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Jelentősen kibővül a térfigyelő
kamerahálózat
A közbiztonság növelésére jelentős figyelmet fordít az önkormányzat évek óta. A
polgárőrségek az anyagi támogatáson felül
gépkocsikat kaptak, a rendőrséggel is folyamatos egyeztetések zajlanak és a város
térfigyelő kamerákkal is igyekszik segíteni. A térfigyelő kamerahálózat első ütemét
2013-ban telepítették, azóta a nap 24
órájában a város tíz pontján pásztázzák a
közterületet, felvételeik pedig a rendőrség
központjába futnak be. Most a rendszer
jelentős fejlesztésére kerül sor.
– A tavalyi év elején pályázatot nyújtottunk be a Belügyminisztériumhoz a kamerahálózat bővítése érdekében, de akkor
pénzhiány miatt nem kaptunk támogatást.
Az év végén ismét megnyílt a lehetőség a
forrásszerzésre, akkor szerencsére a támogatottak közé került Bicske is. A szerződés aláírásra került, ennek értelmében a
BM 11 millió 272 ezer forint vissza nem
térítendő támogatást nyújt a városnak a
kamerarendszer fejlesztésére – beszélt az
előzményekről Pálffy Károly polgármester.
Elmondta, hogy a pályázati pénzből 17
darab kamerát fognak kihelyezni a közterületekre. A térfigyelő kamerák pontos
helyszínét, azok fajtáját már a pályázat beadásakor a rendőrséggel egyeztetve meghatározták.
– Jelen pillanatban folynak a tárgyalások bizonyos szolgáltatókkal. Szeretném
elérni náluk a fejlesztés hatékonyságának
növelését, ami azt jelentené, hogy a saját
hálózatukat használnánk a videojelek továbbítására a rendőrségi központ felé, ami
még biztonságosabb elérési utat eredményezne – közölte a polgármester.
Pálffy Károly szólt arról is, hogy a város
egyes pontjain már látható, új kamerák
nem a pályázat részét képezik, hanem
részben önkormányzati forrásból telepítik
azokat. Ezek a már meglévő tíz térfigyelő
második ütemének tekinthetők és további
tíz kamerát jelentenek.
– Mindez azt jelenti, ha a második ütem
és a pályázat is lezárul, akkor Bicskén ös�-

bicskeiek!

szesen 37 térfigyelő kamera lesz. A Belügyminisztériummal kötött megállapodás
értelmében év végéig kell megvalósítani
a fejlesztést, de az önkormányzat minél
előbb szeretne pontot tenni az ügy végére
– hangsúlyozta a városvezető.

Ünnepeljünk
együtt
március 15-én!
SZERETETTEL MEGHÍVJUK
ÖNT ÉS KEDVES CSALÁDJÁT
BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
MÁRCIUS 15-I MEGEMLÉKEZÉSÉRE.
11:00 Városi ünnepség a Petőfi Művelődési Központban
Ünnepi műsort adnak: Vajda János Gimnázium
tanulói és a Szovátai Középiskola diákjai
Közreműködnek:
Prelúdium Zeneiskola Népzenész növendékei
A rendezvényen beszédet mond:

BÁLINT ISTVÁNNÉ alpolgármester
Az ünnepi műsort követően koszorúzás a
Kossuth szobornál.

Mindenkit szeretettel várunk!
„Magyar vagyok. Legszebb ország hazám
Az öt világrész nagy terűletén.
Egy kis világ maga. Nincs annyi szám,
Ahány a szépség gazdag kebelén.
Van rajta bérc, amely tekintetet vét
A Kaszpi-tenger habjain is túl,
És rónasága, mintha a föld végét
Keresné, olyan messze-messze nyúl.“
Petőfi Sándor

www.bicske.hu

Az önkormányzatok adósságának átvállalásával Magyarország
Kormánya kimentette a településeket az adósságcsapdából. A
közigazgatás átszervezésével
új időszámítás kezdődött a
magyar önkormányzatiság életében. A törvényi változások új
kihívások elé állítanak bennünket is. Az átszervezési folyamat
jelenleg is zajlik.
Jogszabályi változás következtében új szociális rendelet
megalkotásával kell szabályozni a településeken az ellátási
szabályokat. Az állam által
finanszírozott, (aktív korúak)
ellátások a járáshoz kerülnek
át, a rendkívüli támogatások
az önkormányzatok feladatkörében maradnak. Felelősen
összeállítva, a bicskei élethelyzetekre kialakítva elkészült az
új szociális rendelet, melynek
célja, hogy bajban, valamint
szükség esetén mindenkin segíteni tudjunk. Így az ellátások
március 1-től a Járási Hivatalnál, illetve az Önkormányzatnál elkülönülten vehetők
igénybe.
Egy másik jogszabályváltozás
kimondja, hogy azon önkormányzati intézmények, melyek
a 100 fős statisztikai létszámot
nem érik el, ezen szervezetek
gazdálkodási feladatait az adott
településnek vagy egy gazdálkodási szervezettel, vagy a
helyi Polgármesteri Hivatallal
kell megoldani. Könyvvizsgálói tanácsra, az intézményekkel
egyeztetve április 1-től minden
munkavállalót megtartva Bicske Város Polgármesteri Hivatala látja el.
Bízom benne, hogy ezek a
folyamatok mindenki megelégedését, a szolgáltatások javulását fogják eredményezni.

Tájékoztató a szociális
ellátásokat érintő változásokról

A pénzbeli és természetbeni
szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től
jelentősen átalakul, a járási
hivatalok hatáskörébe kerül
az aktív korúak ellátása. Az
állam és az önkormányzat
segélyezéssel kapcsolatos
feladatai különválnak.

Az állam által nyújtandó ellátásokat 2015. március 1-jétől a
járási hivatalok állapítják meg.
Az e körbe tartozó ellátások a
következők: aktív korúak ellátása (foglalkoztatást helye ttesítő
támogatás, illetve az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti
támogatás); időskorúak járadéka; ápolási díj (alapösszegű,
emelt összegű és kiemelt ápolási
díj); közgyógyellátás (alanyi és

Bennünket
képviselnek
Soros nyílt testületi ülés
(2014. december 19.)
• 2015. január 1-től a Bicskei
Gazdasági Szervezet ismét önálló
gazdálkodási jogkörrel rendelkezik, miután a testület visszavonta az
ezt megszüntető korábbi határozatát: az intézmény a személyi változások kapcsán eleget tud tenni már
a jogszabályból eredő kötelezettségeinek.
• A testület módosította korábbi
döntését a Bicske Városi Konyha
gazdálkodási teendőinek ellátásáról. Ennek értelmében 2015.
január elsejétől a feladatot továbbra
is a Polgármesteri Hivatal végzi,
ám megbízatása határozatlan ideig
érvényes.
• A képviselők elfogadták
a
Belügyminisztérium
által tavaly nyújtott 300
millió forint összegű
támogatás szakmai és
pénzügyi beszámolóját. Mint ismert, a támogatást az önkormányzat a
Kodály Zoltán utca út- és
járdaépítésére, felújítására, csapadékvíz-elvezetésre, valamint a Szent
László patak 1-es számú
főút és a vasúti töltés közötti terület árvízmentesítésére, illető-
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normatív alapú); egészségügyi
szolgáltatásra való jogosultság.
A felsorolt, állami felelősségi
körben nyújtott és teljes egészében központi költségvetési
forrásból kifizetett szociális ellátásokon túl más ellátások nyújtásáról, jogosultsági feltételeiről
az önkormányzatok döntenek,
az ún. települési támogatás keretében.
Jelentős változás, hogy 2015.
március 1. napjától az aktív korúak ellátását is a járási hivatalok állapítják meg a települési
jegyzők helyett. A támogatást a
Kormányhivatal folyósítja minden hónap 5. napjáig. A kérelmek továbbra is benyújthatók a
polgármesteri hivatalokban, továbbá a kormányablakoknál és a
járási hivataloknál.
leg ingatlanvásárlásra használta fel.
• Szintén jóváhagyták a képviselők annak a 485 millió forintról
szóló, a Belügyminisztériumtól kapott támogatás beszámolóját, amelyet a város a Saubermacher-Bicske
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
megvásárlására és a közszolgáltatás
újraindítására kapott.
• A testület egy korábbi döntése
értelmében Bicske alsó vasúti megállónál gyalogos feljárót építenek.
Az engedélyes tervdokumentáció
elkészítéséhez a bekért 3 árajánlatot további eggyel egészítik ki.
• A képviselők az alábbi forgalmirend-változásokról, illetve forgalomtechnikai táblák kihelyezéséről
döntöttek: 1., „Kivéve kerékpár”
kiegészítő tábla kihelyezésével kétirányú kerékpár forgalmat vezettek
be az alábbi egyirányú utcákban:
Rákóczi Ferenc, Lehel köz, Arany
János, Jakab, Bocskai, Bartók
Béla, Bem József (Kossuth
és Ady között), Zrínyi
Miklós. 2., A CsokonaiGárdonyi utcában forgalomtechnikai tükör
és veszélyes kanyar tábla
kihelyezését, a CsákváriKinizsi utcában veszélyes
kanyar tábla pótlását rendelték el. 3., A felújított Kodály
Zoltán utca forgalmi rendjét
visszaállítják a forgalomba
helyezést követően. 4., A 47
darab cserére szoruló forgalomtechnikai táblák beszerzésére

Az aktív korúak ellátása során megállapítható ellátástípus
jelenleg a foglalkoztatást helyettesítő támogatás és a rendszeres
szociális segély. A foglalkoztatást
helyettesítő támogatásra való jogosultság feltétel-rendszerében
nem történik változás. A támogatás havi összege a 2014. évhez
hasonlóan 22 800 Ft. A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személyek
továbbra is a járási hivatal munkaügyi kirendeltségével kötelesek együttműködni, a felajánlott
munkalehetőséget elfogadni.
A rendszeres szociális segély
2015. március 1-jétől ebben a
formában már nem lesz része
a szociális ellátórendszernek.
A rendszeres szociális segély
helyett egy új ellátási for-

keret jelleggel mintegy 300 ezer
forintot biztosítanak, a táblák kihelyezését Komlós Kolos útépítő
technikus társadalmi munkában
végzi.
• Bicske az idei évben harmadik
alkalommal csatlakozik „A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei programhoz.
• Az önkormányzat Bazsinka
Józsefet, a Bicskei Mentőállomás
elhunyt, egykori vezetőjét Bicske
saját halottjává nyilvánította.
• A képviselők jóváhagyták, hogy
Heitler Csaba, a Csokonai Vitéz
Mihály Általános Iskola kiváló úszója edzéseihez napi egy alkalommal,
maximum 2 órára térítésmentesen
igénybe vehesse a 2014/15-ös, illetve a 2015/16-os iskolai évadban
az Bicskei Tanuszodát.
• Az önkormányzat 4.125.684
Ft-ról szóló támogatási szerződést
köt a MÁV Zrt-vel a Bicske állomás és a Bicske alsó megállóhely
épületének, valamint környékének
tisztántartására, karbantartására,
a kommunális hulladék elszállítására. A vállalt feladatokat a Bicskei
Gazdasági Szervezet végzi el.

