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H

arminchetedik alkalommal rendezte meg Bicske
Város Önkormányzata a Bicskei Napok rendezvénysorozatot. A május 17-20. közötti hétvége igazi ünnep volt az egész
város számára: Pünkösd, Családok Éve, sport, gasztronómia, kulturális sokszínűség.
Ezeket méltán ünnepelték a
résztvevők, hiszen szerves részei Bicske mindennapjainak
és ebben a pár napban ismét
bebizonyosodott, miért.
Ahogy az már sok-sok éve megszokott dolog, a Bicskei Napok nem a megnyitóval veszi
kezdetét, ezúttal is így volt. Az
úgynevezett beharangozó programok már május 15-étől várták
a közönséget: a Döme Kata szervezte 20. Virágözön virágvásár,
az író-olvasó találkozó Grecsó
Krisztiánnal, a vadászati kiállítás
a művelődési házban és a városi
gyereknap a kastélykertben.
Az ünnepélyes megnyitóra
május 17-én délután került sor.
Megnyitóbeszédében
Pálffy
Károly polgármester rámutatott, hogy a bicskeiek nem csak
tudják, hogy májusban Bicskei
Napok vannak, hanem várják is

a fesztivált, amelynek rendezvényei évről évre sok embert megmozgatnak és összehoznak.
- Az idei év a Családok Éve,
mely programjaink tematikáját
nagymértékben
befolyásolta.
Számunkra nem csak a Bicskei
Napok erejéig fontosak a családok és a gyerekek. Régóta
küzdöttünk azért, hogy bölcső-

dénket felújíthassuk, s ma már
karnyújtásnyira van ennek az
álomnak a megvalósulása. Szintén gyermekeinknek, szüleiknek
és nagyszüleiknek kívántunk
örömet szerezni azzal, hogy a
Kossuth téren egy új, korszerű
játszóteret alakítottunk ki. Az
ifjúságot, illetve a fiatalságot
sem feledve, a Bicske Szíve Park-

ban a közeljövőben gördeszka,
görkorcsolya, és BMX pályát
alakítunk ki. Új kezekben van
a Bicskei Tanuszoda, melynek
szolgáltatásai szintén bővültek,
de a Bicske Szíve Park fejlesztésének I. ütemenként itt egy 1
km-es rekortán futópályát is ki
fogunk alakítani.
folytatás a 4. oldalon

Világháborús hősök előtt tisztelegtek
Hősök Napján, azaz május utolsó vasárnapján Bicske Város Önkormányzata az I. világháború befejezésének 100. évfordulója
alkalmából tartott megemlékezést a Hősök terén. A rendezvényen részt vett a Bicskei Fesztivál Fúvószenekar, amely katonai
indulókat és térzenét játszott, valamint fellépett Mészáros János
Elek, aki népdalcsokorral és első világháborús katonadalokkal,
illetve versekkel emlékezett az „Első Világégésre”.
Emlékbeszédet mondott Hetényi Tamás, a Szent László Általános Iskola igazgatóhelyettese, az esemény végén pedig a
résztvevők megkoszorúzták a Hősök emlékművét.

A nyár beköszöntével kitört a
vakáció, és sokan, akár hos�szabb időre is, útra kelnek,
hogy feltöltődjenek és kipihenjék magukat szabadságuk
ideje alatt. Ilyenkor talán kicsit kiürül a város, de az itthon
maradók sem unatkozhatnak,
hiszen számos nyári programlehetőség közül választhatnak
majd Bicskén.
A város beruházásainál
azonban nincsen leállás, hiszen azon vagyunk, hogy a
tervezett határidőket tartsuk,
és felújított épületeinket minél
hamarabb átadhassuk. Remélem, mindenki elégedett lesz
majd bölcsődénk átépítésével,
melyet a külső falak mögött
szinte teljesen átépítettük,
hogy egy olyan modern, a mai
követelményeknek megfelelő arcát mutassa majd, mely a
kisgyermekek minden igényét
kielégíti.
De nem csak épületeinket,
hanem útjainkat is felújítjuk,
hiszen a nyári időszak a legalkalmasabb ezen munkák elvégzésére. Ennél fogva városszerte több helyen találkozhatnak
a Kedves Lakók ilyen munkavégzésekkel, amelyek esetleg
kisebb kellemetlenséget is
okozhatnak a közlekedésben,
ezért szíves megértésüket kérjük!
Elég szeszélyes az időjárás mostanában, de azért remélem, hogy meleg nyarunk
lesz, és mindenki kelőképpen
kiélvezheti jól megérdemelt
szabadságát. Mindenkinek felhőtlen nyaralást kívánok, töltsenek minél több időt együtt
gyermekeikkel, szeretteikkel!
Vigyázzanak magukra, töltődjenek fel új élményekkel!

A városvezetés kikérte
a lakosság véleményét
több beruházása kapcsán
T

öbb lakossági fórumot
tartottak az elmúlt időszakban Bicskén, a városvezetés kikérte a lakók véleményét
jónéhány, a közeljövőben megvalósuló beruházása kapcsán,
illetve előzetes tájékoztatást
nyújtottak a projektekről.
Május 9-én, a Fiatalok Házában
az Esztergom - M1 autópálya
közúti kapcsolat fejlesztése kapcsán a Zsámbék-Tök-PerbálTinnye településeket nyugatról
elkerülő nyomvonal megvalósításáról tájékoztatták az érintettek.
Erdélyi Réka projektvezető a
tervező Uvaterv Zrt. képviseletében részletesen ismertette a
tervezési feladatot, a műszaki tanulmánytervben vizsgált nyomvonal változatokat, a lehetséges
csomópontokat, a keresztmetszeti kialakítást, a tervezés és
kivitelezés ütemezését, valamint
a továbbtervezendő nyomvonal
kiválasztásának menetét, majd
ezt követően a feltett kérdésekre
adott választ.
A válaszok között elhangzott,
hogy a tervezőnek 2019. januárban engedélyezési terveket,
2019. július hónapban kiviteli
terveket kell a NIF Zrt. részére leszállítani. A közbeszerzési eljárás
ekkor indítható meg. A kivitelezési munkák a jelenleg rendel-

kezésre álló információk alapján
várhatóan 2020-ban kezdődnek
meg, így a tervezett gyorsforgalmi út 2022-re készülhet el legkorábban. Közölték még, hogy a
döntés-előkészítő tanulmányban
a tervező több bekötőút, köztük a
Csillagdához vezető út megvalósítását is vizsgálta, de a tervzsűri
azt nem szavazta meg továbbtervezésre.
Két alkalommal az új termelői
piac építése volt a téma. Elsőként a környékbeli lakosok és a
jelenlegi piacon, valamint a volt
CBA melletti területen árusító
kereskedők ismerhették meg a
fejlesztés hátterét, indokoltságát,
valamint a tervezés során kialakí-

