ez esetben köteles a területet
és annak 10 méteres környezetét
is tisztán
tartania. Ez vonatkozik az árusokra is, akiknek az árusítás során
keletkezett hulladék gyűjtéséről és
elszállításáról is gondoskodniuk
kell.

Az ingatlantulajdonosoknak
mire kell odafigyelniük?

– Az ingatlanuk előtti járda takarítása, tisztántartása,
síkosságmentesítése, a hó eltakarítása mind őket terheli. Ha az
ingatlan lakatlan vagy beépítetlen,

akkor is ugyanezek a szabályok vonatkoznak rájuk. Mindezeken túl
az ingatlantulajdonosok kötelesek
az útpadkától az ingatlan felé eső
zöldfelületet és az út melletti árkot
is tisztán tartani, a füvet lekaszálni,
a kapubejáróban lévő átereszt karbantartani.

Lassan aktuálissá válik a
járdák síkosságmentesítése.
Milyen anyagokat használhatnak a lakók?

– Útjaink megóvása érdekében
kizárólag csak környezetbarát
anyagok használhatóak. Ilyen a
fűrészpor, a homok, a faforgács, a
bazalt vagy a dolomit zúzalék.

Kinek kell ezeket a feladatokat elvégeznie abban az
esetben, ha egy ingatlannak
több tulajdonosa van?

ingatlant határoló közterületek
tisztántartásáról.

Mi a teendő akkor, ha például
szállítás közben a közterület
valamilyen oknál fogva szen�nyeződik?

– Ha valaki gépjárművel bármilyen anyagot, például sódert,
szállít, és az a sóder véletlenül a
közterületen szétszóródik, akkor
azt azonnal el kell takarítania.
Ha bárki azt észleli, hogy ez nem
történta szétszórodott anyagot
valaki nem takarította össze és ez
a közterületen maradt meg, akkor
azt haladéktalanul jelentse a Bicskei Polgármester Hivatalban.!

– Ilyenkor az ingatlant határoló
közterületek tisztántartásáról a tulajdonosoknak a tulajdoni részük
arányában kell gondoskodniuk az
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folytatás az 1. oldalról (Isten ajándékára, Jézusra várva)

Karácsony lényege az, hogy Isten nekünk adta a legdrágábbat,
az Ő egyszülött Fiát, a mi Urunk
Jézus Krisztust. Isten nem teljesíthetetlen tantételt alkotott, nem
új kőtáblákba vésett parancsolatokat adott, hanem egy kisgyermekben önmagát adta nekünk.
Miért adta? Azért, hogy végre
éljünk. Végre igazán éljünk. Jézus által ugyanis igazi életre hív
Isten, olyan életre, amit érdemes
élni, amiért érdemes embernek
lenni.
Karácsonykor valahol mindig
Ady Endre jut eszembe. Talán
éppen azért, mert Ercsiben
valamikor a 70-es évek elején
kisgyermek fejjel az ottani református gyülekezetben karácsony
ünnepén kellett szavalnom,
hogy: „Tegnap harangoztak,/
Holnap harangoznak,/ Holnapután az angyalok/ Gyémánt-havat hoznak./…
Később lett számomra a világ-

irodalom legszebb verse: „Az Úr
érkezése”. Ezekkel a sorokkal
kívánok mindenkinek áldott ünnepet!
„Mikor elhagytak,
Mikor a lelkem roskadozva
vittem,
Csöndesen és váratlanul
Átölelt az Isten.
Nem harsonával,
Hanem jött néma igaz öleléssel,
Nem jött szép tüzes nappalon,
De háborús éjjel.
És megvakultak
Hiú szemeim. Meghalt
ifjúságom, De őt, a fényest,
nagyszerűt,
Mindörökre látom.”
***
Varga Imre katolikus plébános a
megszentelt várakozás szépségeiről
osztotta meg gondolatait.

– Karácsony közeledtével egyre
nagyobb a nyüzsgés a világban. A
keresztény ember számára az adventi időszaknak az elcsendesedés
idejének kell lennie. Jézus születésére készülünk. A mi világunk
teljesítmény-centrikus: magunk
akarunk az „új ember” kovácsa
lenni, mi akarjuk kitalálni, mitől lesz boldog az ember, s aztán
hozzáalakítanánk Őt, az általunk
adható örömhöz. A keresztény
embernek azonban tudnia kell: az
ember igazi nagysága abban rejlik, hogy a végtelenül tökéletesre
vágyik, és sohasem éri be azzal,
amit maga tud megalkotni, sőt,
azzal sem, amire vágyódni képes
– kezdte gondolatait az atya, aztán
rámutatott, hogy három lehetőség
áll előttünk. Naivan beérjük kisszerű eredményeinkkel, ahogyan
a gyerekeket meg lehet nyugtatni
egy darab csokival, hogy majd
holnap finomabb sütit kapnak.
Az élet bizony elég rövid, ideig-

óráig pedig el lehet szédíteni az
embert csecsebecsékkel. Mások
reálisabban szemlélik a világot.
Nem szédítik meg őket az elmúló
javak. Túllátnak rajtuk, a halál és
a megsemmisülés szakadékába
mered tekintetük. Felismerik azt
az abszurd ellentétet, hogy többre
vágyik az ember, mint amit valaha
is képes elérni. Van azonban egy
harmadik lehetőség is. Az egyetlen megoldás: Isten maga oltotta
belénk a végtelen utáni vágyat. Az
a tökéletes Szeretet, aki minket választott ki magának, s azért adott
ilyen erős vágyat belénk, hogy el
ne szakadhassunk tőle. S amivel
megajándékoz, az felülmúlja még
vágyainkat is: „Szem nem látta,
fül nem hallotta, amit Isten az őt
szeretőknek ígért.”
„Gyermek születik, Fiú adatik
nekünk.” Erre készülődünk. Arra
készülünk, hogy szívünkbe fogadhassuk a Magasságbeli Fiát, akivel
Isten ajándékoz meg bennünket.

