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Bicskei Újság
Társadalmi konzultáció 
a jövőért

Az együttgondolkodás 
jegyében Bicske középtávú 
fejlesztési stratégiájának ösz
szeállításához társadalmi kon
zultációra hívta Pálffy Károly 
polgármester a város vállal
kozóit, intézményveze tőit, a 
civil szervezetei, valamint  
a lakosság képviselőit. 

Korábban, 2012-ben, a Nagy 
Károly Integrált Városfejleszté-
si Stratégiában meghatározásra 
került már Bicske kereskedelmi, 
turisztikai és kulturális funkció-
inak bővítése, vonzó közösségi 
tereinek kialakítása, valamint a 
közlekedési és parkolási feltéte-
lek javítása. Ennek a stratégiá-
nak felülvizsgálatával egybekötve 
a Belügyminisztérium azonban 
lehetőséget biztosít most egy új, 
úgynevezett Integrált Település-
fejlesztési Stratégia (2014-2020 
közötti időszakra vonatkozó) el-
készítésére is. A koncepció alap-
vetően a városfejlesztés hosszú 

távú vízióját és értékrendjét ha-
tározza meg, illetve a követendő 
fejlesztési irányokat jelöli ki.

Azok, akik elfogadták a meg-
hívást erre az egyeztetésre, gon-
dolataikkal, ötleteikkel és javas-
lataikkal részesei lehettek ennek 
a munkafolyamatnak, és mintegy 
garanciát nyújtanak arra vonat-
kozóan is, hogy valóban egy re-
ális fejlesztési stratégia kerüljön 
kidolgozásra. 

Az első egyeztetésre 2015. 
március 11–én került sor a Vá-
rosháza dísztermében, ahol a 
program koordinációját Bics-
kén ellátó Közép-Pannon Zrt. 
munkatársai igazi csapatmunkát 
indítottak útjára: 4 fős csopor-
tokra bontották a megjelenteket, 
majd mindenki először egyéni-
leg feljegyezte a város fejlesztése 
szempontjából az általa legfon-
tosabbnak ítélt teendőket. Ezt 
követően az egyéni ötletekből a 
4 fős csoportoknak külön-külön 
ötöt ki kellett emelniük végső 

javaslatként, amelyeket a végén 
összesítettek. 

A közös gondolkodás során 
sok jó ötlet hangzott el, amelyek-
ből talán a többek által támoga-
tott, alábbi projektek a kieme-
lendőek:
•  közösségi tér/terek kialakítá-

sa (sportcsarnok, rekreációs 
központ, kalandpark, múze-
um)

•  bérlakásprogram  (akár  szak-
embereknek, akár rendészeti 
dolgozóknak)

• árvízvédelem

•  a  közlekedés  fejlesztése  (kör-
forgalmak kialakítása, parko-
lóhelyek létesítése)

•  középszintű  duális  képzés  az 
iskolában

•  az Egészségügyi Központ fej-
lesztése.
Persze mindehhez sok-sok 

pénzre van szükség. De jövőkép 
nélkül nincs jelen sem, és „amit 
az emberi elme el tud képzel-
ni, azt meg is tudja valósítani”. 
Reméljük, a célok eléréséhez 
tovább közeledünk majd a köve-
tező konzultáción, májusban. 

 iii. évfolyam, 3. szám  2015. április

Képviselőink:
Heltai Zsolt 

2. oldal

Régi–új könyvtári  
szolgáltatás

6. oldal

A tavalyi év végén megjelent új Or-
szágos  Tűzvédelmi  Szabályzatot 
(OTSZ) követően március 5-én 
lépett hatályba az a belügyminisz-
tériumi rendelet, amely igen jelen-
tős változásokat hozott a lakosság 
számára. Az élet és értékvédelem 
jegyében megtiltotta a belterületi 
ingatlanok használata során ke-
letkezett zöldhulladék szabadtéri 
égetését.

Ugyanakkor van egy kitétele is a 
rendeletnek, amely szerint érvény-
ben lévő önkormányzati rendelet 
az országos szabályokat helyben 

feloldhatja. Így van ez Bicskén is 
– jelentette ki lapunk kérdésére 
Pálffy Károly polgármester, aki el-
mondta, Bicskén hatályos rendelet 
szabályozza a kerti hulladékége-
tést, amely változatlan formában 
él tovább. Mindez azt jelenti, hogy 
kedden és pénteken 10 és 19 kö-
zött továbbra is lehet száraz kerti 
hulladékot, avart égetni.

Aki azonban nem szeretné a 
környezetet égetéssel szennyezni, 
a Zöld Bicske Kft-nél igényelhető 
zsákok segítségével el is vitetheti 
zöldhulladékát. 

Bicskén továbbra is lehet 
kerti hulladékot égetni

Tavasszal a természet minden 
évben megújul, a fák, a növények 
újra életre kelnek.

Városunkban is igyekszünk, 
és igyekeztünk a közösségi te-
reinket a folyamatban lévő beru-
házásokkal megújítani. A napja-
inkban zajló, vagy éppen véget 
érő beruházásokkal, felújítások-
kal kívánunk a városban meg-
újulásokat elérni. A Kisállomás 
felüljáróján, a Táncsics utcán az 
Akácfa utcáig tartó járdaszakasz 
elkészült, ahogyan a Csokonai 
Vitéz Mihály Általános Iskola 
Szt. István úti épületének bejára-
ta előtti járda is. A Fiatalok Háza 
(volt Mozi) épületének felújítási 
munkálatainak utolsó simításait 
végzik. 