Bennünket
képviselnek
Soros nyílt testületi ülés
(2018. május 28.)
• A képviselő-testület elfogadta: 1.) a
Bicskei Rendőrkapitányság 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóját 2.) a
Járási Hivatal működéséről, Bicske Város Önkormányzatát érintő feladatairól
szóló tájékoztatóját 3.) a Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit
Kft. 2017. évi beszámolóját 650 230 eFt
mérlegfőösszeggel és 74 192 eFt adózott
eredménnyel 4.) a Zöld Bicske Nonprofit
Kft. 2017. évi beszámolóját 1 055 732
eFt mérlegfőösszeggel és 50 560 eFt
adózott eredménnyel 5.) az Országos
Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató
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tott koncepciót, a tervezett piac
alaprajzát, látványterveit. A lakosok észrevételei és a kereskedők
javaslatai alapján a kialakítandó
gyalogos és közúti kapcsolatokat a lehetőségekhez mérten az
igényekhez igazítják. A május
15-én, a kereskedők részvételével
megtartott fórumon a várhatóan
szeptemberben kezdődő kivitelezési munkákról és a 2019-ben
elkészülő új piac használati lehetőségeiről egyeztettek. A tervek
szerint a piacon megkezdődik az
árusítóhelyek átszervezése, az
élelmiszer jellegű termékeket és
az egyéb műszaki ruházati cikkeket árusítók elkülönítése, mellyel
a könnyebb tájékozódás, illetve az

Közhasznú Nonprofit Kft. beszámolóját
a Bicskei Központi Orvosi Ügyelet 2017.
évi működéséről 6.) a Bicskei Művelődési
Közalapítvány 2017. évi beszámolóját 11
441 eFt mérlegfőösszeggel és 2 836 eFt
eredménnyel 7.) a Gróf Batthyány Kázmér
Műpártoló Közalapítvány 2017. évi beszámolóját 7 969,- eFt mérlegfőösszeggel és
-14 eFt veszteséggel 8.) a Bicske Város
Sportjáért Közalapítvány 2017. évi beszámolóját 5 536 eFt mérlegfőösszeggel és
-619 eFt veszteséggel 8.) a Bicskei I. sz Általános Iskoláért Közalapítvány 2017. évi
beszámolóját 943 eFt mérlegfőösszeggel
és 128 eFt tárgyévi eredménnyel 9.)
a „Bicskei Cigányságért” Közalapítvány 2017. évi beszámolóját 2 208 eFt
mérlegfőösszeggel és 19 eFt adózott
eredménnyel 10.) a Roma Nemzetiségi
Önkormányzat részére nyújtott 2017. évi
támogatások elszámolását 11.) a Dinamik
Harcművészeti Közhasznú SE részére

Hulladékszállítással
kapcsolatos
információk

új piac elkészülése utáni rend irányába kívánnak elmozdulni.
További fontos beruházás lesz
a Bicske Szíve Park I. üteme,
amelynek sikeres megvalósítása
érdekében május 16-án tartottak
workshopot. A fő téma az aktív
szabadidő eltöltés érdekében
tervezett kerékpáros-gördeszkás
park kialakítása volt. A megjelentek rövid ismertetőt hallhattak a
park teljes kialakításáról, majd
észrevételeiket oszthatták meg a
tervezőkkel. Az elhangzott ötleteket és javaslatokat a park végső
tervének elkészítéséhez felhasználják, hogy a célnak teljes mértékben megfelelő közösségi teret
hozhassak létre.

nyújtott 500.000 Ft vissza nem térítendő
önkormányzati támogatás felhasználásáról
szóló szakmai és pénzügyi beszámolót 12.)
a Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. részére nyújtott 3.000.000
Ft vissza nem térítendő önkormányzati
támogatás felhasználásáról szóló szakmai
és pénzügyi beszámolót 13.) az Egyesített
Családsegítő és Gondozási Központ- Kapcsolat Központ 2017. évi szakmai beszámolóját 14.) az önkormányzat vagyonállapotáról készült vagyonkimutatást.
• A testület az Esztergom – M1 autópálya közötti közúti kapcsolat fejlesztése
kapcsán a ConstReal Mérnöki Iroda Kft.
által készített műszaki tanulmányterv
helyszínrajzát megismerte, annak Bicske közigazgatási területén tervezett 103
jelű főúti szakaszát támogatta, a tervezett
nyomvonallal egyetértett, de továbbra is
fenntartja az igényét az M1 csomópont és
a Csillagvizsgáló között – meglévő utak