Advent a kastélyban
Advent a Kastélyban címmel nyílt
képzőművészeti kiállítás november 28-án a bicskei Batthyány-kastélyban. Ágh Gyula Mihály festő,
Fekete Ildikó tojás és üvegkép festő, Kisvári Judit festő, Mészárosné
Kelemen Beatrix festő, Tót
Zoltánné fotós, Mészáros Ágnes
festő, Mészáros Beatrix festő és
Vincze Zita gyertyadíszítő közös
tárlatának megnyitóján jelen volt
Pálffy Károly polgármester, Bálint
Istvánné alpolgármester és Tessely
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Zoltán országgyűlési képviselő is.
Petrin László a Fejér Megyei
Kormányhivatal főigazgatója köszöntőjében rendhagyó, hiánypótló rendezvénynek nevezte a Szívvel
és lélekkel Egyesület kiállítását,
amelyből a jövőben hagyomány
lehet. Úgy vélte, a tárlaton találkozik egymással a múlt, a jelen és
a jövendő. A múltat a magyar történelem megszentelt helyszíne,
vagyis a kastély képviseli, a jelent
az alkotók testesítik meg, míg a

közeli jövőt az adventi várakozás
végén beteljesedő szeretetteljes
ünnep hozza el.
Vincze Zita a kiállítás megálmodója hangsúlyozta: sok ember
négyhónapos áldozatos munkájának köszönhető a tárlat, amely
Vásárhelyi János gyermekotthon
igazgató ötlete alapján valósult
meg. Megjegyezte: az összefogás nem egyedülálló Bicskén,
hiszen a Szent Mihály-napi Sokadalom idején megnyílt Tabódy-

emlékkiállítást sok százan, a Bicske
Kincsei tárlatot több mint ezren tekintették meg. – Nem hiába mondta Bálint Istvánné alpolgármester
asszony egy korábbi megnyitón,
hogy 2015 a kiállítások éve – zárta
gondolatait Vincze Zita.
Mészárosné Kelemen Beatrix
minden kiállítót részletesen bemutatott, és elmondta: az alkotókról
igazán a képek, a fotók és egyéb alkotások beszélnek. A tárlat 2016.
január 31-éig tekinthető meg.

Az isteni tökéletességre vágyó
ember ajándékul kapta az Istenfiát, hogy maga is Isten gyermekévé
legyen. Ennek a titoknak a megünneplésére hívok mindenkit az
adventi és a karácsonyi megszentelt időszakban – zárta gondolatmenetét Varga Imre atya.
***
Rácz Lajos, a baptista gyülekezet lelkipásztora szerint Advent és Karácsony
keresztény
nagy
ünnepek, ám a mai
időkben más jelentőséggel bírnak.
– Jézus várása, Üdvösségünk
alapja hol van? – tette fel a kérdést, majd így folytatta: A fő
hangsúly az ajándékok, étkezések körül halad, nagy családi
találkozók és egyéb pihenések
vannak a célpontban. Eközben
Jézus Krisztus ünneplése elvész
ezen fókuszok mögött. Jó lenne
visszatalálni a családjainkkal, a
lelkünk és Megváltónk hálaközösségére. Igazán szükséges ma a
családi kapcsolatok megerősítése
mellett a lelkünk meggyógyulása.
De hogy lehetséges ez a Teremtő
valóságos jelenléte nélkül? A test
pihenése mellett, ha nem újul meg
a lelkünk, biztosan összetörik és
beteg lesz. Jézus földre érkezésének épp ez a lényege. Jézus az Isten Fia eljött, hogy életünk legyen
és közösségben legyünk vele.
Adjon az Úristen igazi áldott
ünnepet!
Legyen öröm és áldás a családjainkon!
Isten kegyelme és szeretete
őrizzen bennünket!

Istentiszteletek és szentmisék Bicskén
az ünnepi időszakban
» Református gyülekezet:
December 22. 17 óra – áhítat
December 23. 17 óra – áhítat
December 24. 15 óra – karácsonyi gyermekműsor
December 25. 10 óra – istentisztelet úrvacsorával
December 26. 10 óra – istentisztelet úrvacsorával
December 27. 10 óra – istentisztelet
December 31. 17 óra – óévi istentisztelet
Január 1. 10 óra
– újévi istentisztelet
» Katolikus gyülekezet:
Minden adventi hétköznap 6 órakor roráté (hajnali mise)
Advent vasárnapjain ünnepélyes gyertyagyújtás a szentmisén
December 18. 17 óra – Bicskei Prelúdium Alapfokú Művészeti Iskola
karácsonyi koncertje a templomban
December 19. 18 óra – a
 dventi jótékonysági koncert a katolikus
temetőkápolna javára. Fellépők: Mányi Zenebarátok Ökumenikus Kórusa, Jubilate kórus
(Bicske és társplébániáinak kórusa) és a Szent
László Katolikus Iskola kórusa. Vezényel: Illés
Richárd és Kiss Ferenc. Közreműködik: Kun
Oszkár Tibor altfurulya
Ünnepi misék és liturgiák rendje:
December 24. 16 óra – pásztorjáték
December 24. 24 óra – éjféli mise
December 25. 9.30 óra – ünnepi szentmise
December 26. 9.30 óra – igeliturgia
December 27. 9.30 óra – szentmise
December 31. 18 óra – év végi hálaadó szentmise
Január 1. 9.30 óra
– ünnepi szentmise
Január 6. 18 óra
– ünnepi szentmise

Advent: az Úr
eljövetelére
várva

» Evangélikus gyülekezet:
December 20. 9.30 óra – istentisztelet
December 24. 16 óra – istentisztelet a hittanosok szolgálatával
December 25. 9.30 óra – úrvacsorai istentisztelet
December 26. 9.30 óra – úrvacsorai istentisztelet
December 31. 16 óra – istentisztelet
Január 1. 9.30 óra
– istentisztelet
» Baptista gyülekezet:
December 20. 10 óra – Advent negyedik vasárnapja istentisztelet
December 21-23.
– Karácsony esti kántálás
December 23.
– Gyülekezeti Szenteste Agapéval
December 25. 10 óra – Karácsonyi istentisztelet
December 27. 10 óra – Óévi istentisztelet
Január 1. 13 óra
– Újévi lelki alkalom

Áldott karácsonyi ünnepeket és
boldog új esztendőt kívánunk
szeretett városunk minden kedves
lakosának Bicske Város
Önkormányzata nevében!
Pálffy Károly
polgármester