ma, az egészségkárosodási és
gyermekfelügyeleti támogatás
kerül bevezetésre. Azon személyek aktív korúak ellátására
való jogosultságát, akik részére
2015. március 1-jét megelőzően rendszeres szociális segélyre
való jogosultság került megállapításra, a jegyzőnek hivatalból
2015. február 28. napjáig felül
kell vizsgálnia.
A lakásfenntartási támogatás
szabályai 2015. március 1-től
kikerülnek a Szociális törvényből. Ezen időponttól kezdődően
a támogatás ebben a formában
nem állapítható meg. A települési önkormányzatok a települési

támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a lakhatáshoz
kapcsolódó rendszeres kiadások
viseléséhez, melyet helyi rendeletben szabályozhatnak.
A méltányossági közgyógy
ellátás, illetve a méltányossági
ápolási díj szabályai 2015. március 1-jétől szintén kikerülnek a
Szociális törvényből. Az önkormányzatok települési támogatás
keretében nyújthatnak támogatást
a gyógyszerkiadások viseléséhez
valamint a 18. életévét betöltött
tartósan beteg személy ápolását,
gondozását végző hozzátartozók
részére.
(Fejér Megyei Kormányhivatal)

További információk: kormanyhivatal.hu/hu/fejer
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/fejer/hirek/tajekoztato-a-penzbelies-termeszetbeni-szocialis-ellatasokat-erinto-valtozasokrol

Soros nyílt testületi ülés
(2015. január 29.)
• A testület módosította az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás alapjairól szóló
29./2014. (XII.22.) rendeletet,
amely így a polgármestert tulajdonosi joggyakorlással ruházza fel
a forgalomképtelen vagyonnak a
tulajdonjog változást nem eredményező hasznosítása kapcsán.
• A nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatásért a tavalyi évhez hasonlóan idén is nettó 1.550
Ft/m3-t kell fizetnie az érintetteknek. A díj 2015. február 1. napjától
2016. február 1. napjáig érvényes,
amely tartalmazza mind a szállítás, mind a 680,2 Ft/m3+ÁFA
szippantmány fogadás díját is.
• A képviselők jóváhagyták Tessely
Zoltán országgyűlési képviselő
„Bicske” névhasználati kérelmét a
Szent István úti országgyűlési irodájának üzemeltetéséhez. A képviselő címerhasználati kérelmét
Pálffy Károly polgármester saját
hatáskörben engedélyezte.
• A Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Bicske
Város Önkormányzatának Képviselő testülete között 2014. december végén aláírt „Együttműködési
megállapodást” (amely többek
között a helyiséghasználatra, a működéshez szükséges feltételek biztosítására terjed ki) a jogszabályi
előírásoknak megfelelően a testü-

let felülvizsgálta, és a V/2. pont kivételével változatlanul jóváhagyta.
• „Bicske Városának egykori mozi
épületéhez kapcsolódó építési, felújítási munkálatok elvégzése” tárgyú közbeszerzési eljárás nyerteseként a Baurek Kft. hirdették ki.
• A képviselők jóváhagyták, hogy
Felcsút tagként csatlakozzon a
Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláshoz.
Rendkívüli nyílt testületi ülés
(2015. február 12.)
• A testület megszavazta Bicske
Város Önkormányzat 2015. évi
költségvetéséről szóló rendeletét,
illetve jóváhagyta az önkormányzat
költségvetésének középtávú tervezetét a 2016-2018-as időszakra.
• A képviselők áttekintették és
felülvizsgálták a város közép- és
hosszú távú vagyongazdálkodási
tervét, és annak tartalmát - a szabályozási környezetet aktualizálva
- változatlanul elfogadták.
• Elfogadásra került a Bicskei
Egységes Művelődési Központ és
Könyvtár fenntartói nyilatkozata.
• A képviselő-testület módosította a lakások és helyiségek elidegenítéséről és bérletéről szóló
20/2005. évi önkormányzati
rendeletét. A változás értelmében
a jövőben a képviselő-testület dönt
a különböző jellegű bérlakások és
a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról (korábban a
polgármestert illette meg ez a jog).

Egyházi élet

Precíz munkát vár
el az új jegyző
Munkába állt január 26-án
Bicske város új jegyzője, Dr.
Révész Zoltán, akit Pálffy Károly polgármester tíznél több
pályázó közül választott ki. A

harminchárom éves államigazgatási főiskolát és jogi egyetemet végzett szakember a
biatorbágyi aljegyzői pozícióját
hagyta ott Bicskéért. Hosszú

Bicskei Római
Katolikus Egyházközség
Misere a - péntek:
reggel 7 óra, szombat: 
vasárnap: 

18 óra
8 óra

Bicskei Református
Egyházközség

évek óta dolgozik a közigazgatásban, amelynek több területén szerzett gyakorlatot és
tapasztalatot. Célja egy olyan
hivatali rend létrehozása, amely

rugalmasan tud reagálni a mindennapi kihívásokra, munkája
precíz és kiszámítható. Révész
Zoltán Vértesacsán él, nős, két
gyermek édesapja.

Istentisztelet: minden vasárnap 10 óra
Áhitat: minden csütörtök 
18 óra
Imaóra: minden második szerda 18 óra
Kórus:  minden csütörtök 17 óra
Ifjúsági: 
minden szombat 15 óra

Közoktatási szakértők első
baráti találkozója Bicskén
2015. január 24-én a bicskei Báder Fogadóban került sor a tanfelügyeleti és pedagógusminősítési szakértők egymással szoros baráti
kapcsolatot ápoló kisebb csoportjának első
találkozójára Iszák Tibor, Bárányos József és
Gyurkó Gábor szakértők szervezésében.
Az Oktatási Hivatalban 2013 tavaszán
kezdődtek meg azok a köznevelés-fejlesztési kiemelt uniós projektek, amelyek tá-

mogatják a köznevelési intézmények külső
szakmai értékelésének bevezetését, valamint
a pedagógus-előmeneteli rendszerhez kapcsolódó minősítési eljárások és eszközök
kidolgozását. A programok megvalósításában, a leendő tanfelügyelők és minősítési
szakértők képzésében és vizsgáztatásában
a kezdetektől részt vevő 36 szakértőt és az
Oktatási Hivatal meghívott munkatársait
Bicske polgármestere, Pálffy Károly köszöntötte. A korábban pedagógusként dolgozó
városvezető örömmel üdvözölte, hogy elsőként városunkban rendezték meg a szakmai
programmal egybekötött baráti találkozót.
Reményét fejezte ki, hogy az összejövetel ha-

RENDELKEZŐ NYILATKOZAT A BEFIZETETT
ADÓ 1%-ról
Az idei évben is hamarosan elérkezik a személyi jövedelem adóbevallásának határideje.
Amennyiben még nem döntött adója 1%-ról, kérjük, gondoljon ránk. Intézményünk életében
egyik hónap sem telik el izgalmas programok nélkül, melyeket a gyermekeknek szervezünk.
Ajánlja fel adója 1%-át a Kakas Óvodás Gyermekekért Alapítvány javára!

gyománnyá válik a jövőben, és egyben kérte
a jelenlévőket, hogy a további rendezvényeket is Bicskén tartsák meg.
A találkozón a szakértők áttekintették a
fejlesztések eddigi tapasztalatait, a 2015.
évi feladatokat, és véleményt cseréltek a
köznevelési intézményekben idén induló
tanfelügyeleti ellenőrzésekről és pedagógusminősítési eljárásokról. A szakmai programot követően a résztvevők meglátogatták
az egykori Batthyány-kastélyt, és megtekintették dr. Facsar Mihály – az első világháború
kitörésének 100. évfordulójának alkalmából
rendezett – kiállítását. A szakértők első baráti találkozója közös vacsorával zárult.

Köszönet
a Báder Fogadó
minden munkatársának
a rendezvény befogadásáért,
mindazért a kedvességért
és figyelmességéért,
amellyel az
ország minden részéből
városunkba érkező
vendégeinket fogadták!

Bicske, 2015. január 25.

Az

Egyesített Családsegítő és Gondozási
Központ – Kapcsolat Központ

Iszák Tibor, köznevelési szakértő;
Bárányos József, köznevelési szakértő;
Gyurkó Gábor, köznevelési szakértő

Új vezetők
a Református
Egyházmegyében

Ehhez nem kell egyebet tennie, mint mellékelni egy nyilatkozatot, melyet a csoportokban
megtalál, hogy adója

1%- át a

rajzpályázatot hirdet a bicskei alsó osztályos gyermekeknek,

18489901–1–0 7 adószámú

városunk újszülött polgárairól hírt adó plakát elkészítéséhez.

KAKAS ÓVODÁS GYERMEKEKÉRT
ALAPÍTVÁNY

A rajzokat A4-es méretben, minden pályázótól 2 alkotást, külön
kislány és külön kisfiú variációra várjuk a következő címre:

javára kívánja felajánlani.

A befolyt összegből:
gyermekprogramok, sportrendezvények,
a gyermekek fejlődését szolgáló eszközök
beszerzését támogathatják.

Köszönjük, ha Ön is ránk gondolt!



Kapcsolat Központ
Bicske, Ady E. u. 1.
A pályamunkák beérkezési határideje: 2015. március 20.

A nyertes pályázó alkotásai kerülnek 2015ben a baba híradó plakátra!

Díszközgyűlést tartott a Vértesaljai
Református Egyházmegye január
17-én, szombaton a mányi református templomban, ahol beiktatták
tisztségükbe az új egyházmegyei
elnökséget: az új esperes Szabó Ferenc mányi lelkész, a főgondnok az
alcsútdobozi Gulyás László nyugalmazott egyetemi tanár lett, a lelkészi
főjegyző tisztet Máté János Zoltán
bicskei lelkész, a világi főjegyzői tisztet pedig Apostagi Zoltán tölti be a
jövőben.
A beiktatási ceremóniát Szabó István, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke vezette. Mivel az
új esperes mányi, ezért az egyházmegyei központ is Mányra került.
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A Téma Visszatekintő
Városszerte fejlesztések
Nem kezdődhet úgy egyetlen év sem, hogy az ember ne pillantana vissza egy kicsit – akár csak fél szemmel is – a maga
mögött hagyott esztendőre. A Bicskei Újság is így tett, és a
Az önkormányzat a tavalyi évben
– megszabadulva a magyar kormány segítségével a terhektől –
több jelentős fejlesztésbe tudott
fogni intézményeiben és a település különböző területein.

Új játszóteret építettek az
Akácfa utcai társasházak mögötti
területen és a Bicske Szíve Parkban is, ahol a különböző korosztályokra gondolva három „szigetet” hoztak létre: egyet a 8–12
éveseknek, Aprajafalvát a 3–7
éveseknek, és a Kincses szigetet
pedig a 6–10 éveseknek, de a
városszerte lévő többi játszótér
eszközparkját is sikerült bővíteni
egy-egy elemmel.