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Zöld Bicske Nonprofit
Kft. a települési vegyes (kommunális) hulladékot a megszokott
módon hétfőn vagy kedden, a hegyen pedig csütörtökön szállítja
el.
A szelektíven gyűjtött műanyag
hulladékot minden hónap utolsó
csütörtökén (bármilyen áttetsző
zsákban), a papír hulladékot (újságok, szórólapok, könyvek, hullámpapír csomagolások kilapítva, kötegelve) minden hónap első
csütörtökén, a zöldhulladékot (egy
méternél rövidebbre vágott gallyak,
tömören összekötött, fél méternél
kisebb átmérőjű kötegben, lehullott
lomb és levágott fű, zsákban) pedig
április 1-je és november 30-a között
minden hónap harmadik szerdáján
szállítja el a cég.
Lomtalanítás évente egyszer kérhető ingyen, mely alkalmából maximum 3 m3 hulladék szállíttatható el.
Időpont az ügyfélszolgálaton kérhető.
Új szolgáltatása a cégnek, hogy a
lomhulladék elszállításakor hiánytalan elektronikai hulladékot, személygépkocsi abroncsot, valamint csomagolási üveghulladékot (sörös, boros,
befőttes üveg) is elszállítanak.
Az ügyfélszolgálat az
info@zoldbicske.hu
e-mail címen bármikor, a +36 22 350
111 telefonszámon és a 2060 Bicske,
Csákvári út 45. alatti ügyfélszolgálati
irodán hétfőn 8 és 16, szerdán 7 és
19, pénteken 8 és 12 óra között érhető el. További információk a www.
zoldbicske.hu oldalon találhatóak.

felhasználásával – közúti közlekedési kapcsolat kialakítására.
• A képviselők támogatták a Szupergyors
Internet Program optikai összekötő hálózat kiépítéséhez a KEY TELECOM Kft.
által készített kiviteli terveket és annak
tervezett nyomvonalát.
• Az önkormányzat közös megegyezéssel
2018. június 30. napjával megszünteti a
Prevenció K.B. Bt-vel a háziorvosi feladatok ellátása tárgyában kötött feladat-ellátási szerződését. A képviselők felhatalmazták a polgármestert, hogy a 3. sz. felnőtt
háziorvosi körzet működtetése tárgyában
a praxisjog helyettesítésére tárgyalásokat
folytasson.
• A Semmelweis-napi programját az önkormányzat 2018. június 21-én 18 órakor
tartja a Báder Fogadóban.
• A képviselők döntése alapján a 066
hrsz-ú közterületet ezentúl Könyves Kálmán utcának hívják.

Városunk nyertes pályázatai
A

hogyan arról már több alkalommal hírt adtunk, a közelmúltban Bicske több sikeres pályázatot nyújtott be, amelyekkel
közel 1,65 milliárd forintot nyert. Vannak olyan fejlesztések is,
ahol konzorciumi tagként nyert a város önkormányzata jelentős
fejlesztési támogatást: 1,3 milliárdot a szennyvíztelep fejlesztésre, 325 milliót a kulturális és közösségi terek infrastrukturális
fejlesztésére és helyi közösségszervezésre a helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva, továbbá 150 millió forintot a humán szolgáltatások fejlesztésére.
A sikeres pályázatok között van
a városi kerékpárút, melynek
kiépítésére 140 millió forintot
nyert Bicske. A fejlesztés célja
három településrészen (vasútállomás, városközpont, kertváros)
áthaladó 3,4 kilométer hosszú
városi kerékpárút-hálózat kiépítése. A kerékpárút építésével
együtt a Tatai út és a Szent István
út kereszteződésében egy egysávos, szűkített, 10 méter belső sugarú, háromágú körforgalmi csomópont is megvalósításra kerül.
A Városi Bölcsőde fejlesztése
már elindult. Az átalakítás során
az épület belső tereiben és homlokzatában megújul, műszakilag,
gépészetileg és elektromos tartalmában korszerűsödik, akadálymentesítés készül. Egy új
csoportszoba kerül kialakításra,
így 10 új férőhelyet biztosít majd.
A munka várhatóan szeptember
elején-közepén zárul, utána az
épület beköltözhető lesz. Az
önkormányzat a 127 milliós beruházáshoz 72,7 millió forint
támogatást nyert.
A Kultúrkúria épülete az Ady
Endre utca 11. szám alatt kerül
kialakításra a város gyalogosan,
kerékpárral, tömegközlekedéssel és gépjárművel is jól megközelíthető helyén. A fejlesztés a
kulturális és természeti örökség

turisztikai hasznosítására, a gazdaság élénkítésére és a foglalkoztatás fellendítése érdekében
jön létre. Jelenlegi állapota és
kihasználtsága teljes mértékben
átalakul a külső és belső felújítás
során - külső építészeti értékeit
megtartva. A földszinten kialakításra kerül egy kiállítóterem,
az emeleti részen foglalkoztató
helyiségek épülnek ki új, minőségi, korszerű anyagokból. A
felújításra, bővítésre vonatkozó
közbeszerzést ennél a projektnél
is lefolytatták, a munka megkezdődött, várhatóan szeptember
elején-közepén az épület beköltözhető lesz. A 101 millió forintos beruházáshoz közel 70 milliós támogatást nyert Bicske.
Új helyi termelői piac is épül a
városban a meglévő piac mellett.
A fejlesztés támogatja a helyi
mezőgazdaságot,
munkahely
megőrzést, munkahelyteremtést
eredményez. A piac területe akadálymentesített lesz, s megújuló
energiát is használ. Oldalról
nyitott „L” alakú épület jön létre, nyitott vagy ponyvával fedett
elárusító területekkel. Jelenleg
a kiviteli tervek készítése zajlik,
a munka várható megkezdése
2018. szeptember. A beruházáshoz elnyert támogatás 229,6
millió forint.