Bálint Istvánné
alpolgármester

A keresztény kultúrkörben advent a karácsonyt megelőző negyedik vasárnaptól karácsonyig
számított időszak, amelynek
során az Úr eljövetelére várnak.
Nincs ez másként Bicskén sem,
ahol az idei adventi programok
a hagyományoknak megfelelően
zajlottak, és a szokásokhoz igazodva a közösségek részvétele
erősítette ezen időszak ünnepi
fényét.
A várakozás heteinek elmaradhatatlan momentuma minden
évben az adventi gyertyagyújtás,
amelyre első alkalommal november 27-én került sor városunkban. A város adventi koszorúján
az első gyertya meggyújtásánál
a Szent László Általános Iskola,
míg december 4-én, a második-

nál a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola diákjai működtek
közre.
Újdonság volt, hogy a harmadik gyertyagyújtásra ezúttal nem
szombaton, hanem december
13-án, vasárnap, Luca napján
került sor. Ekkor nyílt meg a
szokásos adventi vásár, és ekkor
állították fel az „Adventi várost”
is, amely a diákok karácsonyi
életképeivel színesítette Bicske
mindennapjait.
A harmadik gyertya meggyújtásában a Bicske Városi Óvoda
Árpád úti tagóvoda Csigabiga és
Dínó csoportjai segédkeztek, a
láng fellobbanása egyben az adventi vásár kezdete is volt. Ezt
követően katolikus mise, majd
református istentisztelet követ-

kezett, 11 órától a köznevelési
intézményeik ünnepi műsorát
láthatták az érdeklődők. Fellépett a Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvoda Csigabiga és Maci
csoportja, a Bicskei József Attila
Általános Iskola és Speciális
Szakiskola, Bicske Városi Óvoda
József Attila úti Tagóvoda Lepke és Katica csoportja, a Szent
László Általános Iskola, a Tanoda, a Bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és a Vajda
János Gimnázium. A Polgármesteri Hivatal aulájában kézműves
foglalkozásokkal és mesesarokkal várták a gyermekeket.
A negyedik és egyben utolsó
szál gyertyát december 18-án a
Bicskei Prelúdium Alapfokú Művészeti Iskola közreműködésével
gyújtották meg.
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energiahordozó
gázok kibocsátásának mértéke, valamint növekszik a megújuló energiahordozók felhasználásának aránya.
megújuló energiaforrások alkalmazásával” című pályáfelhasználás növekedése indikátoron belül): 57
Számszerűsíthető
eredmények:
zaton.
A támogatást
az önkormányzat mintegy 38 millió
GWh/év;
 Megújuló
energiahordozó
felhasználás növekedése: 3973
GJ/év;
Ft önerővel
egészítette
ki.
csökkentése (CO2 eq): 406 t/év.
• ÜHG-kibocsátás
Megújuló energiahordozó bázisú villamos energia termelés növekedése (Megújuló energiahordozó
felhasználás növekedése indikátoron belül): 57 GWh/év;
A projekt
szükségességét
támasztja alá
a tény,
ho t/év.
gy
A projekt összegző adatai:
 ÜHG-kibocsátás
csökkentése
(CO2
eq): 406

Különleges találkozó
Dr. Balázs Sándor rendőrkapitány kezdeményezésére hagyományteremtő jelleggel, egyeztető
értekezletre került sor a Bicskei
Rendőrkapitányság vezetése és
Bicske Város
Önkormányzatának képviselői között. Az országosan különlegesnek mondható találkozón a
résztvevők kötetlen beszélgetés

keretében egyeztettek elért eredményeikről és további feladataikról. A december 4-ei, jó hangulatú eseményen többek között
megállapodtak abban, hogy több
korosztály bevonásával, összesen négy kategóriában rajz- és
festménypályázatot hirdetnek a
közeljövőben a „Hogyan látom a
(bicskei) rendőröket?”címmel.



Magyarország a felhasznált energia több mint 75%-át
Projekt címe: Bicskei tanuszoda technológiai hő- és
A projekt
összegző
adatai:
még
mindig
importálja.
Az Európai Parlament és Tanács
villamosenergia-igényének kielégítése megújuló enerProjekt
címe: alapján
Bicskei hazánkban
tanuszoda 2020-ra
technológiai
hő- és villamosenergia-igényének
RED
irányelve
a megújuló
giaforrások alkalmazásávalkielégítése megújuló
energiaforrások alkalmazásával
energiaforrások
részaránya legalább a 13%-ot el kell, Kedvezményezett: Bicske Város Önkormányzata
Kedvezményezett:
Önkormányzatavetítve.
hogy
érje a bruttó Bicske
végső Város
energiafogyasztásra
Közreműködő szervezet: Nemzeti Fejlesztési MiniszKözreműködő
szervezet:
Nemzeti Fejlesztési
Feladatokat
Ellátó Főosztálya.
A
Megújuló Energia
Hasznosítási
CselekvésiMinisztérium
Tervben Közreműködő
térium Közreműködő
Feladatokat
Ellátó Főosztálya.
támogatás:
151 427 092foganatosítását
Ft
aElnyert
kormány
olyan intézkedések
vázolta
Elnyert támogatás: 151 427 092 Ft

Recept

2060 Bicske, Prohászka O. 3.
Tel./fax.: 22/2 61-333
www.szentlaszloiskola.hu
szentlaszlo.bicske@gmail.com
OM azonosító: 0318 56

Kedves Édesanya!
Kedves Édesapa!
A Szent László Általános Iskola szeretettel várja azoknak a családoknak a jelentkezését,
akik a színvonalas, korszerű oktatás mellett fontosnak tartják és igénylik a keresztény lelkiséget, a keresztény értékek mentén történő nevelést.
Iskolaválasztási döntésüket segítheti, ha részt vesznek alábbi programjainkon:
1. Nov. 6. (péntek) 10.00 óra

Karácsonyi
piskótatekercs

A piskótához: 2 db tojás, 2 evőkanál cukor,
2 evőkanál liszt, 1 csipet só, 1 tk kakaópor
A krémhez: 230 g mascarpone,
2 ek mogyorókrém, 1 tk mézessütemény
fűszerkeverék, 1 ek porcukor

A tojásfehérjét habbá verjük, a tojássárgáját
kikeverjük a cukorral és a csipet sóval. A lisztet
2 lépésben a tojássárgájás cukorhoz keverjük,
közben hozzáforgatjuk, laza mozdulatokkal a
tojásfehérjehabot is. Másfél, púpos evőkanálnyit
kiveszünk a tésztából és hozzákeverjük a kakaóport. Nyomózsákba töltjük a kakaós tésztát, és
sütőpapírra mintákat rajzolunk. A mintákra óvatosan rákanalazgatjuk a világos tésztát, és
hogy ne keverjük fel az alján lévő mintát, lassan szétsimítjuk a felületét. 175 C-ra előmelegített
sütőben kb. 15 perc alatt megsütjük, majd melegen feltekerjük egy konyharuhára. A krémhez
egy tálban összekeverjük a mascarponét, a mogyorókrémet és a fűszerkeveréket. Megkenjük
vele a kihűlt tésztát, és feltekerjük.
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2. Nov. 11. (szerda) 16.15 óra