De városunk megújítása nem 
köthető évszakhoz, vagy kam-
pányhoz. A fejlesztéseket, az 
adódó lehetőségeket megragad-
va, folyamatosan kihasználva kell 
végeznünk. Jelenleg is több, a 
város életét megkönnyítő pályá-
zatok előkészítésén dolgozunk, 
melyek, ha célba érnek, remél-
hetően mindenki megelégedésé-
re fognak szolgálni.

Ahogyan mindenki a saját háza 
körül, kertjében, úgy a Gazdasági 
Szervezet is megkezdte a szoká-
sos tavaszi szépítések előkészíté-
sét, az első fűnyírásokat, a virágok 
ültetését szerte a városban. 

Csinosítsuk és őrizzük meg 
környezetünk szépségét,  

hogy egész évben  
gyönyörködhessünk  

szépségében!

Pálffy  
Károly 
polgármester
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A Táncsics Mihály utca járdájának felújításával befejeződött az a 100 millió 
forintos beruházás, amelynek során számtalan járda újult meg a tavalyi év óta 
városszerte. A projekt utolsó szakaszaként új járda épült a református temető 
bejáratától az Akácfa utcáig, aszfaltburkolat-csere volt a közúti hídon lévő 
járda meghibásodott részein, illetve a gyalogosok védelme érdekében korlát 
kihelyezésére is sor került az Akácfa utca végén.
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Pályázat:
Bicske, 
a virágzó 
város 
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Interjú  
Simon László
kormánymegbízottal

3. oldal

Kedves 
Bicskeiek!



Heltai Zsolt tősgyökeres bicskei-
ként, a Jobbik Magyarországért 
Mozgalom listájáról jutott be 2014 
októberében a bicskei képviselő-
testületbe. Régóta érdekli a po-
litika, ma már aktív szereplőként 
igyekszik tenni a városért 
és annak lakóiért.
Miért indult képvise-
lőnek? 

– Mélyen jobboldali 
kötődésű  családból  szár-
mazom. Mindkét nagy-
apám harcolt a II. világhá-
borúban, és szerencsére 
túlélőként rengeteg való-
di tapasztalatot tudtak a családban 
megosztani. Mindig érdekelt a po-
litika, már a rendszerváltozás utáni 
első választáskor nagynénémmel 
hordtam a Magyar Demokrata Fó-
rum (MDF) szórólapjait.

Aztán 2006 őszének eseményei 
után fogalmazódott meg bennem 
az, hogy aktív szerepvállalással 
segítsem a számomra egyetlen 
legitim alternatívát kínáló közös-
séget, a Jobbik Magyarországért 
Mozgalmat.
Milyen célkitűzései vannak 
képviselőként? Mely felada-
tok elvégzését, problémák 
megoldását látja a legfonto-
sabbnak a városban?

Mivel a problémák a 2010 es 
kormányváltás óta csak nőttek 
– gondolok itt például a magyar 
termőföldek eladhatóságára – 

úgy döntöttem, hogy érdemi 
munkával fogom segíteni lakó-
közösségünket. Első és legfonto-
sabb feladatomnak a közpénzek 
költséghatékony felhasználásának 
ellenőrzését tekintem. Az a tapasz-

talatom, hogy hazánkban 
a közberuházások mindig 
drágák és a célkitűzések-
kel is csak elenyésző mér-
tékben lehet egyetérteni.

Munkám során ren-
geteg városban járok, és 
vannak helyek, ahol érez-
ni, hogy valamiféle élet 
költözött a településbe. 

Mára hagyománnyá váló fesztivá-
lokat szerveznek, közösségeket 
építenek, én ezt hiányolom vá-
rosunkból. Bicske egy nagyon jó 
adottságú település, remek infrast-
rukturális adottságokkal, szerin-
tem  vállalkozó  szemléletű  város-
vezetéssel fel lehetne ébreszteni 
Csipkerózsika álmából!

Képviselőink: 
Heltai Zsolt

Soros nyílt testületi ülés  
(2015. február 26.)
• A képviselő-testület döntött idei 
munkatervéről: ez alapján évi 8 al-
kalommal, minden hónap utolsó 
szerdáján, 8.30 órakor ülésezik, és 
évente, július és augusztus hónap-
ban munkaterv szerinti rendes ülést 
nem tart. A soros üléseket megelőző 
héten hétfőn 14 órakor a Humán-
erőforrások Bizottság, szerdán 9 
órakor a Gazdálkodási Bizottság, 17 
órakor pedig a Város- és Vállalko-
zásfejlesztés Bizottság vitatja meg az 
előterjesztéseket. A munkaterv nem 
zárja ki annak lehetőségét, hogy a 
képviselő-testület a tervezettől elté-
rően, több alkalommal is ülésezzen.

• A közszolgálati tisztviselőkről 
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 
225/C.§ (2) alapján a képviselők 
jóváhagyták Pálffy Károly polgár-
mestert megillető 2015. évi (39 
nap) szabadságának ütemezését.
• Bicske Város Önkormányzata 
feltételes közbeszerzési eljárást in-
dított az ÁROP 1-A-3-2014 kód-
számú  „Területi  együttműködést 
segítő programok kialakítása Bics-
ke  Járásban”  elnevezésű  projekt 
megvalósítása érdekében. Határ-
időre kettő darab ajánlat érkezett. 
Győztesnek a kedvezőbb ajánlatot 
(nettó 9.600. 000 Ft) beküldő 
Hungaro Support Kft-t hirdették 
ki. Az eljárás eredményeképpen 
megkötendő szerződés csak a for-
rás rendelkezésre állása (nyertes 
pályázat) esetén lép hatályba. 
• Jogszabályi változások következ-
tében azok a költségvetési szervek, 