A Bicske Szíve park projekt I.
ütem célja a terület parkká alakítása, közösségi, sportolási, aktív
rekreációs funkció használati
értékének növelése, a természeti
értékek megőrzése és fejlesztése.
Fiatalok, idősek, nagycsaládosok,
mozgáskorlátozottak igényeit figyelembe véve épül ki és újul meg
a tó és környezete. A tervpályázat
lefolytatása megtörtént, a nyertes
ajánlattevő a tervezési munkát
megkezdte. A fejlesztésünk támogatására 219,5 millió forintot
nyert az önkormányzat.

valósul meg a Keleti Iparterület
kialakítása, melynek elsődleges
célja a település munkahely-versenyképességének biztosítása,
a helyi gazdaság erősítése. A fejlesztendő terület vonzó lehet a
befektetőknek, hiszen jól megközelíthető helyen fekszik a Kanizsai
út irányából (szennyvíztelep és

környéke). Az elképzelés helyességét alátámasztja az EsztergomM1 autópálya közötti összekötő
út jövőbeni kiépítése is, mely út
építésének előkészítését a NIF Zrt
végzi. Az új közlekedési kapcsolat
kiépítését követően a tervezett
ipari terület vonzereje nőhet.
(folytatjuk)

Gazdaságfejlesztő projektként,
396 millió forint támogatásból
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37. Bicskei Napok
folytatás aZ 1. oldalról (Együtt ünnepelt a város – harminchetedszer)

Még mindig a sportnál
maradva, rendelkezünk
egy nyertes MLSZ TAO
pályázattal is, mellyel egy
műfüves pálya építése valósul meg a Bihari utcában.
Nem elfeledve azt, hogy egykor
mezőváros voltunk, a Városi Piac
megújítására is kiemelt figyelmet
fordítunk – sorolta a közeljövő,
családokat bizonyosan érintő
fejlesztéseit a polgármester.
Pálffy Károly örömének adott
hangot amiatt, hogy már folynak a munkálatok az Ady utca
11-ben, hogy szintén egy régi
álom valósuljon meg: a Bicskei
Kultúrkúria létrehozása, amely
újabb méltó helyszíne lesz a következő Bicskei Napok programjainak.
- Több napon át, több helyszínen, sok program. Négy nap
a felejthetetlen, felhőtlen, önfeledt szórakozásért, kulturális feltöltődésért – ez a Bicskei Napok
– mutatott rá a városvezető.
Beszéde végén köszönetét
fejezte ki mindazoknak, akik
Bálint Istvánné alpolgármester
irányításával hónapok óta egyéb
teendőik mellett azon fáradoztak, hogy a fesztivál eseményei
zökkenőmentesen és színvonalasan teljenek, hogy a rendezvényekre ellátogatók megelégedve
távozzanak.
A megnyitót követően Mága
Zoltán hegedűművész és szimfonikus zenekara több mint másfél
órás fergeteges koncertet adott a

Sajtóközlemény
Az M1-es autópálya bicskei szakaszának
felújítása kapcsán az 1-es számú főutat
és a településeket sújtó megnövekedett
autóforgalom által kialakult helyzet javításáról tartottak szakmai egyeztető
fórumot 2018. június 6-án, Bicskén.
A Tessely Zoltán országgyűlési képviselő (FIDESZ-KDNP) és Pálffy Károly
((FIDESZ-KDNP), Bicske város polgármestere által kezdeményezett egyeztetésen Fejér, illetve Komárom-Esztergom
megye részéről minden érintett szerv
(rendőrség, katasztrófavédelem, Magyar
Közút Zrt, önkormányzatok, Magyar Vöröskereszt) képviseltette magát.
A megbeszélésen a szakemberek ismertették, hogy az M1-es autópálya sáv-
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az M1-es autópálya bicskei szakaszának felújítása

lezárására annak minőségi állapotából
adódóan volt szükség, s mindemellett e
javítások egy nagyobb beruházás előkészületei is egyben, melynek nélkülözhetetlen feltétele volt a jelenlegi szakaszon
folyó javítási munkák elvégzése. Június
végén ugyanis megvalósításra kerül az
autópálya 28-as szelvényétől a 40-es
szelvényéig terjedő szakaszának felújítása, amely nem jár már a haladó sávok
számának csökkentésével. A forgalomterelési tervek alapján - sebességcsökkentés bevezetésével – a bal pályára
úgynevezett 2+1-es forgalomkorlátozást vezetnek be, ami azt jelenti, hogy 2
irány marad Budapest felé, 1 pedig Győr
felé. Jobb oldalon, ahol a munkálatok

zajlanak, még mindig marad 1 sáv, tehát
elvileg ott is járható lesz 2 sáv.
A szakemberek a most zajló felújítást
megelőzően számba vették a lehetséges alternatívákat a forgalom elterelése
kapcsán (forgalomkorlátozás, útelterelés, útdíjkedvezmény bevezetése stb.),
de egyedüli megoldásként az időszakos
sávlezárást ítélték meg.
A lokálisan kezelt hibák ugyanis nem
csak kátyúzásban merültek ki, hiszen
több helyen komplett pályaszerkezeti
problémákat is kezelni kellett, hogy
a későbbiek során a leállósávok is alkalmassá váljanak az autópálya sávelterelésének viseléséhez. A felújítás
ütemezetten halad, a nagyobb felületen

lezajlottak már a felújítások, s vélhetően
június 25-ével, az újabb szakaszon történő beruházás megindításával konszolidálódik a helyzet.
Mindaddig is több olyan intézkedésben sikerült egyezségre jutnia a feleknek,
amelyek csökkentik a torlódás kialakulásának lehetőség az utópályán – például
péntekenként felfüggesztik a munkálatokat a teljes sávszélesség biztosításával,
az éjszakai munkavégzéshez szükséges
tecnikai eszközök beszerzése folyamatban van, illetve mentesítik az 1-es főutat
a kamionforgalomtól a 12,5 tonnás súlykorlátozás visszaállításával. Kritikus helyzetek esetén pedig elrendelik a kamionok
elterelését, vagy akár a kamionstopot is.