Nagy szükség volt már a járdaés az útfejlesztések megkezdésére is: mintegy 100 millió forintos
összköltséggel megújult a Batthyány úti járda a Kakas óvodától
a Klapka utcáig, a Kossuth utcai
a Kossuth tértől egészen a Bicskei Gazdasági Szervezet telephelyéig, a Móricz Zsigmond utca
bal oldala a felüljárótól a vasútállomás épületéig, illetve az Akácfa
utcában új járdaszakasz épült a
Rákóczi utcától a Táncsics utcáig. A Kodály Zoltán utca végre szilárd útburkolatot kapott,
megújult a járdája is, és a csapa-
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dékvíz–elvezetést is megoldották. Ennek a költsége majdnem
elérte a 150 millió forintot.
A József Attila utcában több
mint 6,5 millió forintból térkövezett járda és parkoló épült,
a Kossuth téren a református
parókia előtti járda újult meg
nettó egymillió forintból, valamint mintegy 10 millió forintból felújítottak két külterületi
utat a Baboshegyen és az Előhegyen is.
A városban lezajlott járda– és
gyalogátkelőhely építési munkák eredményeként három helyen (a József Attila utcában a
Kossuth utca és az Ady Endre
u. közötti szakaszon a járdával
párhuzamosan, a Kossuth utcában a József Attila utca és a Spar
parkoló között a járdával párhuzamosan, míg a Hősök terén a
bíróság előtti gyalogátkelőhely
mellett) is kialakult olyan terület, ahol virágágyások kialakítása
vált lehetővé mintegy négymillió
forint értékben.
A Város Kemencéje beruházáshoz kapcsolódóan elkészült
hat darab akácfa pad, amelyeket
már a nyár folyamán használatba
vették a bicskeiek.
Komoly változások voltak
a Kapcsolat Központban is,
amelynél régi cél volt, hogy a különböző szakmai egységek egymáshoz közel legyenek. Tavaly a
székhely átköltözött az Ady Endre utca 1. szám alá, majd a megfelelő átalakítás után a gondozási
központ szakmai egység az Ady
Endre utca 2–be került.

lap 2014-ben megjelent cikkeinek segítségével megpróbálta
összefoglalni a város életét leginkább meghatározó tavalyi
történéseket.

mesteri hivatal telkével közvetlenül határosak, így egybefüggő
igazgatási centrum létrehozására
adnak lehetőséget. A kormányhatározat az építkezésre 450
millió forint forrás biztosításáról
rendelkezett.

Egészségügyi szűrőnap
Nagy sikerrel zárult a Bicske Város Önkormányzata és a Bicskei
Egészségügyi Központ által életre hívott Egészségfejlesztési Iroda első alkalommal megrendezett szűrőnapja március 29–én.

A vércukorszint mérés, a
koleszterin meghatározás, a
vérnyomásmérés, a hallásvizsgálat, a prosztatavizsgálat és a
tüdőszűrés is ingyenesen volt
igénybe vehető. A megjelentek
a szűréseken kívül megismerkedhettek a salátakészítés fogásaival, az egészségügyi központ
előcsarnokában pedig óránként
más és más tárgyban hallgathattak előadásokat.
A rendelő előtt kiállították
azt a vadonatúj Mercedes–Benz
Sprinter típusú mentőautót is,
amit a Bicskei Mentőállomás
kapott. A sikeres napot az ősszel
egy újabb követte, és vélhetően
idén is lesz folytatása.

33. Bicskei Napok –
a jótékonyság jegyében

Az önkormányzat területet
biztosított a Bicskei Járási Hivatal új épületének is a Szent István
út 7-9-11. szám alatti ingatlanok
formájában, amelyek a polgár-

A 33. Bicskei Napok programjain több ezren vettek részt és a
jelenlévők jótékonyságukról is
tanúbizonyságot tettek, amikor
adományaikkal három beteg kisgyermek gyógyulását segítették.
A kedvezőtlen időjárás miatt az
eredetileg négy napos eseménysorozat több hetesre nyúlt: a Batthyány-kastélyban a gyermeknapot egy héttel, míg a Kossuth
téren a Rúzsa Magdi koncertet
két héttel később tartották.
A Bicskei Napok keretében
több kiállítás nyílt meg, koncerteken tapsolhatott a nagyérdemű
az előadóknak. Nagy sikere volt
a III. Bicskei Fúvószenei és Néptánc Találkozónak, amelynek
színpadán 440 fellépő mutatta
meg tudását.
Emlékezetes pillanatokat hozott Gryllus Vilmos koncertje,
a különböző író–olvasó találkozók, a volt csokonais diákok palotás tánca a Bicske Szíve Parkban,
vagy az évtizedes hagyományok
szerint megrendezett sportesemények: a Futabicske futóverseny, a streetball kosárlabda
bajnokság, a Kertváros–Telep
és a Képviselők–BTC Öregfiúk
futballmérkőzés.
A legfelemelőbb pillanatokat
azonban május 17-e tartogatta.
A beteg gyermekek gyógyulásáért megszervezett jótékonysági
napot bicskei anyukák kezdeményezték, majd a lebonyolításban
is aktív szerepet vállaltak: süteményeik megvásárlásából több
mint 130 ezer, összességében
pedig több mint 300 ezer forint
adomány gyűlt össze. A családok
részére a pénzt május 27–én adták át.

Emlékházavatás
Kerecsendi-Kiss Márton
tiszteletére
Emlékházat avattak március
28–án Kerecsendi–Kiss Márton
tiszteletére: a Bihari út 9. szám
alatti épület falára emléktábla
is került, amely Magyarország

első cigányiskolájának alapítóját
méltatja.
Az avatóünnepségen részt vett
Kovács Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára, aki avatóbeszédében
hangsúlyozta, hogy a pályázaton
nyertes May Lasho Trajo – Jobb
Élet Egyesület és a bicskei önkormányzat közös tenni akarása
példamutató: a civil szervezet 30
millió forintot nyert el az emlékházban működő tanoda délutáni
felzárkóztató foglalkozásaira,
míg a város 14,5 millió forintot
fordított az épület és környezetének felújítására.
2011–ben szüntették meg
az épületben működő óvodát,
amelybe kizárólag halmozottan
hátrányos és hátrányos helyzetű,
valamint sajátos nevelési igényű
gyerekek jártak. A város három
óvodáját négy csoportszobával
bővítették, azóta oda járnak az
érintett gyerekek, így felszámolva a természetesen kialakult
szegregációt. Az alapítványnak
köszönhetően, a Tanodában
negyven diák kap megfelelő
nevelést, oktatást, lélekápolást,
ami biztosan meghatározza jövőjüket.

Egy csepp falu, tömény
vidámság
Az Itthon vagy! Magyarország
szeretlek! országos programsorozat keretében, szeptember
végén Bicskén is megrendezték
a Szent Mihály-napi sokadalmat,
amely idén három napig tartott.
Miután a kisbíró szeptember

2014-re
zajlottak
27-én reggel „közhírré tette” az
elkövetkező napok programjait,
a városban ritkán látott kulturális csemegék és rendezvények
egész sora vette kezdetét.
A Kossuth téren „Egy csepp
falusi élet” címmel három napig
voltak láthatóak helytörténeti
ritkaságok Mike János és Tuba
Géza jóvoltából. A Város kemencéjénél átadták a legszebb
konyhakert és a Virágos Bicske
pályázat díjait. A Bicske Szíve
Parkban felállított népi játszóház
folyamatosan várta a gyerekeket,

mint ahogy a frissen átadott három játszótér is. Az esték a Mihály-napi pásztortűz meggyújtásával kezdődtek, majd a Josquin
kamarakórus vezetésével tartottak közös éneklést. Fergeteges koncertet adott a Group
’N’ Swing együttes és a Bicskei
Fesztivál Fúvószenekar is.
Szeptember 29–én tanítás nélküli nap volt a bicskei iskolákban,
így a plébánia udvarán létrehozott
Kertszínház előadásait sokan látták. A nap egyik színfoltja volt a
zeneiskola megmozdulása: a nö-

vendékek és tanáraik cégeknél,
hivatalokban adtak rögtönzött
koncerteket a zenei világnap
alkalmából. A háromnapos eseménysorozat zárásaként Mihálynapi vásárt tartottak a Hősök
terén. Ennek keretében a Vértes
Egyesület vitézei tartottak lovas
bemutatót.
A megújult városközpont
átadását követően a Prelúdium
tanárai és növendékei zenéltek a
Hősök terén, majd fáklyás sétával a Bicske Szíve Parkban ért véget a rendezvénysorozat, amikor
a kisbíró kidobolta a Sokadalom
végét.

Megszépült
a városközpont
Szent Mihály napján, vagyis
szeptember 29-én adták át a
mintegy 200 millió forint pályázati forrás és 226 millió forint önkormányzati és további,
jelentős egyházi önerő segítségével megújult és kibővített
városházát, a felújított Hősök
terét, a református parókiát és a
Szentháromság római katolikus
templomot. Az átadóünnepséget megtisztelte jelenlétével
Magyarország miniszterelnöke,
Orbán Viktor is.
A kormányfő beszédében
kiemelte: a mindenkori bicskei
városvezetésnek rendszerint sok
fejlesztési elképzelése van, majd
jelezte, hogy a magyar kormány
az elmúlt években elvitt Bicskéről mintegy 2,3 milliárd forintnyi adósságot, és hozott helyette
2010 után mindösszesen 8 milliárd forintnyi fejlesztési forrást.
Tessely Zoltán országgyűlési
képviselő, városunk előző polgármestere itt mondta el búcsú-

beszédét, melyben kiemelte: „A
napra pontosan 6 évvel ezelőtti
időközi választáskor – átvéve egy
végletekig kivéreztetett, csődbe
juttatott város irányítását – igen
csekély esély mutatkozott arra,
hogy ma ilyen felemelő körülmények között köszönhetek el – az
általam oly szeretett – polgármesteri munkától, megköszönve
a Jóisten kegyelmét és az Önök
segítségét”.
Köszönetét fejezte ki mindenkinek, akik Bicske megújult
városközpontjának életre hívásában maradandót alkottak,
valamint megköszönte minden
bicskeinek a támogatását, amel�lyel az elmúlt hat évben segítették munkáját.
Pálffy Károly – akkor még
alpolgármesterként – rámutatott, hogy Bicskén új fejlődési
lehetőségek nyílnak az adósságrendezéssel. Fontosnak nevezte
a munkahelyek megőrzését,
új munkahelyek teremtését,
a vállalkozásbarát szemlélet
folytatását, az új járási hivatal
megépítésével az Egészségügyi
Központ további bővítését, a
Bicske Szíve Park bővítését
sportcsarnokkal, futópályával,
valamint a tó rendezésével. A
jövő feladatai közé sorolta a bölcsőde és a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola Prohászka
utcai épületének rendbetételét,
a modern közlekedési csomópont kialakítását a nagyállomás
környékén, minden utcában
legalább az egyik oldalon jó minőségű járda létesítését. Megemlítette, hogy megalkották a
bicskei Nagy Károly Csillagda
fejlesztési tervét is, amely 11
hektáros területet érint.