amelyeknek az éves átlagos statisz-
tikai állományi létszáma a 100 főt 
nem érik el, gazdasági feladatait 
az „államháztartás önkormányzati 
alrendszerében az önkormányza-
ti hivatal, vagy – az irányító szerv 
döntése alapján – az irányító szerv 
irányítása alá tartozó más költ-
ségvetési szerv látja el”. Intézmé-
nyeink közül e változás a Bicskei 
Gazdasági Szervezetet, a Bicske 
Városi Óvodát és a Kapcsolat Köz-
pontot érintette. Az előterjesztés 
– a könyvvizsgáló egyetértésével - a 
Polgármesteri Hivatalhoz történő 
delegálást javasolta, amelyet a kép-
viselők el is fogadtak. Az átszerve-
zéssel egyetlen egy munkahely sem 
szűnik meg.
• A közszolgálati tisztviselőkről 
szóló 2011. évi CXCIX törvény 
232. § (3) bekezdése alapján 2015. 
december 21. napjától – 2015. de-

cember 31. napjáig igazgatási szü-
net lesz a Városházán, amelynek 
időtartama alatt a Polgármesteri 
Hivatal zárva tart.
• Bicske Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete két tavalyi dön-
tése értelmében 100.000 Ft vissza 
nem térítendő támogatást nyújtott 
a Magyar Máltai Szeretetszolgá-
latnak, illetve 9.000.000 Ft-ot a 
Bicskei  Önkormányzati  Tűzoltó-
ság részére. Mindkét szervezet en-
nek kapcsán benyújtotta pénzügyi 
beszámolóját, amelyet a pénzügyi 
és költségvetési iroda jóváhagyásá-
val a képviselők el is fogadtak.
• A testület térítésmentesen hasz-
nálatba adja a Bicskei Egészségügyi 
Központ Szolgáltató Nonprofit 
Kft. részére a Bicske, Kossuth tér 
14. szám alatti, 21 m2 alapterületű 
1602/3  hrsz-ú  helyiséget  gépko-
csi tárolásra. 

• Sikeres volt a tavaly kiírt ötlet-
pályázat a bicskei utcanév táblák 
megújítására. Győztesek: 1.) Szil-
ágyi Tímea, 2.) Szíjártó Dániel, 
3.) Extreme-Park Környezetépí-
tő Kft.
• Az idei március 15-ei ün-
nepség méltó megrendezésére 
250.000 Ft-ot biztosít az ön-
kormányzat. 
• A testület elfogadta a jogsza-
bályi változások miatt módosí-
tott rendeletét a települési tá-
mogatásról és az egyéb szociális 
ellátásokról. 
• A képviselők közbeszerzési 
eljárás megindításáról döntöttek 
a Bicskei Tanuszoda, a Bicskei 
Városi Óvoda és a Bicskei Egész-
ségügyi  Központ  működéséhez 
szükséges 2015. július 01. és 
2016. július 01. közötti időszakra 
vonatkozó földgázbeszerzésről. 

Bennünket 
képviselnek
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A pénzbeli és természetbeni 
szociális ellátások rendszere 
2015. március 1-től jelentő-
sen átalakul, a járási hivatalok 
hatáskörébe kerül az aktív ko-
rúak ellátása. Az állam és az 
önkormányzat segélyezéssel 
kapcsolatos feladatai különvál-
nak. 

További állami ellátások ke-
rülnek 2015. március 1-jétől 
a járáshoz, ezért a Bicskei Já-
rási Hivatal Hatósági Osztálya 
állapítja meg az aktív korúak 
ellátásával kapcsolatos támo-
gatásokat.

A foglalkoztatást helyettesí-
tő támogatás, az egészségká-
rosodási és gyermekfelügyeleti 
támogatás iránti kérelmek be-
nyújtására az alábbi helyeken 
van lehetőség ügyfélfogadási 
időben:

  Bicskei Járási Hivatal  
Hatósági Osztálya

2060 Bicskei Kossuth tér 14.  
II. emelet 25. szoba.
telefonszám: 06 (70) 436-4046 

 Bicskei Járási Hivatal Járási 
Munkaügyi Kirendeltsége
2060 Bicske Kisfaludy utca 50.
telefonszám: 06 (22) 565-263

Tájékoztatjuk a Tisztelt 
Ügy feleket, hogy a kérelmek 
továbbra is benyújthatók a 
polgármesteri hivatalban is.

A támogatást a Kormányhi-
vatal folyósítja minden hónap 
5. napjáig a jogosult lakcímére 
a posta útján vagy pénzintézet-
nél vezetett folyószámlára.

Foglalkoztatást helyettesítő 
támogatás:

A foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásra való jogosultság fel-
tétel-rendszerében nem történik 
változás. A támogatás havi ösz-
szege a 2014. évhez hasonlóan 
22.800,- Ft. A foglalkoztatást 
helyettesítő támogatásban ré-
szesülő személyek továbbra is a 
járási hivatal munkaügyi kiren-
deltségével kötelesek együttmű-
ködni, a felajánlott munkalehe-
tőséget elfogadni.

Az egészségkárosodási és 
gyermekfelügyeleti 
támogatás:

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-
ma, az egészségkárosodási és 
gyermekfelügyeleti támogatás 
kerül bevezetésre. 