Petőfi Művelődési Központban.
Másnap az
óvodások tornával nyitották a
napot, majd tehetségkutató programok
következtek és felöltöztették a Születésfát
is az elmúlt egy évben
született gyermekek
neveivel. A pénteket
a Magyarock Dalszínház Made in Hungária
című musicalje koronázta meg a Bicske
Szíve Parkban.
Szombaton nyolc
órától gyúltak a tüzek a bográcsok
alatt a Bicske Szíve Parkban, hiszen
megkezdődött a IV.
Hagyományos ízek
– ízes hagyományok
Pannónia Szívében
főzőverseny és gasztronómiai kalandozás. Bálint Istvánné
megnyitójában
nagy büszkeséggel emelte ki: a
gasztrofesztivál beváltotta a hozzá fűzött azon reményeket, hogy
hagyományőrző börze, termelői
és kézműves kirakodóvásár keretében jó hangulatban, finom
étkeket kóstolva teret adjanak
az értékek és hagyományok bemutatására és mindezek életben
tartására. Mert aki a múltat és a
jelent ismeri, az tud jövőt építeni
– tette hozzá.
- Idén is különleges portékákat
hoztak el Bicskére a Vértesalja és
Vál-völgye települések kézművesei, őstermelői, a színpadon

pedig néptánccsoportok készülnek színvonalas előadásaikkal
elvarázsolni Önöket. Az ínycsiklandozó illatok pedig arról tanúskodnak, hogy a zsűrinek idén
sem lesz könnyű dolga. 32 csapat
nevezett be a főzőversenyre és a
jelentkezési lapok ismeretében
megállapíthatom, hogy sokan
nagyon különleges, izgalmas
ételekkel készülnek. Tavaly már
találkozhattak kárpátaljai ízekkel
is rendezvényünkön, hiszen testvértelepülésünk, Csap delegációjának tagjai bátran megmérettették magukat a versenyen. Idén is
vállalták e feladatot – mondta az
alpolgármester.
A színpadon a Bicske Városi
Óvoda gyermekcsoportjainak,
majd a Bicskei Csillagszeműek,
illetve a Csabdi Általános Iskola
néptánccsoportjának produkciója következett, de fellépett
a Pannoniada gyermekkórus,
a mányi Vadvirág mazsorett
csoport, Rezeda, valamint a
vértesacsai Német Nemzetiségi
tánccsoport. Mivel a magyarok
szeretnek együtt mulatva, jókat
enni, beszélgetni és vigadni,
ezért a Jó ebédhez szóló nótát a
Geri-betli duó szolgáltatta. A napot ismételten egy kiváló koncert
zárta, ezúttal a Kárpátia együttes
jóvoltából.
A zárónapon, Pünkösd vasárnapján a szentmise és istentiszteletek után családi nap
kezdődött a Bicske Szíve Parkban. Sport- és táncbemutatók,
ugrálóvár és akadálypálya, népi
virtusjátékok várták a kicsiket és
nagyokat egyaránt. A 37. Bicskei
Napok zárásaként Állati zenés
ABC címmel interaktív koncertet adott Bíró Eszter.

kapcsán
A lezárult építkezéseket követően az
utak túlterheléséből adódó meghibásodásokat természetesen a jövőben korrigálni fogják, már most keresik a módját
az 1-es főút felújítására.
Mindezeken túl, előkészítve az M1es autópálya későbbi, régóta várt 2x3
sávossá építését (2023-2024-ben várható az átadása), folynak a tárgyalások
és egyeztetések arról, hogy az alternatív
utak hálózatának nagyobb teherbírásúvá tételére milyen megoldások (körforgalom kiépítésekkel, csomópontok átalakításával, szintbeli kereszteződések
forgalomirányító lámpákkal való ellátásával, parkolóhelyek és pihenőhelyek
kialakításával) alkalmazhatóak annak ér-

dekében, hogy a lakosság és a közlekedők, fuvarozók minél kisebb kellemetlenséget szenvedjenek el az átépítésből
eredően, illetve mely módon csökkenthetőek a megnövekedett forgalomból
adódó veszélyes helyzetek kialakulása.
Ezen beruházások a háromsávosítást
követően is szolgálni fogják a helyben
élők közlekedésbiztonságát.
Sajnálatos módon havária bármikor
előfordulhat, így a nyári szezon kapcsán
azt javasolják a szakemberek, hogy mindig
legyen a gépkocsiban frissítő víz és elegendő mennyiségű üzemanyag. A katasztrófavédelem és a karitatív szervek képviselői
ezen esetekre is felkészültek. A katasztrófavédelem állandó készültségben áll.

Érdemes ellenőrizni különböző módon az útviszonyokat is (és elsősorban
az Útinform tájékoztatására hagyatkozni), hiszen gyakran téves, vagy már
nem aktuális információk hangzanak
el a médiában, szerepelnek a webes
felületeken, vagy mobilos alkalmazásokban.
Egyben a szakemberek felszólítják a
média szereplőket, hogy nagyobb körültekintéssel, felelősségteljesebben
adjanak közlekedési tanácsokat a forgalom szereplőinek, hiszen sokszor a
jó szándékú, de életszerűtlen tanácsok
tovább rontják a már különben is nehéz
forgalmi helyzetet.
Mindezeken túl pedig tisztelettel ké-

rik az érintett települések lakosságának
és az M1 bicskei szakaszán közlekedők
együttműködését, hiszen az utak felújítása mindannyiunk érdeke.
Bicske, 2018. június 6.

Tessely Zoltán országgyűlési képviselő
Bicske Város Önkormányzata
Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Komárom-Esztergom Megyei
Rendőr-főkapitányság
Bicskei Rendőrkapitányság
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Magyar Vöröskereszt
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Egerszegi Andrea lett
az Év tűzoltója
A

szokásoknak megfelelően
ismét megrendezte a Bicskei Tűzoltónapot a Bicskei
Önkormányzati Tűzoltóság
(BÖT), amelynek keretében
Bicske Város Önkormányzatától Egerszegi Andrea kapta az
Év tűzoltója díjat.