Megalakult az új
képviselő-testület
Eredményes volt Bicskén az önkormányzati és a nemzetiségi
választás 2014. október 12-én.
A választási eljárásról szóló törvény előírásai szerint október
19-én Szilágyiné Halász Éva,
a Helyi Választási Bizottság elnöke kihirdette a választások
eredményét, és átnyújtotta a
megbízóleveleket a polgármesternek, valamint a települési és
a nemzetiségi önkormányzat
képviselőinek.
A választók döntése alapján
Bicske város polgármestere
2007 (54,17 %) szavazattal
Pálffy Károly (Fidesz–KDNP)
lett, körzetenként pedig az alábbi képviselők nyertek: Iványi
Ferencné (Fidesz–KDNP), Németh Tibor (Fidesz–KDNP),
Máté János (Fidesz–KDNP),
Bárányos József (Fidesz–
KDNP), Bálint Istvánné (Fidesz–KDNP), Sulyokné Guba
Judit (Fidesz–KDNP), Szabó
Attila (Fidesz–KDNP), Ivanics
Imréné (Fidesz–KDNP). A
kompenzációs lista eredményeképpen a képviselő testületbe jutott továbbá Bourgla
Ossamah (MSZP–DK), Heltai
Zsolt (JOBBIK) és Igari Léna
(MSZP–DK).
A nemzetiségi önkormányzati választások nyerteseként Németh Tibor ((Fidesz–KDNP),
Németh Zsolt (Fidesz–KDNP),
Németh Péter (Fidesz–KDNP)
és Bogdán Csaba (Fidesz–
KDNP) vehették át a megbízóleveleket.
Az új képviselő-testület alakuló, nyílt ülésére október 21én került sor.
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Újévköszöntés
összefogással
Önzetlen segítség
a rászorultaknak

Bicske Város Önkormányzata 2015. január 11–én tartotta hagyományos Újévi
koncertjét a Petőfi Művelődési Központban.
Az idén hatodik alkalommal megrendezett esemény immár három éve jótékonysági célokat is
szolgál. Az összegyűlt 584 ezer
forint bevételt az önkormányzat
ezúttal beteg bicskei gyermekek
megsegítésére ajánlotta fel.
Pálffy Károly polgármester a
koncert újévi köszöntőjében kiemelte, hogy a rendezvény nem
valósulhatott volna meg a bicskei
polgárok, az OTP és az önkormányzat támogatása nélkül.
– Az adományokból idén bicskei beteg gyermekek és családjaik
mindennapjait szeretnénk megkönnyíteni. Az elmúlt esztendőben több kisgyermek is súlyosan
megbetegedett. Akkor nem habozott senki: különböző kezdeményezésekre azonnali segítség
érkezett a családok számára. Bicske lakói megint bebizonyították,
hogy összetartóak és önzetlenek
– hangsúlyozta a városvezető. – A
rendezvényből befolyó összeget
a képviselő–testület azon súlyos,
tartósan beteg gyermekek közt
osztja szét, akiknek gyógyulására
gyermekorvosaink,háziorvosaink
és védőnőink szakmailag tesznek
javaslatot – fűzte hozzá.
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Pálffy Károly – a hagyományoknak megfelelően – beszédében visszatekintett az előző
esztendőre is, amelyet mozgalmasnak és sikeresnek nevezett, mert, mint mondta: „több
álmunk vált valóra 2014-ben,
amelyek után évek, sőt, akár évtizedekig áhítoztunk”.
A legfontosabb lépésnek a
fedezet nélküli adósságcsapdából való kikerülést nevezte, de
kiemelte, hogy az állami segítségnyújtással megvásárolt Zöld
Bicske Kft. működtetésével
több, mint 100 család számára
tudtak megélhetést biztosítani.
Az elért sikerek között megemlítette, hogy felújították a
József Attila úti Tagóvoda két
csoportszobáját, illetve az elsősök számára a Csokonai
Vitéz Mihály Általános Iskola
négy tantermét.–A gyermekek örömére új játszótereket
hoztunk létre a Bicske Szíve
Parkban és a Bihari utcában,
és bővítettük a régieket. A
Kodály Zoltán utcát szilárd útburkolattal láttuk el, több járda,
járdaszakasz felújítása zajlik,
illetve többet el is végeztünk,
valamint megkezdtük temetőink kerítéseinek felújítását
is–mondta Pálffy Károly, majd
felidézte a Városháza és a megújult Hősök terének átadását is,
melyen részt vett Orbán Vik-

tor miniszterelnök.–Október
26-án Püspök atya megáldotta
az augusztus 20-án átadásra
került kívülről teljesen megújult Szentháromság templom
homlokzatát, a szoborfülkéiben Szent II. János Pál pápát és
Boldog Kalkuttai Teréz anyát
ábrázoló szobraival, valamint
új külsőt kapott a Református
parókia épülete is. Az adventi
adománygyűjtő összefogás közel 500 bicskei család számára
tette szebbé, meghittebbé a Karácsonyi ünnepeket – folytatta a
felsorolást a polgármester, majd
köszönetet mondott mindenkinek, aki bármivel is hozzájárult
a város tavalyi sikereihez.
A megtelt színházteremben
Bazsinka József Liszt Ferencdíjas tubaművész és kísérője,
Irina Ivanyickája zongoramű-

vész, Henczerik Anna operaénekesnő és Ribli Ilona csellóművész, valamint Kegye János
pánsípművész varázsolta el a
jelenlévőket.
Nagyszerűen kezdődött tehát az újév Bicskén, hiszen önzetlen tenni akarás és a segítés
szándéka lengte be, de ugyanez
a hangulat jellemezte a tavalyi
esztendő végét is.
Az önkormányzat felhívására
bicskei cégek, magánszemélyek
segítették a rászorulók karácsonyi adományozását pénzadomány vagy tartós élelmiszer
felajánlásával. Összesen 1,120
millió forint értékű adomány
gyűlt össze.
– Mindvégig érezhető volt,
hogy a sikeres gazdasági évnek
köszönhetően, a korábbi évekhez képest jóval nagyobb volt
az adakozási kedv. Ezt örömmel
vettük, hiszen így nagyobb segítséget tudtunk nyújtani embertársainknak – mondta Bálint
Istvánné alpolgármester, aki a
polgármesterrel a kezdetek óta,
vagyis három éve közösen szervezi az adományosztást.
Jelezte, hogy a pénzadományokból (Magyarmet Finomöntöde Bt., Útéppark
Kft., Technocar, Tüzép,
Vincotech, Roma Nemzetiségi Önkormányzat,
Hit Gyülekezete) tartós
élelmiszereket
vásárolt ak .
A Spar Magyarország Kft 960 kilogramm kristálycukorral, a Búzakalász 66 Kft.
négyezer darab tojással, a
Sikér Zrt. liszttel, a Tesco 350
kg liszttel, Hegedűs Imre 1000
darab Túró Gyurival, Baranya József, Ditrói József, Szattelberger
Árpád, az Eurovéd Security Zrt.,
Ladányi András, a Farmer Cen-

ter édességgel és további tartós
élelmiszerrel, az Aranysas Patika
pedig vitaminnal egészítette ki
az egységcsomagokat. Az idei
esztendőben tehát nagyon gazdag ajándékok kerültek átadásra
a családoknak.
A 85. születésnapját ünneplő
Kossuth Zsuzsanna Gyermekotthonban, ahol karácsony előtt
éppen 85 főt láttak vendégül a
legrászorultabbak közül, szintén
kiosztásra kerültek ajándékcsomagok: az ünnepségre érkező
polgármester és alpolgármester
nem ment üres kézzel, hiszen
csomagjaikban 2 liter étolaj, 2
csomag rizs, 2 kilogramm cukor,
2 kilogramm liszt, valamint 5 kilogramm alma volt.
– Ne feledkezzünk el az újabb
jótékonysági süteményvásárról
sem, amellyel a kezdeményezők és a segítők 40 ezer forintot
gyűjtöttek össze négy családnak.
A pénzadományt a három beteg
bicskei kisgyerek családja kapta,
akiket már a márciusi koncerttel
is segítettek, illetve egy olyan
édesapa, aki négy gyermekét
egyedül neveli. Az adományokat
az adott körzetek önkormányzati
képviselői juttatták el a családodnak – közölte Bálint Istvánné.
Hozzátette: – Jó érzés, hogy a
segítség az anyukák részéről ismét megmutatkozott, ezúton is
szeretnénk köszönetet mondani
mindenkinek, aki ismét megmutatta önzetlenségét. De kiemelném Konrád Krisztinát, aki
mindig élén jár ezeknek a kezdeményezéseknek.
A három beteg kisgyermeket
egyébként Tessely Zoltán országgyűlési képviselő is meglepte ajándékkal: két felnőtt
kísérő társaságában január elsején elvitte őket Mága Zoltán
újévi koncertjére. A gyermekek
és a szülők is nagyon jól érezték
magukat. 
Szabó Tibor

Búcsúest Altshausenben
Testvérvárosunk polgármestere elköszönt

Testvérvárosunk, Altshausen
polgármestere 28 év után elköszönt polgármesteri székétől,
nyugdíjba vonult.
A város ez alkalomból búcsúztatót
szervezett Kurt Könignek, melyre
Bicske is meghívást kapott.
A 67 éves polgármester pontosan
20 évvel ezelőtt Altshausenben írta
alá Bicske akkori polgármesterével,
Szebényi Zsolttal a testvérvárosi
kapcsolatunkról szóló szerződést.
Polgármesterként azóta is szívén viselte, ápolta és erősítette a két város
közötti kapcsolatot, mondhatjuk, ő
volt annak motorja.

A tiszteletére rendezett fogadáson városunkat Pálffy Károly
polgármester és Bálint Istvánné alpolgármester vezetésével egy 11 fős
delegáció képviselte. A kiutazók
között volt többek között Ábel Péter, a Bicskei Tűzoltóság parancsnoka, Gál István tűzoltó, Bárányos
József, a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola igazgatója és Szabóné
Bagdi Klára tanárnő, valamint,
külön meghívást kapott Tessely
Zoltán országgyűlési képviselő és
felesége, valamint Albert Tibor is,
testvértelepülésünk, Tusnádfürdő
polgármestere, akik szintén a bicskei delegációval utaztak.

A háromnapos kinttartózkodás
során a szervezők igyekeztek
mindenkinek az érdeklődésének
és a hivatásának megfelelő programokat szervezni, így a tűzoltók
Regensburgban megtekinthették
az ottani tűzoltóságot, az iskolák
képviselői egyeztetést tartottak a
nyári csereüdültetésről és kirándulásokról, a város vezetői pedig tiszteletüket tették Pallavichini Frigyes
őrgróf úrnál, aki tavaly év végén
töltötte be 90. életévét (lásd keretes
írásunk).
A búcsúest során Altshausen
testvérvárosai közül egyedül Bicske város polgármestere mondott

méltató beszédet, és átadta a város
ajándékát – Németh Zoltán munkáját -, egy, mindkét város címerével
díszített faórát.
A város vezetői megismerkedtek
Kurt König utódjával is, Patrick
Bauser polgármesterrel, akit így
személyesen is meghívtak a májusban, a Bicskei Napok keretében
megrendezésre kerülő 20 éves
jubileumi találkozóra, hiszen a
vezetők megerősítették, hogy elkötelezetten ők is tovább kívánják
vinni elődeik törekvéseit, és tovább
kívánják mélyíteni a testvérvárosi
kapcsolatot.

Kurt König: Mindent
újra ugyanúgy tennék
Visszavonulása alkalmából
a Bicskei Újság is megkereste
Kurt König polgármestert,
hiszen kíváncsiak voltunk
a benne kavarodó érzésekre,
gondolatokra, illetve arra,
hogy 28 év után hogyan
képzeli el hétköznapjait.
Fájó szívvel adja át ennyi év
után a stafétabotot?

– Igazából nem. Várom már a
nyugdíjas éveket.

Miben látja sikerének titkát?

– Nem igazán tudom megmondani. Azt hiszem, erről
másokat kellene megkérdezni,
akik kívülről látták tevékenysé-

gemet, és reálisan tudják megítélni azt.

Mi volt a legfelemelőbb
pillanat polgármestersége
alatt?

– Meglepő lehet, de nem kapcsolódik a városvezetéshez. A
legfelemelőbb pillanatok azok
voltak, amikor megszülettek a
lányaim.