3. Dec. 3. (csütörtök) 10.00 óra
4. Jan. 8. (péntek) 16.15 óra

„Sportszelet” - játékos sport délelőtt a nagycsoportos
óvodásoknak
„Szent Mártonnak ünnepén…”

Szeretetvendégséggel egybekötött Márton napi lámpás körjárás

„Mikulás, Mikulás, kedves Mikulás…”

Az iskolai színjátszó kör ajándékműsora az óvodásoknak

Betekintő

Óvodás kézműveskedéssel egybekötött SZÜLŐI TÁJÉKOZTATÓ. Ezen a napon részletesen bemutatjuk iskolánk nevelési- oktatási sajátosságait, a növendékek tanítási környezetét, az infrastrukturális jellemzőket

5. Febr. 12. (péntek) 16.15 óra

„Puzzle” - ügyességi – logikai játszóház

6. Febr. 23. (kedd) 8.00-11.00 óra

Nyílt nap, szülői beszélgetéssel egybekötött bemutató órák
- csak a szülők részére -

7. Márc. 5. (szombat) 9.00 óra

„Észtekergető” – játékos feladatmegoldások

8. Ápr. 4. (hétfő) 8.00-17.00 óra

Beiratkozás - külön értesítés szerint (érvényes óvodai
eredeti szakvélemény, születési anyakönyvi kivonat,
keresztlevél - ha van -, TAJ kártya, a szülő és a gyermek
személyi igazolványa és lakcímkártyája)

Tisztelettel:
Intézményvezetés

Sport

Kosárlabda:
bronzérem
a B33 megyei
döntőjében

Adventi úszóverseny:
senki sem ment haza
érem nélkül
Mikulás napján, azaz
december 6-án rendezték
meg az Adventi úszóversenyt
a Bicskei Tanuszodában.

Az idei rendezvény érdekessége
az volt, hogy egyetlen gyermek
sem ment haza érem nélkül, a dobogósok természetesen arany-,
ezüst-, és bronzérmet kaptak,
a többiek pedig a Mikulás – és
egy szülő – jóvoltából mikulásos
éremmel gazdagodtak a csoki és
az emléklapok mellett.
- Ezen a versenyen nem a győzelem számított, hanem tényleg
a részvétel. Jó volt látni a boldog
gyermekarcokat,
nyakukban
az arany-, ezüst-, bronz-, vagy
éppen a Mikulásfejjel ellátott
éremmel, miközben majszolták

a jól megérdemelt csokoládét
és cukrot. A célunk egyértelmű
volt: a gyerekek szeressék meg
az úszást és a versenyzést. Ezt
nagyban erősítette, hogy aki
nem fért fel a dobogóra, negyedik helyezett lett. Egy nagylelkű
szülő jóvoltából pedig érmet is
kapott mindegyikük. Mindezt
azért tartom rendkívül fontosnak, mert a gyerekekben a
motiváció fokozását ezzel lehet
leginkább elérni. A legjobbak a
diákolimpiákon is rendszerint
az élen végeznek, így ahhoz,
hogy a többiek motiváltak legyenek, a nyakukba akasztott érem
a legjobb módszer – mondta el
Sárköziné Csetnek Mónika, aki
az egyik szervezője volt a versenynek.

Az Adventi úszóversenyen 6080 gyerek vett részt, óvodástól
egészen a hatodikosig. A gyerekek négy korosztályban versengtek egymással: a legkisebbek,
az óvódások a tanmedencében
versenyeztek három úszásnemben (mell-, hát- és gyorsúszás),
az 1.-2. és a 3.-4. osztályosok
szintén három úszásnemben
versenyeztek, de már 25 méteres távon, míg a legnagyobbak,
az 5.-6. osztályosok 50 méteren
mérték össze tudásukat.
Az óvodás lányok versenyét
gyorsúszásban Sabján Patrícia,
hátúszásban Haupt Jázmin,
mellen Sabján Patrícia nyerte. A
fiúknál gyorson és háton Török
Pál nyert, míg mellen Vasas Levente győzött.

Az I. korcsoportban a lányoknál mellúszásban Nagy Natasa,
háton Scheibli Noémi, gyorson
Keskeny Nóra lett első. A fiúknál
mellen Zsédely Ádám, háton és
gyorson Jankó Márton nem talált
legyőzőre.
A II. korcsoportban a lányok
mellúszó számát, a hát- és gyorsúszást is Őri Eszter nyerte meg.
A fiúknál mellen és háton Váradi
Patrik nyert, gyorson azonban
nem jött össze neki a győzelem,
mert Nagy Martin legyőzte.
A III. korcsoportban a lányoknál mellen Südi Zsuzsanna, háton Németh Lili, gyorson Nyitrai
Réka volt a leggyorsabb. A fiúk
mezőnyében mellen és háton
Béczi Balázs, gyorson Török
Ádám csapott elsőként célba.

Nagyszerű sikert értek el a Csokonai Vitéz Mihály Általános
Iskola kosárlabdázói a Székesfehérváron megrendezett B33
kosárlabda megyei döntőben,
ahol a harmadik helyet szerezték
meg.
– A B33 a kosárlabda egyre
népszerűbb ága, sokban hasonlít
a streetballra. Idén rekord számú iskola nevezett a versenyre,
így nagyon elégedettek vagyunk
a harmadik hellyel. A döntő a
Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége székesfehérvári
vadonatúj csarnokában került
megrendezésre. Nagyon színvonalas, szoros mérkőzéseket
játszottak a gyerekek – értékelt
felkészítő tanáruk, Sárköziné
Csetnek Mónika.
A bronzérmes csapatot Sárközi Tamás, Kapinecz Gergő és
Havai Patrik alkotta.

BTC: új elnökség
Tisztújító közgyűlést tartott a
Bicskei Torna Club a Polgármesteri Hivatalban december 11-én. A
megjelentek Tessely Zoltán országgyűlési képviselőt, a város korábbi
polgármesterét választották meg
elnöknek. Az elnökség tagja lett
Pálffy Károly polgármester, Bálint
Istvánné alpolgármester, Sulyokné
Guba Judit önkormányzati képviselő és Széplaki Árpád, aki 2009től idáig volt a klub elnöke.
Tessely Zoltán székfoglalójában
elmondta: sikerült megállapodnia
az illetékesekkel 300 millió forint
TAO pályázati pénzre, amelyből
a bicskei sporttelepet fejleszthetik. További cél minél több városi
szakosztály, kisegyesület a BTChez csatolása, így egy igazi városi
sportegyesület létrehozása. Az
elnök a felnőtt labdarúgóktól a
gyenge ősz után biztos bennmaradást vár.