A május 5-ei rendezvényen résztvevők a Szent György szobornál
gyülekeztek. Polgár Viktor, a
BÖT elnöke mondott beszédet.
Mint elmondta, tavaly 370 vonulásuk volt Bicskére és a környező
településekre. Úgy vélte, önkéntesek nélkül ez nem ment volna.
Pálffy Károly polgármester
megköszönte mindazok munkáját, akik hozzájárultak a város és környéke biztonságához.
– Bármely hivatásos állomány
megirigyelheti azt a kiemelkedő
hozzáállást, amellyel Bicskén az
önkéntes tűzoltók feladataikhoz
viszonyulnak - mondta a városvezető.
Beszédét követően átnyújtotta a katasztrófavédelmi és a
tűzoltási, műszaki mentési fel-

adatok végrehajtásában végzett
eredményes és magas színvonalú
munkájának elismeréséül az Év
tűzoltója kitüntetést Egerszegi
Andreának, a BÖT önkéntes
tűzoltójának.
A díj átadása kapcsán Polgár
Viktor bejelentette, hogy emléktáblát állítottak a tűzoltóság
épületének falán az év tűzoltóinak, akik 2005 óta kapják meg
e rangos elismerést.
Az ünnepség folytatásaként
a jelenlévők megkoszorúzták
Szent György szobrát, majd kihirdették a Tűzoltó leszek rajzpályázat eredményét, mely nyertes
alkotások színesítik mostantól a
bicskei tűzoltó gépjárműveket.
Idén sem maradt el a felvonulás, hogy keresztülhaladva a városon megérkezzenek a végállomásra, a Bicske Szíve Parkba. A
helyszínen Virág József, Vida Pál
emlékgyűrűt vehetett át a Fejér
Megyei Tűzoltó Szövetségtől,
majd a folytatásban tűzoltó műszaki mentési bemutató, különböző foglalkozások és játékok
várták az érdeklődőket.

Recept
Hozzávalók: 160 g camembert sajt,
2 gerezd fokhagyma, 5 dkg dió,
2 szál rozmaring, 2 ek áfonyadzsem

Elkészítés: A sajtok egyik oldalát beirdaljuk. A fokhagymát és a diót vékony szeletekre vágjuk, majd a vágások mentén a sajtba
nyomkodjuk. A sajtot megkenjük vékonyan
olajjal, tetejét megszórjuk rozmaringlevelekkel, és az egészet egy fóliába becsomagoljuk.
Forró grillre tesszük, és 15 perc alatt készre
sütjük. Ha elkészült, óvatosan kicsomagoljuk, majd áfonyalekvárral, friss kenyérrel
vagy salátával tálaljuk.
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Mariska néni kapta az
idei Angyali anyu díjat

A Kapcsolat Központ által 2013-ban alapított Angyali anyu díjat ez évben Sándor Józsefné kapta. A
telepen mindenki mamájaként emlegetett Mariska
néni öt gyermek édesanyja, akik közül egyikőjük
fogyatékkal élő.
Amint azt Szabó Ágnestől, a Kapcsolat Központ igazgatójától megtudtuk, a 82 éves Sándor
Józsefné a tartósan beteg leányukat korábban férjével együtt gondozta, ám párja halála óta rá hárul
ez a felelősség. Szerencsére gyermekeire bármikor

Fóliában grillezett
camembert

számíthat, nem hagyják őt magára, mindig segítik.
Sándor Józsefné kora ellenére rendkívül dolgos
asszony, ami a házon belül és kívül egyaránt észlelhető. Nemcsak virágoskerttel büszkélkedhet, még
veteményese is van.
Az Angyali anyu ösztönösen szép munkát végzett
a nevelés terén, büszke lehet magára és a családjára,
méltán kaphatta meg a díjat – hangsúlyozta Szabó
Ágnes, aki közösen adta át a díjat Pálffy Károly polgármesterrel és Bálint Istvánné alpolgármesterrel.

Dóczi Lajos az Év Rendőre
Bicske Város Önkormányzat
Képviselő-testülete a 112/2018.
(IV.25.) számú határozata
alapján szakmai és emberi
rátermettsége, megbízhatósága,
következetes, precíz munkája
elismerésére Dóczi Lajos
r. őrnagynak, a Bicskei
Rendőrkapitányság Rendészeti
Osztály vezetőhelyettesének,
a Csákvári Rendőrőrs
parancsnokának Év Rendőre
kitüntetést adományozott.
A kitüntetést az érintett az
önkormányzat májusi soros
testületi ülésén vehette át Pálffy
Károly polgármestertől.

Sport
Sportversenyek a 37. Bicskei Napokon
S

Nagy György, a Bicskei Napok
sportszervező
bizottságának
vezetője arról tájékoztatta lapunkat, hogy a sportesemények
sora a városrészek közötti labdarúgó mérkőzésekkel kezdődött a
megújult és megszépült Bicskei
Torna Club sporttelepén, ahol
később a tenisz és a kosárlabda
versenyeket is megrendezték.
A 16 év alattiaknál Kertváros
12-6-ra győzte le Újtelepet, köszönhetően a legjobb játékosnak megválasztott Nyúl Levente
Artúr 6 góljának. A felnőtteknél
visszavágott Újtelep, hiszen 126-os sikert aratott.
Az első napon rendezték a dekázó versenyt, amelyre nagyon
sokan jelentkeztek. A versengést
az ifjúságiak mezőnyében Balogh Huba nyerte 85 ismétléssel, megelőzve Glück Botondot
(35) és Takács Bencét (30). A
11-es rúgó versenyen még többen próbáltak túljárni a kapuvédők, Gyuricza Illés (ifjúságiak)
és Peinlich Dávid (felnőttek)

tának Képviselő-testület csapatánál. A sikerhez 6 góllal járult
hozzá Grünfelder Attila. Mérkőzés után a díjakat Bálint Istvánné
alpolgármester adta át.
Nem maradt el az úszóverseny sem, amit természetesen a
Bicskei Tanuszodában bonyolítottak le. Az idei évben immár
kilencedik alkalommal került
sor a Bicskei Napok keretében
megrendezett viadalra. A 15 településről érkező gyerekek öt
korcsoportban mérhették össze
úszótudásukat. A szép számú
közönség előtt megrendezett
versenyt Sárköziné Csetnek
Mónika pedagógus vezényelte
le, segítője volt Vakán Gyula,
Rehák Zsoltné, Kispál Gábor és
Némethné Szarka Szilvia.
A 0. korcsoportban a lány óvodások 12 méteres mellúszását
Kajdi Kata (Hatvani Gigászok)
nyerte, a fiúknál Vasas Bence
(Csabdi) lett az első. Háton Kovács Nóra (Hatvani Gigászok) és
Osgyányi Fülöp (Herceghalom),
gyorson Kovács Nóra (Hatvani
Gigászok) és Südi Máté (Mány)
végzett az élen.
Az I. korcsoportban (2009ben és később születettek) az