Csinálna-e valamit másképp?

– Nem, mindent újra ugyanúgy cselekednék, ahogy tettem.
Különösen igaz ez a Bicskével
kötött barátságra, mert nagy
eredményeket hozott.

Ellátja tanácsokkal az utódját?

– Sok sikert és szerencsét kíván-

tam neki. Azt kértem tőle, hogy
védje meg eddigi sikereinket.

Vissza tud emlékezni a bicskei kapcsolat kezdetére?

– Nagyon is! Kedves emlékeket őrzök abból az időszakból. Jó
kapcsolatokat sikerült kialakítanom Szebényi Zsolt polgármesterrel, de ugyanez igaz a tűzoltókra és a diákokra is.

Nagyon sok településnek
csak névlegesen van testvértelepülése. Ön szerint miben
rejlik Altshausen és Bicske
kapcsolatának sikere?

– Nincsenek nagy titkok. Az
egész a polgárok közötti barátságokon múlik.

Hogyan fogadta váro
sunk elismerését, a Bicske
Városáért Közösségi Díjat?

– Mindössze annyit tudtam
mondani a hír hallatán, hogy ez
óriási!

Milyen tervei vannak a
jövőben? Mivel tölti majd
nyugdíjas éveit?

– Azt hiszem, ugyanúgy fogok
élni, mint bármelyik hétköznapi
ember. Szeretnék sokat túrázni,
kerékpározni, síelni, és néha valami lehetetlennek tűnő dolgot
véghezvinni.
Sz. T.

Kilencven
évesen
is aktív
Bicske város díszpolgára,
Pallavicini Frigyes őrgróf
december 23-án ünnepelte
kilencvenedik születésnapját.
Valószínűleg mindenki által
ismert, hogy Tabódy István
kanonokkal együtt nagy szerepe volt Altshausen és Bicske testvérvárosi kapcsolatának kialakulásában.
Pallavicini Frigyes 1924ben született Budapesten. A
Budai Ciszterci Szent Imre
Gimnáziumban érettségizett,
majd két és fél évet járt a Magyar királyi József nádor Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem mezőgazdasági és
állatorvosi karára. 1944-ben
elhagyta Magyarországot és
Olaszországban, Ausztriában, illetve Liechtensteinben
és Monte-Carlóban dolgozott.
Az 1956-os forradalom
és szabadságharc idején tett
szolgálatai elismeréseként
öccsével együtt „A hazáért és
a szabadságért” emlékérmet
kapott, illetve 2012. október
23-a alkalmából, Hende Csaba honvédelmi minisztertől
„A Honvédelemért Kitüntető
Cím I. Osztálya Keresztjét”
vehette át. 2014-ben Bicske
díszpolgára lett.
Pallavicini Frigyes jelenleg
családja több mint ezeréves
történelmén dolgozik, melyhez jó egészséget és sok sikert kívánunk!
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Portré
Jó (város)gazdaként
vigyáz Bicskére

Nagy Attila:

Szívesen fogadom
a lakossági jelzéseket

A Bicskei Gazdasági Szervezet új igazgatója
megoldaná az árokkérdést is
Néhány hónapja dolgozik a
Bicskei Gazdasági Szervezet
vezetőjeként Nagy Attila,
ugyanakkor már most látható
és érzékelhető eredményei
vannak tevékenységének.
A pozitív lakossági visszajelzések
eljutottak hozzá, de ez csak további
lendületet ad neki az előtte álló temérdek feladat megoldásához.
Mivel foglalkozott a Bicskei
Gazdasági Szervezet (BGSZ)
vezetése előtt?

– A BGSZ vezetése előtt közvetlenül az Országos Onkológiai Intézet kúraszerű ellátó részlegének
vezetője voltam közel négy évig.
Munkaköröm–bár másfajta „specifikációkkal” bírt–nagyjából ugyanezt a munkamenetet igényelte:
szervezést, koordinálást, felügyeletet és felelős gazdálkodást.
Milyen céljai vannak a társaság élén?

– A legfőbb céljaim, ami–azt
hiszem–az egész rendszer gerincét
jelentik, tulajdonképpen nem más,
mint a kötelezettség és az evidencia.
Kötelezettség a város és a város polgárai, illetve Bicske önkormányzata
felé. Fontosnak tartom a lakosság
részéről felmerülő igények, elvárások kielégítését. Ennek érdekében
szívesen fogadom jelzéseiket, észrevételeiket, javaslataikat. Ugyanakkor kiemelt hangsúlyt fektetek az
önkormányzat által meghatározott
feladatok maradéktalan ellátására
is. Ennek érdekében jelentős figyelmet fordítok a rendelkezésre
álló humán erőforrás hatékonyabb
alkalmazásának céljából-indokolt
esetben–a megfelelő munkaszervezési és struktúra átalakítási feladatok elvégzésére, optimalizálására.
Ezzel párhuzamosan fontosnak tartom a rendelkezésre álló eszköztár
és géppark gazdaságos kihasználását is. A település központjának

kiemelt kezelése mellett a külsőbb
városrészek karbantartásában is
szeretnék aktívabban részt venni.
További terveim egyik kritikus
pontja az „árokkérdés” megoldása. Ebben szeretnénk mielőbbi
eredményt elérni, folyamatosan és
intenzíven dolgozunk rajta a városvezetéssel karöltve.
Milyen beruházásaik voltak
mostanában?

– A szervezet igazgatói teendőit 2014. október 27-e óta látom
el, így az eltelt három hónap alatt
még nem állt módomban beruházásokat kivitelezni. A 2015-ös év
költségvetése természetesen határt
szabhat beruházási elképzeléseimnek, így gondos mérlegelés mellett
törekszem a rendelkezésünkre álló
keretet „jó gazda” módjára optimálisan–a város és a szervezet aktuális
igényeinek megfelelően, de hosszú
távra gondolkodva-kihasználni. Az
elmúlt hónapokban viszont volt szá-

mos kisebb-nagyobb feladat, munka. Sok fát kivágtunk, sok utat megjavítottunk, az övárkok nagy részét
kitakarítottuk, terepet rendeztünk,
bérkaszáltunk, buszmegállót javítottunk, és hosszasan sorolhatnám
még az ilyen jellegű munkáinkat.
Fontosnak tartom megemlíteni a
felkészülést a téli időszakra, a gépek felkészítését, a hóeltakarítást,
az útsózást, a síkosságmentesítést.
Örömmel tölt el, hogy a lakosság
részéről is számos pozitív visszajelzést kaptunk. Most már a tavaszra
készülünk.
Milyen tervei vannak az idei
évre?

– Terveim hozzávetőlegesen
megegyeznek céljaimmal, kiegészítve az újonnan felmerülő kérdésekkel, problémákkal és ezeknek a
hatékony és racionális kezelésével.
Ennek érdekében szeretném bővíteni kollégáim létszámát. Elsősorban specifikáltan, hogy szélesebb

spektrumúvá váljon szervezetünk
tevékenységi köre. Ezt különösképpen fontosnak tartom, hiszen hatékony csapatmunka és a támogató
önkormányzat segítsége nélkül elképzelhetetlen lenne a feladatok elvégzése, és a tervek megvalósítása.

Névjegy
Nagy Attila
Születési idő: 1979.
Iskolák: Baróti Szabó Dávid
Gimnázium, érettségi
Batthyany-Strattmann
László Egészségügyi Szakközépiskola, Budapest
Miskolci Tudományegyetem, Bölcsészettudományi
Kar, Szociológia Szak, Terület-és településfejlesztés
szakirány, mesterképzés
Miskolci Tudományegyetem, Politikatudományi
Kar, Politológia Szak, mesterképzés
Családi állapot: nős, 2 gyermek édesapja

Tusnádfürdői látogatás
Bicske is bemutatkozott az
Európa Jövője turisztikai
találkozón
Tusnádfürdő önkormányzata az
Európai Unió támogatásával Európa Jövője címmel négynapos
turisztikai találkozóra hívta valamennyi testvértelepülését, köztük
Bicskét. A február 5-8. között zajló programra tizenhat fős bicskei
delegáció utazott Bálint Istvánné
alpolgármester vezetésével.
A projekt hivatalos meghívója
szerint a résztvevő önkormányzatok és partnereik ötletekhez
juthattak egymás idegenforgalmi
koncepcióiból, jó gyakorlataiból,
de lehetőséget kínált a találkozó
arra is, hogy az egyes települések
turizmusfejlesztési megoldásokat
ismerjenek meg. Cél volt még,
hogy a tapasztalatcsere révén növeljék a helyi közösségek részvétel-
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ét és szerepét a helyi és az európai
turizmusfejlesztésben.
– Megérkezésünket követően
röviden bemutatkozott városunk,
majd népzenei est következett,
melyen egyedül Bicske képviseltette magát, és alaposan letettük névjegyünket! A Bicskei Bitang névre
hallgató népzenei gyerekformáció
(Tulipán Zsombor furulya, Erdei
Johanna, Erdei Zsófia ének, Jármy
Emese ének, Balogh Eme se Anna
ének) fergeteges előadással rukkolt ki, ami annyira megtetszett a
szervezőknek, hogy az utolsó estére is felkérték őket – kezdte beszámolóját Bálint Istvánné.
A delegáció a második nap reggelén városnézésre ment, amelynek keretében turisztikai szempontból fontos helyeken jártak,
majd megtekintették a wellness
centrumot és a gyógyfürdőt,
ahol meg is mártóztak a vízben.

Délután a települések turisztikai
specifikumaikat mutatták be: a
prezentációkat kisfilmek színesítették. A napot ősrégi székelyföldi
hagyomány, a farsangtemetés és
az ahhoz kapcsolódó farsangi bál
zárta.
A harmadik nap gerincét az
Alcsíki Egyházkórusok Találkozója adta, amelyet a bicskei önkormányzat anyagilag is támogatott.
A rendezvény szentmisével indult,
majd az énekcsoportok előadásaival folytatódott. A delegációk a
lelki feltöltődés után egymás előadásait hallgatták meg városmarketingről, az európai városarculat
kialakításáról, a zöldfelületek növeléséről máshol bevált módszereken keresztül bemutatva.
A nap zárásaként a városok
gasztronómiai különlegességeiket
kínálták egymásnak. A bicskei delegáció a Bicske sava-borsa című

kiadványban szereplő „Besenyei
Péter műrepülő világ bajnok kedvence” névre hallgató ételt főzte
meg: Marton József és a Báder
Fogadó közös receptjét Iványi
Dávid készítette el. A főétel mellé
csörögefánk dukált Tulipán Szilviától. A bicskei asztalt Határvölgyi
Istvánné, Erzsi néni grillázstortája
díszítette, amelyen a bicskei és a
tusnádfürdői címer volt látható.
- Nem csak a főzésben és a népzenében, hanem minden tekintetben helytálltunk. Színvonalas

előadásokat tartottunk, és tovább
öregbítettük Bicske jó hírét. Ös�szességében eredményes és tanulságos négy napot zártunk – ös�szegzett Bálint Istvánné.
Az alpolgármester jelezte még: a
Tusnádfürdőn megjelent magyarországi települések polgármestereivel arról beszélgettek, hogy
a találkozót országhatáron belül
is folytatni kellene. A kilenc „másodlagos testvértelepülés” évente,
kétévente gyűlne össze, hogy a jó
kapcsolatokat tovább építsék.