Az egészségkárosodási és 
gyer mekfelügyeleti támogatás-
ra 2015. március 1. napjától az 
alábbi két jogcím alapján válhat 
jogosulttá az aktív korú személy:

– aki a Szociális törvény alapján 
egészségkárosodott személynek 
minősül, vagyis az az aktív korú 
személy, aki munkaképességét 
legalább 67%-ban elvesztette, 
aki  legalább  50%-os  mértékű 
egészségkárosodást szenvedett, 
vagy akinek az egészségi állapota 
a rehabilitációs hatóság komplex 
minősítése alapján nem haladja 
meg az 50%-os mértéket, vagy 
aki vakok személyi járadékában 

részesül, vagy aki fogyatékossági 
támogatásban részesül, vagy

– aki 14 éven aluli kiskorú 
gyermeket nevel – feltéve, hogy a 
családban élő gyermekek valame-
lyikére tekintettel más személy 
nem részesül gyermekgondozási 
támogatásban, vagy gyermekgon-
dozási díjban, csecsemőgondozá-
si díjban – és a gyermek ellátását 
napközbeni ellátást biztosító in-
tézményben, illetve nyári nap-
közis otthonban, óvodában vagy 
iskolai napköziben nem tudják 
biztosítani, valamint

a kérelmező családjában az 
egy fogyasztási egységre jutó 
jövedelem az öregségi nyugdíj-
minimum 90%-át (25.650,- Ft) 
nem haladja meg és a családnak 
vagyona nincs. A kérelmező ál-
tal lakott lakás nem minősül va-
gyonnak.

A 2013. január 1. napjától 
Járási Hivatal feladatkörébe tar-
tozó szociális ügyekben nincs 
változás, tehát az alábbiakban 
felsorolt ügyekben a Bicskei Já-
rási Hivatal Hatósági Osztályá-
nál előterjeszthető beadványok: 

• az időskorúak járadéka 
megállapítása iránti kérelem

• az alanyi ápolási díj megál-
lapítása iránti kérelem

• az alanyi és normatív 
közgyógyellátás megállapítása 
iránti kérelem

• az egészségügyi szolgálta-
tásra való jogosultságot igazoló 
hatósági bizonyítvány kiállításá-
ra irányuló kérelem.

Bicskei Járási Hivatal 
Szabó Gábor

hivatalvezető

Heltai Zsolt igazi közösségeket 
építene Bicskén

TÁJÉKOZTATÓ

Névjegy
1975. május 30-án született 
Bicskén. tanulmányait Bicskén 
és veszprémben folytatta. Iskolái 
elvégzése óta értékesítési és 
kereskedelmi területen dolgozik, 
jelenleg egy, a piacon meghatá-
rozó szerepet betöltő, járműke-
reskedelmi vállalat értékesítési 
vezetőjeként tevékenykedik. 
Huszonegy éve boldog párkap-
csolatban él, ennek a kapcso-
latnak lett „koronaékszere” 
kislányuk, Lili.

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



Simon lászló: Az elmúlt száz év 
legnagyobb lépésére készülünk  
a közigazgatásban

Az Államreform 2 névre keresztelt 
program javában tart, számos újítást 
tartalmaz és teszi majd könnyebbé az 
állampolgárok közigazgatással kap-
csolatos ügyintézéseit. Mindezek 
komoly változásokat hoznak a Fejér 
Megyei Kormányhivatal életében, 
amely eközben nagy erővel készül a 
járási hivatal új épületének megépí-
tésére Bicskén. Simon László kor-
mánymegbízottal beszélgettünk.

Komoly változások történtek 
a szociális ellátások terüle-
tén. Mik voltak ennek mozga-
tórugói?

– Az  Államreform  2  elnevezésű 
program kellős közepén vagyunk. 
Március 1-től valóban komoly válto-
zások voltak e területen, úgy is mond-
hatnám, hogy megváltozott a filozó-
fia. Az állam anélkül, hogy forrásokat 
vonna el a szociális területről, magá-
hoz vonta az állami gondoskodás kö-
rébe tartozó kifizetéseket. Ma már–a 
járási hivatalok közreműködésével–a 
kormányhivatal folyósítja a támoga-
tásokat azoknak, akik a jogosultság 
vizsgálata után és élethelyzetükből 
fakadóan arra rászorulnak. Az eljá-
rás ugyanaz, mint korábban, de az 
önkormányzatok helyett a járás dönt. 
Fontos megjegyezni, hogy a helyi 
képviselő-testületeknek továbbra 
is megvan a lehetőségük arra, hogy 
azokról az emberekről gondoskod-
janak, akik állami gondoskodásban 

nem részesíthetők. A rendelkezésre 
álló szociális keretösszeg országos 
szinten 30-35 milliárd forint maradt, 
emellett az önkormányzatok saját 
forrásokból biztosíthatnak támoga-
tásokat a rászorulóknak.

Az az alapelv érvényesül, hogy aki 
tud dolgozni, az dolgozzon. 
Milyen lépések várhatók még  
a közigazgatás reformja 
kapcsán?