eszén. Az ifjúságiaknál az első
körben Balogh Huba, a második körben Csizmadia Marcel,
míg a harmadikban Marks Bence
Timót nyert. A felnőtteknél első
körben Sulyok Lóránt, a második körben Pásztor László diadalmaskodott.
Délután a rekortánon következett a IX. Bicskei Rangadó.
Bicskei TC vezetők-öregfiúk
9-7 arányban jobbnak bizonyultak Bicske Város Önkormányza-

amatőr lány 25 méteres mellúszást Sabján Patrícia (Bicske)
nyerte. Háton Rónaszéki Eszter
(Hatvani Gigászok), gyorson
Hintz Petra (Hatvani ÚKSE)
győzött. A fiúknál mindhárom
úszásnemet Kontra Szabolcs
(Bicske) nyerte.
A II. korcsoportosok (20072008-ban születettek) amatőr
női 25 méteres mellúszó számát Nagy Natasa (Bicske) nyerte, míg a fiúkét Kiss Dominik

port, mozgás, párharcok,
küzdelem, érmek, helyezések. Ezek is jellemezték a 37.
Bicskei Napokat.

(Etyek). Hátúszásban is Nagy
Natasa (Bicske) lett az első
csakúgy, mint a fiúk esetében
Kiss Dominik (Etyek). Gyorson
Tóth-Békevári Liliána (Tata) és
Török Krisztián (Bicske) diadalmaskodott.
A III. korcsoport (20052006-ban születettek) amatőr
női 50 méteres mellúszását Őri
Eszter (Bicske) nyerte, míg a
fiúknál Szabó Kende Gábor
(Győr) lett a győztes. Őri Eszter
(Bicske) háton és gyorson is a
legjobb lett, a fiúk esetében háton Szabó Kende Gábor (Győr),
gyorson Csordás Márton (Hatvani ÚKSE) nem talált legyőzőre.
A IV. korcsoport (20032004-ben születettek) a lányok 50 méteres mellúszását
Osgyányi Flóra (Herceghalom)
nyerte, míg háton és gyorson
Németh Lili (Bicske) bizonyult a
legjobbnak.
A teniszversenyt két csoportban rendezték körmérkőzéses
formában, majd az azonos helyen végzettek játszottak a végső
helyezésekért. A 8 páros versenyében teljesen megérdemelten
a Kun László/Weigl Viktor győzött. Második lett Urbán Lehel/
Urbán Ákos, harmadik Baranya
József/Papinóth István.
Az asztaliteniszt a gyermekotthon sportcsarnokában tartották.
A helyezések körmérkőzéses
formában dőltek el. A győztes

Domokos Bence mindkét kategóriában (felnőtt és ifjúsági)
profi játékot bemutatva, veretlenül nyerte meg az összetett pontversenyt.
Nagy érdeklődés mellett zajlottak a streetball versenyek a
BTC rekortán pályáján. A körmérkőzések után következett a
rájátszás a dobogós helyezésekért. A versenyt végül megérdemelten nyerte meg a Két Tomi és
Geri csapata Kiabálós Zsolti és a
többiek, valamint a Drink Team
előtt.
A kosárdobó versenyre is sokan neveztek, amelyet 10 próbálkozásból 7-et bedobva Varga
Tamás nyert. Második Radics
Tamás 10/4, harmadik holtversenyben Berendi Orsolya, Pálmai Nóra és Krecsmayer Vivien
10/3 lett.
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Bicskei Újság, a Bicskei Önkormányzat hivatalos, ingyenes lapja, megjelenik havonta 4500 példányban. Nyilvántartásba véve a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által
a CE/4347-3/2013. számon. Kiadja: Bicske Város Önkormányzata. Szerkesztő: Szabó Tibor. Olvasószerkesztő: Janek Réka. Fotó: Adravecz Tamás, Ivanics Imre.
Nyomdai előkészítés és nyomda: GOLDBOX Nyomdaipari Bt. Hirdetésfelvétel, kéziratleadás: 22-565-464. mediareferens@bicske.hu

7

12/A

Programajánló
Június 18–22.

HUNCUTKA

Mesetábor kisiskolások számára.

Búcsú a középiskolától
A

Székesfehérvári SZC Vajda János Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
2018. május 4-én tartotta ballagási ünnepségét,
majd május 7-én megkezdték érettségi vizsgájukat a diákok.
A 12.A gimnáziumi osztály egyik fele idegen nyelvet,
a másik humán tárgyakat tanult emelt óraszámban.
Felső sor: Léber Anna, Andók Regina, Ádám Bendegúz, Mód Krisztofer Zoltán, Járóka Richárd
Középső sor: Imre Kitti, Tokodi Katalin, Orsó Laura, Tihanyi Georgina, Major Boglárka
Alsó sor: Arany Ildikó (osztályfőnök), Izsák Anna,
Selever Dóra, Harsányi Petra, Sáfár Szimonetta

A 12.B osztály a szokásos gimnáziumi tananyag mellett rendvédelmi ismereteket tanult, önvédelemmel
kiegészítve. Az osztály másik fele pedig logisztikai
ismeretek sajátított el.
Felső sor: Pintér Bence, Horváth Tamás, Hajdú Botond, Fülöp Márk, Simon Richárd
Középső sor: Schäffer Richárd, Jakab Károly,
Vigyikánné Horák Andrea (osztályfőnök), Balogh
Zoltán Géza
Alsó sor: Szpodnyi Kamilla, Papp Veronika, Horváth Andrea, Boros Bernadett Bianka, Stuka Beatrix,
Zombory Gabriella
Hiányzó: Kovács Martin

A Mátyás király Emlékév alkalmából barangolás a mesék
birodalmában, meseillusztráció és bábkészítés, reneszánsz
játszóház, úszás, játék, süti-parti, mini disco, móka, kacagás.
Kirándulás a Veszprémi Állatkertbe.
Június 25–29.