Fórum a vállalkozások
jövőjéért
Bicskén rendezte meg a
Fejér Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara és brüsszeli hátterű információs irodája, az
Enterprise Europe Network
az idei esztendő első vállalkozásfejlesztési fórumát február
13-án, a polgármesteri hivatal
dísztermében.
A megjelentek naprakész információkat kaphattak az aktuális
pályázati lehetőségekről, hitellehetőségekről, valamint a Magyar
Nemzeti Bank növekedési hitelprogramjáról.
A program házigazdája Pálffy
Károly polgármester volt, aki beszédében kiemelte: örömmel vállalta a házigazda szerepét, hiszen
már az önkormányzati választáskor
jelezte, hogy változtatást szeretne
elérni a helyi és a környékbeli vállalkozásokkal kapcsolatban, vagyis
közelebbi kapcsolatot kíván velük
kialakítani.
– Szeretném elérni, hogy a
helyi vállalkozásokat erősíteni
tudjuk, és folyamatosan keresem
a lehetőséget, amivel az önkor-

mányzat segítséget tud nyújtani
számukra. Fontos, hogy a helyi
munkákat helyi cégek nyerjék,
de legalább ennyire fontos a bürokrácia csökkentése, ezért az a
célunk, hogy az adózást papíralapúról elektronikus formájúra
változtassuk – mondta a városvezető, majd hozzátette: a jelenleg
futó uniós pályázati ciklusban a
vállalkozások nagy lehetőséget
kapnak, hiszen az összes forrás
60 százalékát elnyerhetik. Ebből
a keretből minél többet Bicskére
kell hozni, hogy a vállalkozásaink megerősödjenek, és a jelenlegi munkahelyek megőrzése
mellett minden cég előbbre lépjen és további munkalehetőséget
biztosítson a helyi embereknek
– fogalmazott.
Az aktuális pályázatokról és a
várható pályázati lehetőségekről
Szabó Sándor András, a kamara
pályázati- és innovációs tanácsadója tartott előadást. Felhívta a
figyelmet arra is, hogy érdemes a
vállalkozóknak a jövőbeni pályázati kiírásokra felkészülni és időben elkészíteni a projektterveket.

sára is alkalmas, valamint akár
három éves lejáratú forgóeszközfinanszírozást is lehetővé tesz.
Szabadosné H. Gyöngyi, a Fe
jér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara hitelmenedzsere előadásában a vállalkozások számára
elérhető kedvezményes lehetőségekről beszélt. Bemutatta az

Szomor János, a Sopron Bank
vezető tanácsadója az MNB 2,5
százalékos kamatozású Növekedési Hitelprogramját mutatta be.
A program keretösszege kétezer
milliárd forintig bővíthető, és
2015. év végéig vehető igénybe.
A hitelprogram a beruházásokon
felül támogatás előfinanszírozá-

államilag támogatott forrásokat,
amelyek kedvezményes kamattal
kezdő - és működő vállalkozások
számára is igénybe vehető. Az
agrártevékenységet végzőknek
az Agrár Széchenyi Kártyára,
árufuvarozást végzők számára
pedig az Útdíj Hitelprogramra
hívta fel a figyelmet.

Munkahelyeket teremtett a Magyarmet
A Magyarmet Finomöntöde Bt.
208 millió forintos fejlesztést
hajtott végre bicskei üzemében,
amellyel 178 munkahelyet tudott
megőrizni, és 25 új munkahelyet
teremtett. Egy másik uniós támogatású, mintegy 600 millió forintos projektjük most indult el: a
beruházás révén jelentősen nő a
cég öntvénygyártási volumene.
A vállalkozás tájékoztatása szerint a Széchenyi 2020 program
keretében megvalósított és befejezett fejlesztésükhöz 104,059
millió forint európai uniós támogatást nyertek el. A beruházás
célja a meglévő termelési potenciál növelése, a kevésbé hatékony
területek csökkentése volt. A
fejlesztés keretében beszerzett és
üzembe helyezett új műszaki be-

rendezésekkel biztosítani tudják
a jövőben a szabályozott hűtést a
kerámiaforma-gyártásnál, a vastag falú öntvények viaszformáinak g yártását, a kerámiamagok
vegyi úton történő eltávolítását,
az öntvénymegmunkáló kapacitás növelését, a megmunkált
kész öntvények háromdimenziós
bemérését, illetve a vevői igények
gyors kielégítését az első mintadarab rövid határidejű gyártásával.
A nemrégiben elindult másik projekthez az Új Széchenyi
Terv Közép-dunántúli Operatív
Programja biztosított 296 millió
forint európai uniós támogatást.
A mintegy 600 millió forintos
fejlesztés célja az öntvénygyártó
kapacitás bővítése, a gyártás tech-

nológiai színvonalának emelése,
a gyártási biztonság növelése. Az
ehhez szükséges te rmelő berendezések és a termékek minőségi
paramétereinek dokumentálását
biztosító mérőeszközök együttes
beszerzési értéke 501 millió forint. Ahhoz, hogy az új berendezéseket megfelelő körülmények
között helyezhessék el, egy használaton kívüli üzemcsarnokot is
felújítanak 91 millió forintból.
A beruházás eredményeként
a cég öntvénygyártási volumene
nő, ami lehetővé teszi a cég meglévő megállapodásainak teljesítését és további járműipari cégek
számára új termékek fejlesztését.
A projekt megvalósításától éves
árbevételének jelentős növekedését várja a Magyarmet.
SzT

Fotó: Ivanics Imre

Uniós fejlesztések a bicskei üzemben

Az új berendezések növelték a gyártás hatékonyságát
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A Nemzeti Kastélyprogram
Bicskét is érinteni fogja
A Magyar Országgyűlésben
december 16-án a Nemzeti
Kastélyprogram kapcsán
Tessely Zoltán, a térség
kormánypárti országgyűlési
képviselője tett fel kérdéseket, amelyekre illetékességből L. Simon László, a
Miniszterelnökség parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes válaszolt.
Tessely Zoltán „Urizálás-e a
vidéki Magyarország legszebb
épületeinek évtizedek óta pusztuló nemzeti értékeinknek, az
oly réges-régen várt megmentése?” címmel tett fel kérdéseket
a parlamentben. Többek között
választ várt arra: milyen lépéseket tesz a kormányzat, hogy
a várhatóan uniós és nemzeti
forrásból finanszírozni kívánt
Nemzeti Kastélyprogram valóban fenntartható eredményeket, épületeket, intézményeket
hozzon létre.
– A Nemzeti Kastélyprogrammal jelentős értékek, de gyakran a pusztulás közelébe jutott,
pótolhatatlan örökség megmentésére vállalkozik az állam – jelentette ki válaszában L. Simon
László, majd jelezte: a kormány
kiemelt célja, hogy megtalálják azokat a hasznosítási lehetőségeket, illetve közösségi
funkciókat, amelyek az adott
létesítmény, örökségi elem,

ezekkel kapcsolatban elmondta, hogy a csákvári Esterházykastély esetében a jelenlegi,
hangsúlyozottan rövid távú
tervek szerint az egészségügyi
funkció részlegesen fennmaradna, ugyanakkor öregek otthona,
turisztikai szállás is kerülne az
épületbe, kulturális funkciók
megvalósítása mellett.
A bicskei Batthyányi-kastély
kertjében jelenleg európai uniós támogatásból folyó kertrekonstrukció kapcsán jelezte:
az már alapvetően összefügg
a Nemzeti Kastélyprogram
céljaival. A kertrégészeti kutatás eredményeként ugyanis
pontosan azonosíthatóvá vált a
kert történelmi úthálózata és a
sétányok belső szerkezete. Az
államtitkár szerint az egyik legfontosabb eredmény, hogy az
egykori üvegházat, és az eddig
nem sejtett melléképületeket is
sikerült azonosítani.
– Múltunk egy értékes, eddig
nem ismert darabját láthatjuk
ott hamarosan az eredetihez hasonló szépségében – tette hozzá
L. Simon László, aki fontosnak
tartotta kiemelni azt is, hogy
mindkét épület szerves részét
képezi a Fejér megye területén
lévő kastélyok és kertjeik átfogó felújítását célzó, jelenleg
kidolgozás alatt álló Nemzeti
Kastélyprogramhoz kapcsolódó
önálló programnak.

hosszú távú és méltó, ugyanakkor fenntartható működtetését
eredményezhetik majd. Hozzátette, a kormányzat azoknál az
épületeknél, ahol jelenleg is van
hasznos funkció, nem fog változtatásokat javasolni.
Tessely Zoltán kérdésében kitért a csákvári kastéllyal kapcsolatos elképzelésekre, illetve a
bicskei kastély kertjében jelenleg is folyó parkrekonstrukció
befejezése utáni tervekre is. A
Miniszterelnökség államtitkára

Jó ütemben halad
a kastélypark felújítása
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 237,3 millió forint vissza nem
térítendő támogatást nyert az Új Széchenyi Terv keretein belül a
bicskei Batthyány-kastély védelem alatt álló parkjának felújítására –
jelentették be 2013. október 15-én, a projektnyitó sajtótájékoztatón.
A munkálatok régebb óta folynak és már jól látható, ahogy az
egykori díszmedencét és a központi szőnyegágyat képi források
alapján visszaállítják. A 12,5 hektáros kastélyparkban újjáépítik az
angolpark útrendszerét, amit a régészeti kutatások során feltárt
egykori útszelvények alapján végeznek el.
A fejlesztések során több ezer cserjét telepítenek, locsolórendszert
alakítanak ki, amelyet a jelenleg is meglévő alsókerti tóból táplálnak majd. A tó táplálását – mederrendezést követően - fúrt kútról
oldják meg. A kútfúrás szintén megkezdődött.

Fotó: Ivanics Imre

A hulladékválogató építése
a tervek szerint zajlik
A Duna-Vértes Köze Regionális
Hulladékgazdálkodási
Társulás uniós és hazai források felhasználásával az egész
térség hulladékkezelési rendszerét fejleszti. Ennek keretében tavaly kezdték el építeni a
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Bicskei Hulladékkezelő Központot, amelynek kivitelezési
munkálatai ütemterv szerint
haladnak.
A társulás tájékoztatása
szerint a Duna-Vértes Köze
Regionális Hulladékgazdálko-

dási Program keretében épülő
válogató csarnok acélszerkezetének szelemenezése és
trapézlemez fedése, valamint
a homlokzat burkolatának szerelése folyik jelenleg, miközben a vasbeton körítő falakat
is építik. Ezzel párhuzamosan
elindult a csarnokon belüli
közműcsatorna és a belső falak
építése is.
A közeljövőben az épületen
belüli gépészeti, villanyszerelési munkarészek, illetve a

csarnokon kívüli közműépítési munkálatok és a külső úttérbeton burkolat előkészítő
munkái indulnak el. Ezek után
a hulladék feldolgozó technológia telepítésével és kiszolgáló
épületek építésével folytatódik
a munkavégzés. Ide tartoznak
a szociális konténerblokk, a
porta épület, a kerítésépítés és
a parkosítási munkálatok. A kivitelezési munkák a nyár folyamán a próbaüzemi feladatokkal
folytatódnak.