– A következő lépcső nagyon 
közel van, hiszen árpilis 1-jétől az 
elmúlt száz év közigazgatást érintő 
legnagyobb lépésére készülünk. 
Miután az Államreform 1. prog-
ram keretében a kormányhivatalok 
felálltak, a szakigazgatási szervek 
integrálódtak, most az Államreform 
2. révén a kör tovább fog bővülni: to-

vábbi szakigazgatási szervek integrá-
ciója megy majd végbe, így a például 
a környezetvédelmi felügyelőség is a 
kormányhivatal része lesz miközben 
az államkincstár és az egészségbiz-
tosítási pénztár egyes feladatai is 
hozzánk kerülnek. Emellett belső 
integrációt is végrehajtunk, hogy 
gyorsabb, hatékonyabb, s szaksze-
rűbb  munkát  végezzünk  a  járási 
hivatalokon keresztül. Ennek egyik 
legkézzelfoghatóbb jele lesz, hogy a 
ma még 21 és 30 napos teljesítési ha-
táridőnket maximum 15 napra csök-
kentjük. A bürokrácia csökkentése 
érdekében is komoly munka zajlik 
a háttérben: a kormányhivatalok or-
szágosan 300-400 olyan jogszabályt 
jeleztek a Miniszterelnökség felé, 
amik bonyolulttá és hosszadalmassá 
teszik az ügyintézéseket, ezeket a 
közeljövőben meg fogják szüntetni. 
A rezsicsökkentés is szóba került: az 
eljárási díjak, illetékek csökkentésé-
re előkészületek történtek.
Korábban szó volt arról, hogy 
minden járási székhelyen lesz 
kormányablak. Ez a vállalás 
mikorra teljesül a megyében?

– Valóban, Fejér megyében is 
minden járási székhelyen lesz kor-
mányablak, ezek az év végéig meg 
fognak épülni. Bicske kivétel ez 
alól, hiszen nyilván minden bicskei 
számára ismert, hogy a városban 
új járási hivatal és ezzel együtt kor-
mányablak fog épülni. Egyébként a 
kormányablakoknál kiválóan képzett 
kollégáink vannak, akik segítségével 
az egyablakos ügyintézés mindenki 
számára elérhető. De hogy még ké-
nyelmesebbé tegyük az állampolgár-

ok számára az ügyintézést, 2018-ig 
minden háztartás számára megadjuk 
a lehetőséget a szélessávú internet 
bekötésére, hogy az informatikai 
háttérrel rendelkezőknek e-ügyinté-
zésre is legyen módja.
Hogy állnak a bicskei járási hi-
vatal építésének előkészületei?

– A tervek gyakorlatilag készen 
vannak, és örömmel mondhatom, 
hogy a leendő hivatali épület töké-
letesen illeszkedik a városképbe. A 
kormány által korábban biztosított 
450 millió forintos forrás biztosan 
nem lesz elég a beruházás megvaló-
sítására, mert ma már 900 millió és 
egymilliárd forint közötti költséggel 
számolunk. A költségnövekedés 
elsőre  túlzónak  tűnhet,  de  a  háttér 
ismeretében nem az. Először is je-
lenleg a járási hivatal és a kapcsolódó 
szervek körülményei nem 21. száza-
diak, ráadásul több helyszínen van-
nak az ügyfélszolgálatok. Az először 
megállapított összegből is lehetne 
járási hivatalt építeni, de abban ma-
ximum a törzshivatalnak jutna hely. 
Mi viszont úgy gondolkodunk: ha 
már építünk, akkor mind a kormány-
ablak, mind a szakigazgatási szer-
vek egy helyen, a törzshivatallal egy 
épületben legyenek. Így az új, 2250 
négyzetméter  alapterületű  épület-
ben lesz majd például a munkaügyi 
központ, a földhivatal, a gyámhivatal 
és még sorolhatnám. Megjegyzem, a 
magasabb bekerülési költség ellené-
re középtávon a korszerű és alacsony 
működési költségű ingatlan ráfordí-
tása megtérül.

Amennyiben a kormány az első 
félévben pozitív döntést hoz, és to-
vábbi forrásokat biztosít, akkor idén 
a munkálatok megkezdődhetnek. 
A beruházást várhatóan 2017 első 
félévében befejezzük. Itt külön meg 
kell említenem Tessely Zoltán or-
szággyűlési  képviselő  és  a  jelenlegi 
polgármester, Pálffy Károly erőfeszí-
téseit és támogatását a járási hivatal 
eredményes  működése,  valamint  az 
új épület megépítése érdekében. 
Külön köszönjük, hogy a bicskei 
városi önkormányzat biztosította a 
területet a leendő járási hivatal meg-
valósításához. 

Egyébként a beruházáshoz tarto-
zik az is, hogy az önkormányzatnak 
plusz területet kellett vásárolnia a 
jogszabályok által előírt, megfelelő 
számú  gépjármű-parkoló  létrehozá-
sához.

Portré EGYHÁZI  
ÉLET
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Bicskei Római  
Katolikus Egyházközség
Miserend:
kedd – szerda - péntek: 
reggel 7 óra, szombat:  18 óra
vasárnap:  8 óra

Csákvár-Bicske-Csabdi 
Társult Evangélikus 
Egyházközség
Istentisztelet:
vasárnaponként  9:30 órakor
Bibliaóra: hétfőnként 17 órakor

Bicskei Baptista  
Gyülekezet
Istentisztelet felnőttek  
és gyermekek részére:

vasárnaponként 10 órakor, 
minden hónap első vasárnapján 

Úrvacsora alkalom
Tini és ifjúsági alkalom:

péntekenként 18 órakor
Idősek alkalma:
szerdánként  17 órakor
Kismamák és házaspárok  
alkalma: péntekenként 17 órakor

Bicskei Református  
Egyházközség
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

Simon László: 
2018-ig minden háztartás számára megadjuk  

a lehetőséget a szélessávú internet bekötésére

Az új bicskei járási hivatal 
2017 elejére épül fel

Pápai áldás
A Szentatya április 5-én, húsvét 
vasárnapján a Szent Péter-bazili-
kában bemutatott ünnepi szent-
misét követően ünnepi üzenetet 
intézett a katolikus hívekhez és 
minden jószándékú emberhez, 
majd megáldotta Róma városát 
és a világot. 