Korong Matyi

Kézműves tábor kisiskolások számára.
Korongozás, kézműves foglalkozások. Kirándulás Piliscsévre,
a játékparkba.
Úszás, játék, aszfalt rajzverseny és még sok más…
Részletes információ és jelentkezés
a Petőfi Művelődési Központban.

CIMBORATÁBOR

6–10 éves gyerekeknek
Turnusok:

július 2–július 6.; július 9–július 13.
A programok hétfőtől péntekig,
naponta 7,30 – 13 óráig
tartanak,
heti egy alkalommal önköltséges
kirándulás lesz.

12/B

Jelentkezni a kirándulások díjának befizetésével
2018. június 12-én (kedden) 7,30-17 óráig és
június 13-án (szerdán)
10-18 óráig lehet a Nagy Károly Városi Könyvtárban.

Államhatárok feletti összetartozás
KÖZÉRDEKŰ
INFORMÁCIÓK
Hivatalok
Fejér Megyei Kormányhivatal
Bicske Járási Hivatal
2060 Bicske, Szent István út 7-11.
T.: 22/566-300, Fax: 22/566-303
Hétfőn: 8–12 és 13–16
Szerdán: 8–12 és 13–16
Pénteken: 8–12
Kormányablak Osztály
2060 Bicske, Szent István út 7-11.
T.: 22/795-948

Petőfi Sándor
Művelődési Központ
Bicske, Kossuth tér 20.
T.: 22/951-299;
06-20/430-7770
Hétfőtől péntekig: 8–20
Szombat-vasárnap:
rendezvények szerint
Nagy Károly Városi Könyvtár
Bicske, Kisfaludy u. 29.
T.: 22/565-115
Keddtől csütörtökig:10–18
Pénteken: 9–18,
Szombaton: 9–13

Bicske Város Polgármesteri
Hivatala
Bicske, Hősök tere 4. T.: 22/565-464
Hétfő:
8:00-12:00
Kedd:
Az ügyfélfogadás szünetel
Szerda: 13:00-18:00
Csütörtök: Az ügyfélfogadás szünetel
Péntek: 8:00-12:00

Gazdasági és szociális
intézmények
Egyesített Családsegítő és Gondozási
Központ – Kapcsolat Központ
Védőnői Szakmai Egység
2060 Bicske,
Kossuth tér 17.
Telefon: +36 22/952-232
E-mail: bicskevedonok@gmail.com

Pálffy Károly polgármester
fogadóórája előzetes
egyeztetés alapján:
Bicske, Hősök tere 4. T.: 22/565-464

Pedagógiai Szakszolgálat
2060 Bicske, Szent István út 6.
Telefon: +36 22 350-948
Nyitva tartás: H–P 8–16

Tessely Zoltán országgyűlési
képviselő fogadóórája:
előzetes bejelentkezés alapján.
T.: 06-20/499-9623
Bicskei Egységes
Művelődési
Központ és Könyvtár

Bicskei Gazdasági
Szervezet
Bicske, Kossuth u. 60-62.
22/565-285
Egészségügy
Bicskei Egészségügyi Központ
Bicske, Kossuth tér 17., 22/567-520

Hétfőtől péntekig 7 órától rendelési
időtől függően
Orvosi ügyelet
Bicske, Kossuth tér 17.
Hétfőtől-péntekig: 16 órától másnap
reggel 8 óráig. Szombat-vasárnap és
ünnepnapokon: 24 órás szolgálat, azaz
reggel 8-tól másnap reggel 8 óráig.
A lakáson történő ellátási igényt a 104es segélyhívón lehet bejelenteni.
Aranysas Gyógyszertár
Bicske, Kossuth tér 15., 22/565-093
Hétfőtől csütörtökig: 8–18;
Pénteken: 8–16.30; Szombaton: 8–12
Duna Gyógyszertár
Bicske, Csabdi út 4., T.: 22/565-136
Hétfőtől szombatig: 9–20
Vasárnap: 9–19
Oroszlán Patika
Bicske, Kossuth tér 10., T.: 22/350-775
Hétfőtől péntekig: 8–18
Szombaton: 8–12
Posta
Bicske, Kossuth tér 4., T.: 22/350-872
Hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 8–17
Szerda: 8–18 Szombat: 8–11
Gyepmesteri feladatok:
Tuncsik József 20/972-8231,
Kincses Imre 70/626-7378

Bicske Város Önkormányzata 2018. június 3-án tartotta nemzeti
összetartozás napi rendezvényét a Petőfi Művelődési Központban. A 98
évvel ezelőtti Trianoni békediktátum eseményeiről Nagy Lenke teológus,
a KDNP média-politikusa emlékezett meg beszédében, majd a Forrófalvi
Csángó Néptáncegyüttes tartott egy órás előadást. A megemlékezés
zárásaként a részvevők megkoszorúzták a Hősök emlékművét.
Anyakönyvi hírek
Az alábbi párok járultak hozzá ahhoz, hogy értesüljön Bicske lakossága bicskei
anyakönyvvezető előtt 2018. május hónapban megkötött házasságukról:
Földesi András és Kihári Nikolett (május 03.), Schulman Tibor és Sándor Izabella
(május 19.), Csiki Richárd és Vörös Melinda (május 28.).
Sok boldogságot kívánunk!
Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ védőnői
szakmai egysége tájékoztatása szerint a 2018. február, április és május hónapban
született gyermekek: Adolf Zorka Dóra (2018. 02. 12.),
Tulogdi András (2018. 04. 12.),
Védőnői Szakmai Egység
Vajda Boldizsár (2018. 05. 04.),
2060 Bicske, Kossuth tér 17.
Telefon: 22/ 952-232 E-mail:
Oláh Ferenc Imre (2018. 05. 18.).
bicskevedonok@gmail.com
Jó egészséget kívánunk!