Korábban beszámolt róla a
Bicskei Újság, hogy a „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási
rendszerek fejlesztése” című
KEOP-pályázat nettó összértéke 16,85 milliárd forint. Az
elnyert forrás révén egy évi 70
ezer tonna kapacitású mechanikai válogató létesül Bicskén
mintegy 3,1 milliárd forintból.
A fejlesztésnek köszönhetően
– kétműszakos munkarendet
feltételezve - körülbelül 20 új
munkahely is létesül.

Fotó: Kun Zoltán

Akadémiai tudás
várja a bicskei
időseket
Klasszikusokkal
A Szenior Akadémia kifejezetten
időseknek szól, de mint tudjuk,
a megszerzett tudás minden életkorban hasznos.
– Fontos, hogy az idősekkel
foglalkozzunk. Ez a képzés pedig abszolút nekik szól, ezért is
kérem, hogy minél többen menjenek el az ingyenes alkalmakra.
Az akadémia értük van, és kifejezetten az a célja, hogy sokrétű
ismeretanyagot osszanak meg
a Bicskén élő idős emberekkel.
Úgy gondolom, hogy a tudás és
a tapasztalatátadás a mai rohanó világban, az okos telefonok
világában kifejezetten előnyös.
Itt mindenki elsajátíthatja a számítógépek kezelését, de segítséget, tanácsokat kaphat egészségmegőrzés és életmód terén
is – hangsúlyozta Bálint Istvánné
alpolgármester, aki az előző ciklus végén szorgalmazta a program bicskei elindítását, amit a
testület meg is szavazott.
Az alpolgármester jelezte,
hogy megfelelő létszám és ér-

deklődés esetén, a felmerülő
igények ismeretében a jövőben
további programokra is lesz lehetőség.
Egyelőre azonban–az év első
felében – hat előadásról van szó.
Az első alkalommal Jászberényi
József főiskolai tanár beszélt
az idősek táplálkozásának és
egészségi állapotának összefüggéseiről. A második előadáson
Veresné Bálint Márta belgyógyász főorvos az emberiség korosodásáról, annak következmé-

nyeiről és társadalmi vetületeiről
fejtette ki véleményét.
A következő előadást Semsei
Imre tartja március 10-én, kedden 15 órakor a Petőfi Művelődési Központban. A Debreceni
Egyetem
egészségtudományi
karának dékánja, nemzetközileg
ismert gerontológus professzor
„Aktív időskor” címmel tart előadást a fizikai, illetve a szellemi
aktivitásról, külön kitérve a keleti filozófiák alkalmazásának módjaira és a hazai lehetőségekre.

További időpontok:
2015. március 24., kedd, 15 óra
– Soós Andrea Klára: A személyes adatok védelme
A terület országosan ismert szakértő ügyvédje a legfontosabb alapadataink védelméről beszél majd, nemcsak a való élet, hanem az
internet kapcsán is. Az idősek körében az utóbbi években jelentősen
és örvendetesen megnövekedett az internet használata, de sajnálatos
módon alig ismerik az ezekre vonatkozó adatvédelmi szabályokat,
törvényeket és jogokat. Az előadás részletes példákat is felsorol ebben
a témában.
2015. április 7., kedd, 15 óra
– Baranyi Éva: Szenior önkéntesség
A Zsigmond Király Főiskolán végzett geronto-andragógus az időskori
önkéntes munkák nemzetközi és magyar lehetőségeit ismerteti, a jó
gyakorlatokra fókuszálva. Emellett felhívja a figyelmet az önkéntes
munka körüli tévhitekre és az önkéntesek jogaira és kötelességeire.
2015. április 21. kedd, 15 óra
– Jászberényi József: Merre tart a világ?
– bevezető a geopolitika tudományába
Az előadáson a napi politika szintjét nem érintve a lassan újra
kétpólusúvá váló világ legfontosabb gazdasági, politikai és filozófiai
vonatkozásai kerülnek elő, külön kitérve a nyugati civilizáció súlyos
válságjelenségeire, illetve Oroszország és Kína előretörésére.

ismerkednek a diákok
A Duna Szimfonikus Zenekar
„Muzsikáló városok” címmel
ingyenes koncertet tartott február 19-én a bicskei felsős, illetve
gimnazista diákoknak a Petőfi
Művelődési Központban. Bicske
Város Önkormányzata - háromszázezer forinttal támogatja az
eseménysorozatot - és a Filharmónia Magyarország Nkft. jóvoltából jöhetett létre ez az interaktív előadás, amely során az ismert
dallamok felcsendülése előtt a
jelenlévők bepillantást nyerhettek a művek létrejöttének körülményeibe, illetve érdekességeket
hallhattak a zeneszerzők életéről

is. A repertoárban – Deák András vezénylésével – J. S. Bach 3.
brandenburgi I. tétele, Haydn
104. (London) szimfónia IV. tétele, W. A. Mozart Prágai szimfónia I. tétele, W. A. Mozart Linzi szimfónia III. tétele, Rossini A
sevillai borbély – nyitánya, Kodály Zoltántól a Galántai táncok,
illetve Ifj. Johann Strauss Bécsi
vér keringője szerepelt.
A Filharmónia Ifjúsági Hangversenybérlet további részeként márciusban a Budapest
Saxophon Quartett, áprilisban
pedig a Talamba Együttes érkezik városunkba.

Fotó: veszely istván

Az óbudai Zsigmond Király
Főiskola nagy sikerrel zajló
időskori oktató programot
indított el néhány éve, amelyhez tizenhat másik település
mellett csatlakozott Bicske
önkormányzata is.

Bicskei sikerek az országos
matematikaversenyen
A KockaKobak matematikaverseny januári országos döntőjén
szép eredményeket értek el a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola
tanulói. A verseny Budapesten, a
Kempelen Farkas Gimnáziumban
zajlott, az eredményhirdetésre a
Csodák Palotájában került sor. A
negyedikes Lángi Máté (felkészítő

tanára: Pósfai Andrea) 3. helyezett
lett, a 8. osztályosok mezőnyében
kilencedik lett Domokos Dorottya
(felkészítő tanára: Tóthné Pósfai
Ágnes), a hetedikeseknél pedig 19.
helyen végzett Akli Anna (felkészítő tanára: Szallerné Sass Katalin).
A KockaKobak versenyt harmadszor szervezték meg, idén

összesen 2600 induló volt. A korábbi években egyfordulós volt a
verseny, ennek eredményei alapján
hirdettek sorrendet, most a döntőben dőltek el a végső helyezések.
A pedagógusok elmondása
szerint a diákok a régióban (Közép-Dunántúl) elért eredményeik
alapján kerültek be az országos
döntőbe, ahol minden korcsoportban 18-20 tanuló mérte össze
tudását. A verseny érdekessége,
hogy a változatos feladatok egy
„labirintust” alkotnak, melyet az

egyes versenyzők különböző utakon járnak be. A labirintusban való
„bolyongás” előnye, hogy állandó
figyelemre készteti a diákokat,
nem hagyja lankadni figyelmüket,
illetve a visszalépés nehézsége miatt időbeosztásra, gyors döntéshozatalra van szükség.
– Logikai és játékos, mesés,
de sok nehéz feladattal tarkított
volt minden feladatsor. Egy-egy
feladatra mindössze két perc
jutott – foglalták össze a verseny nehézségeit a felkészítő

tanárok, akik hangsúlyozták,
hogy a KockaKobak mellett
más matematikaversenyeken is
sikereket érnek el a bicskei diákok. Megemlítették, hogy az
ötödikesek (felkészítő tanáruk:
Lanczendorferné Kósa Katalin)
megyei 3. helyezést, a 8. osztályosok 4. helyezést értek el, a negyedikesek pedig 5. helyen végeztek
a Bolyai matematika csapatversenyen. Jelezték, hogy már megkezdődött a felkészülés a Zrínyi Ilona
matematikaversenyre is.
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Télűzés

Az egyházi rend szerint a
Vízkereszttől Hamvazószerdáig
tartó időszak a farsang, más
néven a Böjtelő hava, amely a
mulatság, a táncos vigadalom,
a karneválok és az eszem-iszom
időszaka volt, hogy aztán követhesse a Húsvét előtti böjt.

Besenyei Péter
műrepülő világbajnok
kedvence (5 főre)
Marton József receptje

Elkészítése: 2 egész szűzpecsenyét érmékre vágunk,
kilapítjuk, sózzuk, borsozzuk.
A szeleteket bekenjük az alábbi masszával: 5 evőkanál mustár + 2 evőkanál ecetes torma, közepes fej
vöröshagyma közepesre vágva, kevés só, bors. Az
érmék mindkét oldalát a tormás masszával bekenjük, vékonyan lisztezzük, majd tojásba mártva kevés
olajon rozsdaszínűre sütjük. Köretnek hagymás
burgonya kását adunk.
Burgonya kása: 1 kg sós lében megfőtt és áttört burgonyát püré állagúra keverünk 2 evőkanál liszt hozzáadásával beforraljuk. Tálalásig melegen tartjuk.
Két fej vöröshagymát vékonyra szeletelünk, bő zsíron rozsdabarnára sütjük, ha kicsit kihűlt,
egy kávéskanál pirospaprikával meghintjük. Tálaláskor egy tálra halmozzuk a krumplit, rálocsoljuk a sült hagymás zsírt és köré helyezzük a frissen kisütött szűzérméket.
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rendezte meg nagy sikerű, adományokban gazdag batyus bálját,
melyen idén több mint kétszázan
vettek részt. A nyitótánc a 4.-esek
palotása és a 8.-osok angol keringője volt.
A helyi vállalkozók február 14én tartották meg hagyományos
rendezvényüket. A bál immár jótékonysági célokat is szolgált, hiszen a mintegy 130 résztvevő közel negyed millió forintért vásárolt
tombolát, amit a szervezők a Nagy
Károly Városi Könyvtár gyermek
részlegének ajánlottak fel.

Fotó: Adravecz Tamás

Recept

A Magyar Néprajzi Lexikon szerint
az ehhez az időszakhoz köthető népszokásoknak „a téltemetés, a télűzés
volt a célja. Az emberek ilyenkor
azért bújtak ijesztő ruhákba, mert
azt várták, hogy a tél megijed tőlük,
és elszalad. Az ünneplés végén pedig nyilvánosan elégették a tél halálát szimbolizáló szalmabábut is”.
Ez Bicskén sem volt másképp:
bálok, farsangi karneválok mozgatták meg a város apraját-nagyját.
Az iskolások és az óvodások farsangi mulatságait követően a felnőttek
is kihasználták a böjt előtti időszakot. Február 7-én a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola Szülői
Munkaközössége 20. alkalommal

A báli szezont a Csokonai
Vitéz Mihály Általános Iskolának az a táncos összejövetele
zárta, amelyet az intézmény
közalapítványának támogatására szerveztek a Báder Fogadóban. A jó hangulatról a
Várgesztesi Tánccsoport és az
újbarki Lustige Buam zenekar
gondoskodott.
A Télbanya égetésére is sor
került természetesen a Petőfi
Művelődési Központban. De
hogy megijedt-e a tél? Hamarosan meglátjuk.