Ferenc pápa: „Jézus Krisztus 
feltámadt! A szeretet legyőzte a 
gyűlöletet, az élet legyőzte a halált, a 
fény elűzte a sötétséget!”

Fotó: magyar KurIr

Névjegy
Simon László 1968–ban született Szolnokon. Felsőfokú tanul-
mányait a Rendőrtiszti Főiskolán, majd a Pécsi Janus Pannonius 
Tudományegyetem Állam– és Jogtudományi Karán végezte, ahol 
1999–ben doktori címet szerzett.
1986–ban nevezték ki a Budapesti Rendőr–főkapitányság 
hivatásos állományába, járőri beosztásba. 1988–ban helyez-
ték át a Fejér Megyei Rendőr–főkapitányság Székesfehérvári 
Rendőrkapitányság állományába, ahol járőri, körzeti megbízotti 
csoportvezetői beosztásokat töltött be. 1994–től az Enyingi 
Rendőrőrs őrsparancsnokává nevezték ki. 2000–től a Székesfehér-
vári Rendőrkapitányság kapitányságvezetői beosztásába került, 
majd 2007–ben kinevezték a Fejér Megyei Rendőr–főkapitányság 
megyei rendőr főkapitányává. E vezetői feladatait 2012–ig látta el 
dandár tábornoki rendfokozatban.
2013. június 20–án a Fejér Megyei Kormányhivatal igazgatójává 
nevezték ki, majd ugyanebben az évben főigazgatói lett.
2014. július 1–jei hatállyal Magyarország miniszterelnöke kinevez-
te a Fejér Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottá.

Simon lászló szakmai életútja



4

A Téma2015. március 15.

Bicske és a Maros megyei 
Szováta együtt ünnepelte  
az 1848/49es forradalom  
és szabadságharc hőseit  
március 15én. 

A „Határtalanul” pályázat ke-
retein belül a szovátai Domokos 
Kázmér Gimnázium és Szakkö-
zépiskola diákjai a városban töl-
töttek néhány napot, és a Fejér 
Megyei Vajda János Gimnázium 

és Szakközépiskola színjátszóival 
közösen adtak ünnepi műsort.

A március 15-i ünnepségen 
részt vett Tessely Zoltán ország-
gyűlési képviselő, Pálffy Károly 
polgármester, Bálint Istvánné 
alpolgármester, Révész Zoltán 
jegyző, valamint a képviselő-tes-
tület több tagja és az intézmény-
vezetők.

A műsort a Prelúdium Alap-
fokú Művészeti Iskola népi ének 

tanszakának növendékei ve-
zették fel, majd a Petőfi Műve-
lődési Központ színháztermét 
zsúfolásig megtöltő vendégek 
két kitüntetettet köszöntöttek 
tapsukkal. Az 1848/49-es for-
radalom és szabadságharc 167. 
évfordulója alkalmából a bel-
ügyminiszter előterjesztésére 
a Magyar Arany érdemkereszt 
polgári tagozatát adományoz-
ták kiemelkedő szakmai és pél-
damutató hivatali tevékenysége 
elismeréséül Vidák Máriának, a 
Bevándorlási és Állampolgársá-
gi Hivatal bicskei befogadó állo-
mása gazdasági osztályvezetőjé-
nek. Ezen kívül Fazekas Sándor 
földművelésügyi miniszter mi-
niszteri elismerő oklevelet ado-
mányozott Halász Györgynek, 
a Fejér Megyei Kormányhivatal 
Bicskei Járási Hivatal járási 
Állategészségügyi és Élelmi-
szer-ellenőrző Hivatala járási 
állatorvosának több évtizedes 
munkája el   ismeréseként.

Bálint Istvánné alpolgármes-
ter ünnepi beszédét a „Legyen 
béke, szabadság és egyetértés!” 

felszólítással vezette be, amely, 
mint felhívta a figyelmet, nem 
csak az 1848. március 15-i pesti 
forradalom híres 12 pontjának 
nyitó gondolata volt, hanem 
ezzel zárul Magyarország 2012. 
január elsején hatályba lépett új 
Alaptörvénye is.

Az alpolgármester Wittner 
Mária halálraítélt szabadsághar-
cos tavaly október 23-i beszédét 
idézve elmondta: forradalmat 
fiatalok tudnak csinálni, mert 
nem törődnek a következmé-
nyekkel. Szerinte, így volt ez 
1848-ban is, hiszen az ifjúság 
idealizmusa, elszántsága nélkül 
a tavasz csupán csendes böl-
cselkedésre lett volna elég. De a 
reformkor politikusai után jött 
egy fiatal, radikális generáció, a 
márciusi ifjak, akik megragad-
ták bátorságukkal a pillanatot, 
és szembefordultak a hatalom-
mal hazánk függetlenségéért – 
tette hozzá.

- Az ünnep a pihenés és szám-
vetés, a tervezés és erőgyűjtés, a 
megtisztulás és útkeresés ideje. 
Nemzeti ünnepünk alkalmából 

nemcsak kívül, de legbelül, a 
lélek is ünneplőbe öltözik, szer-
te a nagyvilágban egymáshoz 
igazodik és dobban a magyar 
szív, együtt lenni, szembenézni 
a múlttal, álmodni a jövőt, de 
főleg feltenni önmagunknak és 
egymásnak a kérdést: Ment-e az 
országunk általunk elébb? Mit 
tettünk együtt és külön-külön 
azért, hogy a ránk bízott örök-
séget, magyarságunkat gazda-
gítsuk-gyarapítsuk, hogy aztán 
továbbadhassuk az utánunk jö-
vőknek? Nyugodt szívvel mond-
hatjuk azt, hogy ment piciny 
országunk elébb, nem is akár-
hogyan és nem is akármeny-
nyire. Őseink méltán lehetnek 
büszkék mireánk – hangoztatta 
Bálint Istvánné, majd kiemelte: 
mostani szabadságunkért Pető-
fi Sándor legdrágább kincsét, 
az életét adta, pedig annyi írni-
valója lett volna még. Kossuth 
Lajos szülőföldje elhagyására 
kényszerült, és soha azután 
nem láthatta azt. Batthyány 
Lajos, aki egy nagy és szép ügy 
hősi vértanúja lett, lelkét visz-

Március 15. – legyen béke, szabadság és egyetértés!