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: 22-566-500. mediareferens@bicske.hu
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Kutyatámadás
Aki a felügyelete alatt álló kutyát a település belterületén
felügyelet nélkül engedi ki közterületre, vagy kóborolni hagyja,
szabálysértést követ el – közölte
lapunkkal Fritz Gábor, a Bicskei
Polgármesteri Hivatal Hatósági
Irodájának vezetője annak kapcsán, hogy az utóbbi időszakban
kiengedett vagy kiszabadult,
felügyelet nélkül hagyott kutyák
több alkalommal veszélyeztették
a járókelők testi épségét.
Mint mondta, a veszélyeztetés kutyával szabálysértés. Azt
javasolta, hogy aki elszenved hasonló esetet, tegyen feljelentést
az ebtartóval szemben a Fejér

Ajándékokat hozott a Mikulás a bicskei óvodákba
A Bicske Városi
Óvoda valamennyi
tagintézményében
járt idén is a Mikulás
és sehová sem érkezett
üres kézzel. A gyerekek
műsorral kedveskedtek
neki, cserébe csokit,
cukrot kaptak. Nagy
volt a boldogság, főleg a
Kakas tagóvodában, ahol
az egyik csoportszoba
teljesen új bútorzatot
kapott nemrégiben.

Programajánló
Újévi köszöntőt mond:
Pálffy Károly,
Bicske város polgármestere

Fellépő művészek:
Semmelweis Kamarazenekar,
Bicskei Prelúdium Alapfokú
Művészeti Iskola művésztanárai

December 29 (kedd) 10.00 – 12.00 Könyvtár
Hóvarázs
Téli szünidőző a gyermekkönyvtárban
Téli versek, mesék, dalok és kézműves foglalkozás
várja a családokat a gyermekkönyvtárban.
Ha jöttök lesztek, ha hoztok esztek!
A részvétel ingyenes.
December 30. (szerda) 10.00 – 12.00
Év múlik évet ér
Téli szünidőző a gyermekkönyvtárban

Megyei Kormányhivatal Bicskei
Járási Hivatalánál (Hatósági és
Gyámügyi Osztály 2060 Bicske,
Kossuth tér 14.; tel.: 22/566308; email: hat.gyam@bicske.
fejer.gov.hu), mint szabálysértési
hatóságnál. Megjegyezte, hogy
az eljárás során bizonyítékként fel
lehet használni az esetleges szemtanúk tanúvallomást.

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:

Ha jöttök lesztek, ha hoztok esztek!
A részvétel ingyenes.

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 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

December 30. (szerda) 15.00 Kölyökszilveszter
Csillagszóró játszópark és
Lali bohóc zenés műsora
Kölyökszilveszterre hívunk Benneteket, barátaitokat
és szüleiteket, december 30-án délután 15 órától 19 óráig
a Művelődési Központba.
Remek szórakozás vár mindenkire. Eljön hozzánk Lali bohóc,
hogy műsorával szórakoztasson kicsiket és nagyokat.
A Csillagszóró téli játszóházban 22 óriási fajátékon lehet
kipróbálni ügyességeteket.
A játszóház mellett kézműveskedés, lufihajtogatás, tánc és
szórakozás, kölyökpezsgő, igazi kölyökszilveszteri hangulat vár
Benneteket. Készülünk az újévre, zokniból hóembert, agyagból
szerencsemalacot, patkót készítünk, hogy a szerencse ne hagyjon
el bennünket a jövő évben sem.
Boldog újévet kívánva szeretettel várunk Benneteket! Gyertek!
Ne hagyjátok ki!
Belépődíj elővételben kedvezményesen:
Gyerekeknek 10 éves korig: 250 Ft;
Nagyobbaknak és felnőtteknek: 300 Ft
Előadás napi belépő egységesen: 500 Ft
Anyakönyvi hírek
Az alábbi párok járultak hozzá ahhoz, hogy értesüljön Bicske lakossága
bicskei anyakönyvvezető előtt 2015. november hónapban
megkötött házasságukról:
Benedek Imre és Kósa Eszter (november 5.),
Kiliti Gábor és Rottenberger Margit (november 5.).
Sok boldogságot kívánunk!
Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ
– Kapcsolat Központ védőnői szakmai egysége tájékoztatása szerint
a 2015. november-december hónapban született gyermekek:
Terjéki Perta Gréta (2015. 11. 06.), Torma Levente László (2015. 11. 08.),
Szarvas Zalán (2015. 11. 10.),
Benedek Anna (2015. 12. 02.).
Védőnői Szakmai Egység
Jó egészséget kívánunk!
2060 Bicske, Kossuth tér 17.
Telefon: 22/ 350-386 E-mail:
bicskevedonok@gmail.com

Melléklet

Megszépültünk…
B

efejeződtek Bicskén
a közelmúltban városszerte
zajló intézményi fejlesztések,
felújítások. Összesen 10 épületet,
a Tanuszodát, a katolikus és
a református temető kerítéseit,
valamint a térfigyelő
kamerahálózatot érintették
a korszerűsítések.
A 2015. év méltó zárásaként,
december 16-án Czunyiné
dr. Bertalan Judit, az Emberi
Erőforrások Minisztériuma
köznevelésért felelős államtitkára,
Tessely Zoltán országgyűlési
képviselő és Pálffy Károly
polgármester ünnepélyes keretek
között felavatta a Csokonai Vitéz
Mihály Általános Iskola és a Szent
László Általános Iskola felújított
épületét. Mindkét eseményen
részt vett Varga Imre atya is, aki
megáldotta az intézményeket
és a benne tanuló gyermekeket és
oktató pedagógusokat.
Az átadóünnepségeken ott járt
a Bicskei Újság is. Gyermekek,
igazgatók, város- és állami vezetők
örültek együtt a közös sikernek.
Legyenek Kedves Olvasóink is
részesei, még ha utólag is, ennek
a nagyszerű ünnepnek, ezért
közreadjuk a köszöntő beszédeket,
illetve meséljenek maguk
a fényképek.