Fotó: Ivanics Imre

Sport
Három
bicskei az úszó diákolimpia
országos döntőjében
Székesfehérváron rendezte
meg január 10-én a Magyar
Diáksport Szövetség és a
Magyar Úszó Szövetség
az Országos Diákolimpia
Fejér megyei döntőjét,
amelyen három bicskei
úszó is első helyet szerzett.
Ezzel mindannyian kvalifikálták magukat a március elején, Győrben megrendezésre
kerülő országos döntőbe. A
kiváló szereplésről edzőiket,
Barbura Istvánt és Agyagási
Ákost kérdeztük.
Barbura István elmondta,
hogy a 2006-ban született Őri
Eszter a legfiatalabbak mezőnyében, 50 méteres mellúsz
ásban lett első 50.73 másodperces idővel. Ezzel még
trénerét is meglepte, aki előzetesen a harmadik helyezést
tartotta volna reálisnak. Mint
elmondta, Eszterben megvan
a kellő spiritusz, fejben rendkívül felkészült, érett verseny-

ző. Hátrányként említette kis
termetét, amely miatt kétszer
annyit kell tempóznia, mint
kortársainak, de mindezt óriási erőbedobással teszi, így tud
egészen sikeres lenni.
Jelezte, hogy Eszter harmadszor indult a diákolimpián, tavaly tizenegyedik lett.
Úgy vélte, ha ugyanazt a szintet megússza, mint Székesfehérváron, akkor Győrben sem
lesz rossz helyezése.
Vakán Gyula tanítványáról,
Szeibert Erikről Barbura István kiemelte: tavaly a megyei
diákolimpiai döntőn félpályával nyert, azaz 50 métert vert
ellenfeleire 100 méter háton.
A mostani viadalon mindegyik
kihívója visszalépett a versenyszámtól, így gyakorlatilag sima
útja volt az országos döntőig.
Ideje 1:30.61 volt.
- Erikben nagyon benne van
az a pici plusz, ami egy igazán
jó versenyzőhöz kell, de emellett nagyon szétszórt és lusta.

Tehetsége okán bármilyen versenyt képes lenne megnyerni
gyorson, mellen és háton is.
Tavaly az országos döntőre
elbízta magát, nem sikerült
jól szerepelnie, de ezúttal keményen edz, versenyrutinja
is van, így mindenképpen jó
szereplést remélhetünk tőle
– mondta az edző, aki külön
foglalkozásokon segít Szeibert
Eriknek.
Agyagási Ákos tanítványáról, a 2001-ben született
Heitler Csabáról elmondta: a
többiekkel együtt, a nem igazolt versenyzők között úszott
és simán nyerte meg a 100
méter mellet 1:32.67 időeredménnyel. A győzelem értékét
növeli, hogy 12 másodpercet
vert a második helyezettre.
Három éve dolgoznak
együtt, és Csaba tavaly is megnyerte a megyei döntőt ebben
a számban. Akkor az országoson a kilencedik időt úszta a
20 versenyző közül, de végül

kizárták, mert a rajtnál bemozdult. Az edző reméli, most
sikerül szép eredménnyel kárpótolnia magát.
A bicskei diákok közül az
igazolt versenyzők között lett
100 méter gyorson ezüstérmes Bereczky Kristóf vízilabdázó. Rajta kívül a dobogó
legalsó fokára állhatott Sipos
Gábor (100 hát, 100 mell),

Kránitz Alexandra (100 hát),
valamint az amatőrök között
Südi Zsuzsanna (100 mell).
A bicskei színeket képviselte még a székesfehérvári
versenyen Mayer Réka, Őri
Gergely, Horváth Fanni, Németh Lili, Nyitrai Réka, Váradi
Patrik, Béczy Balázs, Béczy
Eszter, Babos Regő és Bánffy
Boróka.

BTC: hullámzó teljesítmény
Utolsó felkészülési mérkőzésén
vereséget szenvedett a Bicskei
TC megyei első osztályú labdarúgó csapata, ezek után jó folytatásban reménykednek a szurkolók a
március 1-jén folytatódó bajnokságban.
A vereséggel végződő találkozó előtt volt egy sikerrel záruló
is: február 19-én a budapesti
Goldball FC műfüves edzőpályá-

ján a házigazda Inter FC-t sikerült felülmúlni 7-3 arányban. A
gólokon Németh Zsolt (2), Vörös
Zoltán (2), Radics Ádám, Molnár
Attila és Máté Attila osztozott.
Február 21-én, Tatabányán a
Vértesszőlős csapata volt az ellenfél. A Zabos Cs.- Komáromi,
Máté, Szabó B., Vincze P. - Németh Zs., Megyesi, Radics Á.,
Carvalho Adilson – Oláh A., Vö-

rös Z. összeállítású BTC 1-1-es
első félidőt követően 5-3-ra kikapott. A gólokat Megyesi (2) és
Oláh szerezte.
Az együttes vezetőedzőjének,
Gyimesi Lászlónak még maradt
némi ideje a játék további csiszolására, hiszen a gárda március 1-jén, vasárnap 14.30 órakor
Mezőfalván kezdi meg tavaszi
szereplését a bajnokságban.

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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Bicske Város Önkormányzata idén is csatlakozott a „A legszebb konyhakertek”
programhoz. Az országos megmozdulás célja a lakosság ösztönzése arra, hogy minél
több konyhakerti zöldséget, gyümölcsöt termesszen önmaga és családja számára.
A versenyben – a jelentkezési lapon feltüntetett – hét kategóriában lehet indulni.
Jelentkezési lap kérhető és leadható a Bicskei Polgármesteri Hivatalban
(Hősök tere 4.), a Petőfi Művelődési Központban (Kossuth tér 20.) és
a Bicskei Körzeti Falugazdász Irodában (Aradi vértanúk u. 10.).
Jelentkezési határidő 2015. április 15. Részletek: www.bicske.hu

KÖZÉRDEKŰ
INFORMÁCIÓK
Hivatalok
Fejér Megyei Kormányhivatal
Bicske Járási Hivatal
Bicske, Kossuth tér 14.
T.: 22/566-518
Hétfőn: 8–12 és 13–16
Szerdán: 8–12 és 13–16
Pénteken: 8–12
Okmányirodai Osztály
Bicske, Kossuth tér 16. T.: 22/566-558
Hétfőn: 8–12 és 13–16
Kedden: nincs ügyfélfogadás
Szerdán: 13–18
Csütörtökön: 8–12 és 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.
22/566-500
Tessely Zoltán országgyűlési
képviselő fogadóórája:

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

A Magyar Kultúra Napja alkalmából január 21-én a Petőfi Művelődési Központban bemutatták „A
tudás tarisznyája Bicskén” című
projekt csoportjainak munkáit.
Richter Gábor, a fotós csoport
vezetője elmondta, hogy nem feltétlenül a legsikeresebb művek
lettek kiállítva, de mindenképpen
a legjobban érzékeltetik azt, hogy
mivel is foglalkoztak az elmúlt egy
esztendőben. A fotók többnyire
Bicske épületeit ábrázolják, de született Zánka, szőlőhegy, vagy egy
elvont fogalom ihlette kép is.
A projekt keretében városunk
diákújságírói blogot szerkesztettek, és stílszerűen digitális módon
számoltak be eddigi tevékenységükről. Fotó örökítette meg azt a
pillanatot is, amikor az újságírással
ismerkedtek: éppen a Bicskei Újságot tanulmányozták. Endrédiné
Szabó Erika „főszerkesztő” vezetésével a firkászok írásai megtekinthetők a www.bicskenyitogato.
blogspot.hu-n.
A képzőművészeti kör tagjai
legjobb alkotásaikból képeslapsorozatot készítettek. Németh Éva
kurzusvezető szerint a képek jól érzékeltetik mindenkinek az egyéni
stílusát, vonalvezetését, színvilágát.
A Kun Zoltán vezette filmes
csoport a „Bicske rejtett kincsei”
című kisfilmjével városunk kevésbé ismert emlékeit mutatta be
egy kincskereső túra segítségével,
melynek végén az is kiderült, hogy
a keresett kincs nem más, mint az a
csoda, hogy Bicskén élhetünk.
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

Programajánló
Március 7. (szombat) 17.00
Nőnapi program
Egy rózsaszál szebben beszélt
Vidám beszélgetés Mészáros János Elekkel.
Elhangzanak az énekes kedvenc dalai a legújabb 4 CDjéről, valamint vidám történeteket és vicceket is hallhatunk a 2012 év
Csillag Születik győztesétől Mészáros János Elektől.
Az est háziasszonya: Zsohár Melinda, újságíró
A műsor után CD vásárlásra és dedikálásra is lesz lehetőség.
Belépőjegyek elővételben nyugdíjasoknak 1200 Ft, aktív korúaknak
1500 Ft. Az előadás napján 2000 Ft. Helyszín: PMK
Március 10. (kedd) 16.30 – Könyvtár
Az aranyhalacska
Papírszínház a gyermekkönyvtárban.
A foglalkozást vezeti: Endrédiné Szabó Erika könyvtáros
Március 13. (péntek) 17.00
Kisvári Gyula festő kiállításának megnyitója
A kiállítást megnyitja: Csizmadia László tanár, karnagy, Bicske város
díszpolgára. Verset mond: Kisváriné Kelemen Ágnes tanár.
A kiállítás március 31-ig tekinthető meg a PMK nyitvatartási idejében.
Március 21. (szombat) 9.00 – Könyvtár
Olvassunk egymásnak!
A Nagy Károly Városi Könyvtár 16. alkalommal rendezi meg a hagyományos
felolvasó napokat, melyen gyerekek, családok, baráti társaságok, osztályközösségek olvasnak fel egy-egy részletet kedvenc olvasmányaikból.
Március 28. (szombat) 10.00 – Játszóház
Nyuszik, csibék és a többiek…
Húsvéti játszóház
A játszóházat vezeti: Kiss Irén és Nagy Györgyné

A hónap képe

Nyílik a hóvirág
Csodálatos látványt nyújt
a virágba borult, két és fél
hektáros hóvirágmező az Alcsúti
Arborétumban. A következő
hetekben krókusz és téltemető
is látható, aztán a tavaszi
virágünnep folytatásaként
nárcisz, tulipán, keltike, hérics
és májvirág is hívogatja a
természet szerelmeseit.

Fotó: Filip András

A legszebb konyhakertek Bicske kincsei

Anyakönyvi hírek
Az alábbi párok járultak hozzá ahhoz, hogy értesüljön Bicske lakossága
bicskei anyakönyvvezető előtt 2014. december és 2015 február hónapban
megkötött házasságukról:
Német Sándor és Kozmarikosz Komnica (december 1.),
Fodor Sándor Richárd és Zombori Alexandra Brigitta (december 4.)
Nyúl Zoltán és Deák Klára (december 4.)
Dubicsanácz András Zoltán és Galambos Zsanett (február 16.)
Sok boldogságot kívánunk!
Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ
– Kapcsolat Központ védőnői szakmai egysége tájékoztatása szerint
a 2014. november – és 2015 február hónapban született gyermekek:
Kiss Patrik Csaba (2014. 11. 14.), Varga Dóra (2014. 11. 29.),
Rigó Annabella Rozália (2014. 12. 05.),
Kéri Bertalan Viktor (12.17.), Vári Arnold (2014. 12. 18.),
Lugosi Lilla (2014. 12. 21.), Bujka Pamela (2015. 01. 08.),
Balázs Izabella (2015. 01.21.), Erdei Zoltán (2015. 01.24.),
Révész Hanna (2015. 01. 26.), Sziráki Dorina (2015. 01. 26.),
Borók István (2015. 01. 29.), Szántó Noémi Szilvia ( 2015. 02. 04.),
Ördög Alex (2015. 02. 11.),
Madár Bernadett (2015. 02. 13.)
Jó egészséget kívánunk!

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