A Batthyány-kastélyban tartották 
március 11-én a Bicskei Rendőr-
kapitányság 2014-es évének ér-
tékelését. A kapitányi beszámoló, 
valamint a megyei főkapitányi ösz-
szegzés szerint is kiváló évet zártak 
a rend őrei.

Dr. Balázs Sándor bicskei rend-
őrkapitány az értékelő értekezletet 
követően a Bicskei Újságnak el-
mondta, hogy a statisztikák szerint 
is nagyon sikeres évet zártak tavaly. 
Amit ennél is fontosabbnak neve-
zett, hogy a szubjektív biztonságér-
zet a lakossági és az önkormányzati 
visszajelzések alapján is sokat javult. 
Közölte, hogy 2010-től kezdődően 

a nyomozati eredményességük egy-
re jobb, illetve 2014 áprilisa és 2015 
februárja között nem volt betöréses 
lopás az illetékességi területükön.

A számadatokat elemezve rámu-
tatott:  a  kiemelt  bűncselekmények 
esetében az elrendelt nyomozások 
száma 839 volt, amelyek közül 
525-öt eredményesen lezártak, 
így a nyomozások eredményessége 
62,6 százalékot tette ki 2014-ben. 
Ennél is jobbak a mutatók a közte-
rületeken  elkövetett  kiemelt  bűn-
cselekmények esetében, ahol 91,7 
százalékos volt a teljesítményük, hi-
szen 350 esetből 321-et sikeresen 
lezártak. 

– Illetékességi területünkön a 
tavalyi esztendőben az összes bűn-
cselekmény 1128 volt, ebből 753 
esetben voltunk sikeresek, ami 
66,8 százalékos eredményességet 
jelent. Mindez azt jelenti, hogy 
10-ből mintegy hét elkövetőt elfog-
tunk, miközben rablás és garázda-
ság esetében 100 százalékos volt 
sikerességünk – emelte ki a kapi-
tány, aki azt is elmondta, hogy tavaly 
a bíróság elé állítások száma 50, az 
elfogások száma 230, az előállításo-
ké 345, a biztonsági intézkedések 
száma 196, a végrehajtott előveze-
tések száma pedig 161 volt.

Balázs Sándor hangsúlyozta, 

hogy mindeközben a közterületi je-
lenlétük 63 899 órát tett ki. A kapi-
tány köszönetet mondott valameny-
nyi polgárőr szervezetnek, illetve 
önkormányzatnak, mert, ahogy 
fogalmazott, csak velük közösen 
együttműködve  tudják  és  képesek 
javítani, fenntartani a rendet.

– A nagy népszerűségnek örven-
dő kerékpár-regisztrációt – amelyet 
Bicske indította el a megyében – 
2015-ben is folytatni fogjuk. Sze-

Balázs Sándor rendőrkapitány a Fejér 
Megyei Polgárőr Szövetség tavalyi 
Polgárőr Napján „Év Polgárőre” 
kitüntetést kapott Bicskén.

Kiváló eredmények

Bicske és Szováta együtt  
emlékezett az 1848/49-es  
forradalom és szabadságharc hőseire
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Helyzetjelentés
Az év elején az országban tapasz-
talt menekültáradat - elsősorban 
a Koszovóból érkezők nagy szá-
ma - miatt ismét terítékre került 
a menekültügy. Február 20-án a 
Parlamentben vitanapot is tartot-
tak róla, amelyen Tessely Zoltán, 
Bicske korábbi polgármestere, je-
lenlegi  országgyűlési  képviselő  is 
felszólalt, és a bicskei menekülttá-
bor helyzetéről, a körülmények vál-
tozásairól beszélt, illetve segítséget 
kért a kormánytól a menekültügy 
tartós rendezésére.

Felszólalásában hangsúlyozta, 
hogy Bicske és a bicskeiek a befo-
gadás legjobb példái, hiszen 275 
éve élnek harmóniában a cigány 
kisebbséggel, a gyermekotthon 85 
éve sok ezer nehéz sorsú gyermek 
életét változtatta meg, és több mint 
25 éve nyújt menedéket a hazánk-
ba érkező külföldi menekültek szá-
mára a bicskei állomás. Kiemelte, 
aki betartotta az együttélés szabá-
lyait, mindig otthonra és menedék-
re találhatott Bicskén.

Tessely Zoltán szerint a helyzet 
gyökeresen megváltozott 2013 
közepén, amikor az uniós ren-
delkezések miatt drasztikusan 
megemelkedett a menedékkérők 
száma. Emlékeztetett rá, hogy ez a 
bicskei táborban 2013 júniusában 
753 fő volt. A helyzet rendezését 
nagy összefogással sikerült ugyan 
elérni, de az utóbbi idő eseményei 
miatt ismét a tavalyelőtti rémségek 
sejlettek fel a bicskeiek előtt. A 
képviselő reményét fejezte ki, hogy 
a kormány a bevándorlást érintő 
kérdésekre adott válaszaival a ki-
alakult helyzetet megnyugtatóan 
rendezni fogja.