Szeretettel köszöntöm Önöket!
Külön köszöntöm
Czunyiné dr. Bertalan Judit köznevelésért felelős államtitkár asszonyt,
Tessely
Zoltán
országgyűlési képviselőt, körünkben
megjelent
Imre
atyát, polgármester
asszonyokat és urakat, a kivitelező cégek
vezetőit, intézményeink vezetőit és valamennyi megjelent vendégünket.
A 2014/2015-ös tanévzáró ünnepségén
is hallhattuk, ahogy Nemesbüki Júlia búcsúbeszédében és most is megfogalmazta, hogy
„kissé ütött-kopott iskolánkban” tanulhattak
diáktársaival. A tanévzáró ünnepségen már
tudomásunk volt a pályázati kiírásról, de akkor még nem mertem idő előtt a felújításról
beszélni. A tanévnyitó ünnepségen azonban
már a nyertes pályázat birtokában jeleztem,
hogy az idei évben megújulnak épületeink.
Ezen pályázat sikeres lebonyolításának zárásaként lehetünk most jelen ebben a megújult
Klebelsberg Iskolapalotában.
Magyarország Kormánya a 1290/2015.
(V. 5.) számú Kormány határozatban
döntött a Környezet és Energia Operatív
Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének kiemelt projektjeiről. A határozat értelmében 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 bekerült a kiemelt
projektek közé.

Ez úton köszönöm mindannyiunk nevében Magyarország Kormányának, hogy
pályázatunkat a kiemelt projektek között
kezelte.
A kormányhatározat alapján a projekt
célja az érintett épületek energetikai
jellemzőinek és besorolásának javítása,
az épülethatároló szerkezeteinek hőszigetelése, illetve nyílászáróinak cseréje
volt.
A KEOP 5.7 0 pályázat megvalósításához bruttó 140.825.500 Ft-ot nyertünk.
Ehhez Bicske Város Képviselő-testülete a
240/2015. (VII.20.) számú határozatával
69.426.123 forintnyi önerőt biztosított.
Hogy minél több pályázati forrást tudjunk
városunkba hozni, a későbbiekben tárgyalásokat kezdeményeztünk Czunyiné dr. Bertalan Judit államtitkár asszonnyal – akinek ez
úton is köszönöm, hogy segítően támogatta
elképzelésünket és elfogadta meghívásun-

kat – és a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központtal (KLIK), aminek eredményeként a KLIK átvállalta a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola felújításához szükséges
támogatás biztosítását, így a felszabadult támogatási összegből és önerőből további intézményeink energetikai fejlesztését tudtuk
kivitelezni.
Engedjék meg, hogy felsoroljam az így
elvégzett felújítási munkálatokat:
» Itt, a Csokonai Vitéz Mihály Általános
Iskolán, a Klebelsberg Iskolapalotán és a
Szent László Általános iskolán teljes körű
homlokzati hőszigetelés és nyílászárócserét
hajtottunk végre.
» A Baptista Szeretetszolgálat működtetésében lévő értelmi sérültek napközi
otthonán, és az első cigány iskola helyén,
a Kerecsendi Kiss Márton Tanodán homlokzati hőszigetelés, padlás hőszigetelés és
ablakcsere valósult meg.

Szent László Általános Iskola

» A Bicskei Prelúdium Alapfokú Művészeti Iskola épületében padlás hőszigetelés
és ablakcserét, míg
» a bölcsődén, a Kakas Óvodán, a József
Attila utcai Tagóvodán, az Egészségfejlesztési Irodán és a Gondozási Központon padlás hőszigetelését tudtunk végrehajtani.
A felújítások költsége a következőként
alakult:
» a KLIK által átvállalt beruházás költsége: 151. 893. 896 Ft
» pályázati összeg: 101. 738. 551 Ft
» Önkormányzati önerő: 21. 283. 699 Ft
» ebből a Szent László Általános Iskolára
fordított önerő: 15.009.806 Ft
» ÖSSZESEN: 274.916.146 Ft
A felújítással az energiaköltségek jelentősen csökkennek, összességében 8 millió
Ft/év megtakarítást várunk, mellyel a beruházás önköltsége 3-4 év alatt megtérül.
Igaz, ez a megtakarítás nem kizárólag az
önkormányzatnál jelentkezik majd, hanem
az intézmények fenntartóinál.
Szeretnék köszönetet mondani a kivitelezőknek, a Mészáros és Mészáros Kft-nek
és a Bogca Bau Kft-nek, hogy ilyen rövid
idő alatt, ilyen igényes munkát végeztek
úgy, hogy az intézmények működése közben zavartalanul folyhatott.
Büszke vagyok tanárainkra és diákjainkra egyaránt, hogy türelemmel, szó nélkül
végezték munkájukat a felújítási munkálatok okozta kellemetlenségek között is,
hiszen tudták, hogy a nehéz időszak befejeztével birtokba vehetik megszépült intézményeinket.
Még egyszer köszönöm a kormányzati
támogatást, a jó együttműködést, a kivitelezők munkáját, és az érintettek türelmét.
Tisztelet Államtitkár Asszony! Tisztelt Polgármester
Úr! Kedves megjelentek!
Mindenek előtt
köszönetet szeretnék mondani Bicske
város vezetésének,
hogy minden bicskei iskolás – függetlenül attól, hogy állami,
egyházi vagy alapítványi fenntartású intézmény tanulója, és függetlenül attól is, hogy
az intézmény az alapoktatást, a tehetséggondozást vagy a felzárkóztatást szolgálja
– egyformán fontos volt a számára, lett lé-

Baptista Szeretetszolgálat Napközi Otthona

gyen is szó a Szent László Általános Iskoláról (mi itt Bicskén általában csak így nevezzük, bár tudjuk a kicsit bonyolultnak tűnő
Szent Margit Általános Iskola, Szent László
tagiskolája nevet is), vagy a Csokonai Iskoláról, vagy a Prelúdium Művészetoktatási
Intézményünkről, vagy a Kerecsendi Kiss
Márton Bicskei Tanodáról, vagy a Baptista
Szeretetszolgálat gondozóházáról.
Köszönet a városnak, hogy ezen egységes szemlélet jegyében, kérésemre, átvállalta és a legjelentősebb részét meg is
valósította az egyházi iskola egy régebbi
sikertelen pályázatának. Tette ezt úgy,
hogy sokáig úgy tűnt, még éppen ezen
vállalása miatt kiegészítő forrásokat is
biztosítania szükséges a település költségvetéséből.
Sokáig úgy tűnt, de itt kell megköszönjem államtitkár asszonynak, hogy ekkor
kérésünkre, a város segítségére sietett és
átvállalta a Prohászka úti épület beruházásának lebonyolítását központi pályázatból,
annak érdekében, hogy így a teljes belekerülési költsége lehívható legyen európai
uniós forrásból. Több mint 50 millió forintos plusz kiadástól mentesítette ezzel a
város költségvetését.
Köszönöm.

Köszönet illeti a kivitelezőket, akik a
rendelkezésre álló idő rövidsége és soksok más nehezítő tényező ellenére, szép
munkát végeztek.
Tisztelt Ünneplők!
Az ő munkájuk eredményeként szemléletesen, tisztán látjuk, hogy a megkezdett
útnak még csak az elején járunk. Persze az
sem lekicsinylendő eredmény, hogy legalább már elindultunk, a helyes irányba haladunk, és én úgy érzem, a sebességre sem
lehet igazán panasz.
Igen az ő munkájuk ráirányítja a figyelmet,
hogy munkánknak még közel sincs vége.
Most látjuk csak igazán az épület külső és
a belső közötti minőségi különbségeket, annak ellenére, hogy a város eleget tett az általa
életre hívott antiszegregációs programban
önként vállalt kötelezettségének és minden
évben felújította az új elsősök osztálytermeit.
Nincs vége a munkának azért sem, hiszen sokaknak – akik vagy még a saját
múltjuk részeként emlékeik között őrzik,
vagy megsárgult fényképekről ismerik
a kerítéslábazatról hiányzó kovácsoltvas
kerítést, amely hűen tükrözte mindazt a
tekintélyt, amelyet egy oktatási intézménynek ki kell vívnia magának-, nekik, nekünk
méltán van ezért is hiányérzetünk.

Ahogyan az egyházi intézmény fenntartójának, vezetőinek, tanárainak és diákjainak is, akik pontosan tudják, hogy az
eredeti pályázatukban szereplő fűtéskorszerűsítés megvalósítása is elengedhetetlenül szükséges.
És akkor még csak a belső külsőségeiről
beszéltem.
Bicskén azonban a belső, a tartalmi megújulásra is mindég erős törekvések voltak,
vannak – és a jelen nyilatkozatokat figyelembe véve, egész bizonyossággal állíthatjuk – lesznek is.
Voltak, hiszen 2008-ban még két párhuzamosan működő 1-8 évfolyamos általános iskolát örököltem meg, melyek közül
ebben az épületben, az úgynevezett spontán szegregáció, a magától létrejöttnek
mondott cigány elkülönítés révén, teljesen
ellehetetlenült a nevelőmunka.
Ezt felismerve a város komoly elszánást
tett, és külön épületben elhelyezve alsó
és felső tagozatot, felmenő rendszerben
minden tanulócsoportban arányosan
osztva el a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeket, elismerten az
ország 3 legsikeresebb antiszegregációs
programjának egyikét hajtotta végre, sikeresen.
Azt mondtam, hogy VANNAK is megújulási törekvések, hiszen a református
közösség – a rendszerváltást követő lehetőség elmulasztása után negyed évszázaddal – közel egy esztendős mérlegelés után,
presbitériumában úgy döntött, hogy elkéri
az önkormányzat tulajdonában lévő, jelenleg a felső tagozatnak otthont adó iskolaépületet, annak érdekében, hogy óvodát,
általános iskolát és később gimnáziumot
tarthasson fent.
Az elmúlt héten arra kértem lelkész
urat, önkormányzati képviselőnket, hogy
ne nyomja rá, e biztosra veszem, jóindulatú törekvésre a bélyeget a türelmetlenség.
Még a látszatát is igyekezzenek elkerülni
annak, hogy a szocialistáktól megszokott
időprést alkalmazva, sarokba szorítják az
önkormányzatot. Sokkal inkább adjanak
legalább annyi időt a városnak a helyes
döntés meghozatala érdekében, minden
felmerülő eshetőség felelősségteljes megvizsgálására, mint amennyit ők, a helyi egyházi közösség az elmúlt egy esztendőben
szánt döntésük meghozatalára.
Egyben kértem arra is a lelkész urat,
hogy a Bogárdi Szabó István püspök úrral,
az ez ügyben lefolytatott, baráti megbeszélés alapmegállapításának tiszteletben

Tanoda

tartásával, ez az új törekvés ne veszélyeztethesse a már működő esélyegyenlőségi,
kirekesztés és elkülönítés-ellenes program eredményeit, amelyet megismétlem,
az ország egyik legsikeresebbjeként valósítottunk meg városunkban az elmúlt
években.
Jeleztem lelkész úrnak azt is, hogy az
elmúlt évek gyermekközpontú helyi intézkedéseinek következtében – melynek
kézzelfogható legfontosabb eredményei
az egyesített óvodában megépülő 5 új
csoportszoba és a saját iskolai és óvodai
főzőkonyha kialakítása – nehéz lesz olyan
jó megoldást találni az óvodai nevelés
megosztása területén, amely egy komoly
vagyontárgyról való lemondáson túl, ne
okozna egyéb anyagi hátrányokat is és
komoly szakmai átszervezési kihívásokat
a város által fenntartott óvoda intézményében.
Hogy a félelmeim nem teljesen alaptalanok, azt jól tükrözik azok a zavargásszerű
folyamatok, amelyekhez hasonlót sem tapasztaltam az elmúlt 7 esztendőben óvónőink körében.
Az, hogy valóban szükséges is lehet a
belső megújulás, azt mi sem mutatja job-

Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola

ban, mint az a tény, hogy az új elképzelések motorja a jelenlegi iskolaigazgató,
Bárányos József, aki több önkormányzati
vezetéssel is képes volt jó munkakapcsolatot kialakítani, aki városunk megbecsült,
többciklusos önkormányzati képviselője,
és akinek a szakmai tudását jól tükrözi,
hogy miniszteri delegáltként az Országos Köznevelési Tanács tagja, a Nemzeti
Pedagógus Kar Országos Elnökségének
tagja, köznevelési szakértő, mesterpedagógus.
Akinek az elmúlt évek mindennemű általunk és általa kívánatosnak tartott változásában, vagy annak esetleges elmaradásában, elvitathatatlan és múlhatatlan érdemei vannak.
Éppen ezért, polgármester urat és helyettesét pedig arra kértem, hogy legyenek
maximálisan nyitottak.
Annak ellenére, hogy a város több százmilliós vagyonának használatba adása eleve
komoly felelősség, és a tárgyalások sem a
legmegfelelőbb stílusban indultak, azért
ők mindég a felnövekvő generációk érdekeit tartsák egyedül a szemük előtt. Mindég az irányítsa tetteiket, hogy mi szolgálja a
legjobban a város lakosságát, hiszen gyermekeink, a közös jövőnk a tét.

Kértem, hogy ne a régi beidegződések
motiválják a döntéseiket és a tetteiket, sokkal inkább a célszerűség, az észszerűség és
az életszerűség.
Ha több pénzt, jobb szervezést, nagyobb
elkötelezettséget, és az Isten áldását hordozza e törekvés, akkor ne hagyják veszni,
ha pedig úgy látják, hogy nem ezeket szolgálja, akkor pedig ne legyenek restek és
legyenek elég bátrak egyenesen megmondani azt, és azt is, hogy miért.
Egy ilyen formálódó megállapodás természetesen egy háromoldalú egyezség az
állam, mint a jelenlegi fenntartó, az egyház, mint az esetleges új fenntartó és a
város, mint az ingatlanok tulajdonosa és a
város lakossági elvárásainak letéteményese
között.
Ezért szeretném most megragadni az
alkalmat arra, hogy megkérjem tisztelt
államtitkár asszonyt, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és az államtitkárság munkatársainak szakértelmét bocsássa
a rendelkezésünkre, és segítsenek Bicskének a helyes utat megválasztani a felmerülő
lehetőségek közül!
Kérhetem ezt az Ön minisztere, Balog
Zoltán miniszter úr érdekében is, hiszen

az esetlegesen megalapuló új oktatási intézmény létrehozása tárgyában a végső szót
a miniszter úrnak kell majd kimondania,
az arról szóló döntést neki kell aláírásával
engedélyeznie.
Meggyőződésem, hogy minden fél számára a megnyugtató az, ha a kölcsönös
tiszteleten alapuló tárgyalásokat követően,
átlátható, világos szempontok szerint lehet
majd megvonni a végső mérleget a pozitívumok és a negatívumok között, hiszen bizonyosak lehetünk benne, ez a döntés sem
egyszerűen fekete, vagy fehér.
Ugyanakkor a megújulás szükségszerűségeiről mi államtitkár asszonnyal is sokszor beszélgetünk. Talán elmondhatom,
hogy teljes az egyetértés közöttünk a téren,
hogy újra kell rajzoljuk a nagysikerű, valamikori magyar köznevelés igazi arcélét,
amelyről nemzetünk méretét jóval felülmúló Nobel-díjasaink száma is tanúskodik,
és amelyet a természettudományos, a reál
tantárgyak határoztak meg. És abban sincs
vita közöttünk, hogy meg kell végre találni
a magyar kuriózumnak mondható művészetoktatás igazi, észszerű és igazságos
helyét a köznevelésben.
Az igazság azonban mindezen vágyakon is átsüt, az az, és tán ez a legnehezebb, pedig Váci Mihály soraival belénk
van égetve magyarokba, hogy nem elég
a jót akarni, óhajtani, sokkal inkább
azért nekünk – államnak, egyházaknak,
önkormányzatoknak, tanítóknak és tanároknak, szülőknek, családoknak – és
ne feledjük éppen az ez iránti vágy felkeltése az előbb felsoroltak legfontosabb
feladata, gyermekeinknek, a diákoknak,
nektek fiatalok– TENNI, TENNI KELL,
azaz meg kell dolgozni az eredményeinkért, úgy, ahogyan e derék szakembereknek is meg kellett dolgozni becsülettel e
munka sikeréért.
Köszönet érte mindenkinek, akinek része volt e sikerben. Gratulálok.
Kívánom, mi is tudjuk becsülettel elvégezni a nekünk szentelt feladatainkat.
Tisztelt Államtitkár Asszony!
Köszönöm a türelmedet, ahogyan mindenkiét azért, hogy meghallgattak, meghallgattatok.
Szokásomtól eltérően sokat beszéltem,
de e felemelő esemény margójára írva, szerettem volna tiszta vizet önteni a pohárba,
és erről a nézőpontról informálni a bicskeieket, e fontos mindenkit érintő kérdésről,
már csak a közelgő ünnepek nyugalma érdekében is.

Tisztelt Államtitkár Asszony, Kedves
Judit!
Nagy szeretettel szólítalak elénk. Megtiszteltetésnek érezzük, hogy együtt ünnepelsz velünk. Nyitott szívvel figyelünk
üzeneteidre.”

Czunyiné Bertalan
Judit beszédében
kiemelte, hogy a
közel 300 millió forintot itt, Bicskén a
gyermekekre, a jövőre, a gyermekek
számára élhető és
fenntartható környezet kialakítására
fordították.
– Amikor Klebelsberg Kunó egykori
kultuszminiszter a népiskolai programot
kidolgozta, a nagyvonalú takarékosság
mellett az intézményhálózat megerősítése,
a néptanítói rendszer, a tanítóképző rendszer és a tanári szolgálati lakások rendszere is kialakult. Volt egy másik vezérelv
is, amely arról szólt, hogy a gyerekeket
gondolkodni kell megtanítani, megértetni
velük az őket körülvevő világot. Azt gondolom, a köznevelésben az elkövetkező évek
egyik nagy feladata lesz a kulcskompetenciák megerősítése: a matematikai gondolkodás, a nyelvi szövegértő és kommunikációs
készségek alakítása. Ezek nélkül nem lehet
ugyanis teljesíteni a célt, hogy tartalmá-

ban és minőségében megerősített tudást
adjunk a gyerekeknek – emelte ki az államtitkár hozzátéve: olyan oktatáspolitikai
intézkedések kellettek, amelyek lehetővé
tették, hogy jó iskolákban, jó tanárok tanítsanak, mert a gyerekektől a tudást nem lehet elvenni, és az a felnőttkorban biztosan
megtérül. Ezek az ország megmaradásának
és versenyképességének is alapjai.
Az államtitkár szerint az európai uniós
források lehívása, azok megfelelő hasznosítása az intézmények fenntarthatóságát biztosítja. Emlékeztetett arra, hogy a

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
három milliárd forintot fordított hátrányos
helyzetű térségek iskoláinak energiahatékonysági beruházásaira, az önkormányzatokkal partnerségben ennek sokszorosát,
több tízmilliárd forintot tudtak iskolaépületekre fordítani.
Az államtitkár azt javasolta a diákoknak, hogy a téli szünetben tegyék félre a
tankönyveket, felejtsék el az iskolát, és
igyekezzenek kikapcsolódni, családjukkal,
testvéreikkel hasznosan eltölteni az időt, és
várják nagy kíváncsisággal a Karácsonyt.