A Bicskei Újság a Bicskei Be-
fogadó  Állomást  működtető  Be-
vándorlási- és Állampolgársági 
Hivataltól kért tájékoztatást a tábor 
jelenlegi viszonyairól. Kérdésünk-
re elmondták, hogy a befogadó 
állomás létszáma az év elején 517 
fővel indult. Azóta az ellátottak 
száma 300-400 fő körül mozgott, 
április 9-én 441 fő tartózkodott 
az intézményben. Jelezték, hogy a 
koszovói menedékkérők létszáma 
mára jelentősen lecsökkent, és szá-
mottevő létszámnövekedésre nem 
is számítanak.

retnénk elérni az ezer darabot, most 
901-nél járunk – mondta a kapi-
tány, majd hozzátette: nem dőlnek 
hátra, folytatni és tartani szeretnék 
eredményességüket. Közterületi je-
lenlétüket tovább kívánják fokozni, 
reagálási idejüket pedig csökkente-
ni szándékoznak.

Varga Péter megyei főkapitány 
szerint a Bicskei Rendőrkapitány-
ság és az egész megye rendőri ál-
lományának munkáját a szakmai 
alázat és az elhivatottság jellemezte 
a tavalyi évben. A bicskei rendőrök 
munkáját kiválóra értékelte, és úgy 
fogalmazott:  bűnügyi  szempontból 
gyönyörű  eredményeket  ért  el  a 
bicskei kapitányság.

Mint mondta, 2014 a választások 
éve volt, de egyszer sem kerültek a 
középpontba, mert csendben, szak-

szerűen  végezték  teendőiket.  Sze-
rinte a tavalyi esztendő a közterületi 
jelenlét éve is volt, mert a látható 
rendőr tudja csak a közbiztonságot 
garantálni. Ennek is sikerült megfe-
lelniük, de 2015-ben is folytatniuk 
kell a munkát hasonló szellemben, 
felkészülten, segítőkészen.

Pálffy Károly polgármester sze-
rint a számok önmagukért beszél-
nek. A statisztika szép eredménye-
ket mutat, elégedettek lehetünk 
vele, de tovább kell javítani azokat 
a mutatókat, ahol még messze van 
a száz százalék – mondta, majd hoz-
zátette: a legfontosabb alapelv az 
emberség volt a bicskei rendőrök 
esetében, amivel tavaly sikerült az 
állampolgárok bizalmát megerősí-
teni, szubjektív biztonságérzetüket 
növelni Bicskén.

Jelezte, hogy az önkormányzat 
egy sikeres pályázatnak köszönhető-
en térfigyelő kamerahálózatát 17-tel 
bővíti, ezzel is segítve a rendőrség 

munkáját. Örömének adott hangot, 
hogy a kapitányság két új gépkocsit 
kapott a közelmúltban, amely szin-
tén javíthatja eredményességüket.

2013 nyarán sátrakat kellett 
felállítani az állomáson

Bicske és Szováta együtt  
emlékezett az 1848/49-es  
forradalom és szabadságharc hőseire

a Bicskei rendőrkapitányság számára a munka nem fejeződött be a tavalyi, sike-
res év végén, hanem az idei évben is tovább folytatódik. ennek jele, hogy az elmúlt 
időszakban több sikeres felderítésük, elfogásuk volt.
Január elején a bejelentést követő 24 órán belül elfogták a bicskei nyomozók azt 
a férfit, aki négy nagy értékű televíziókészüléket és öt számítógép monitort tulaj-
donított el egy etyeki raktárból, amit hivatásszerűen őrzött. a felcsúti biztonsági 
őr elleni nyomozás során a lopott és időközben értékesített négy televízió közül 
kettőt megtaláltak és lefoglaltak.
Február végén, Bicskén lakásbetörőt fogtak a rendőrök: egy 35 éves férfi a Botond 
tér egyik ingatlanába tört be, majd onnan kisebb értékű, könnyen mozdítható 
értékeket vitt el. az esetet követően szinte azonnal elfogták az elkövetőt, akit a 
nyomozók egy tavaly decemberi, csabdi betöréssel kapcsolatban is gyanúsítanak.
március elején a bicskei rendőrök két drogterjesztőt fogtak. a Bicskei rendőrka-
pitányság Bűnügyi osztálya új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntett elköveté-
sének megalapozott gyanúja miatt indított büntetőeljárást a 28 éves m. János és 
a 25 éves m. tamás bicskei lakosokkal szemben. előbbi lakóhelyén megtartott 
házkutatás során a rendőrök közel fél kilogramm növényi törmeléket és mintegy 
30 gramm kristályos anyagot foglaltak le, amelyek az elsőleges adatok szerint új 
pszichoaktív anyagnak minősülnek.

szaadta Istennek, de emléke 
örökké élni fog szíveinkben, 
emléke élni fog az utolsó ma-
gyar legutolsó lélegzetvételéig. 
Ha ma visszatekintenek ránk, 
biztos vagyok benne hogy elé-
gedettek. 167 év telt el a forra-
dalom óta: túlélt a nemzet két 
világháborút, több diktatúrát. 
A magyar szabadság eszménye 
bennünk van kitéphetetlenül, 
szívünkben, lelkünkben, nem-
zeti önazonosságunk szerves 
része lett, ahogyan 48-as eleink 

akarták a magyar szabadságot – 
fogalmazott.

- A mi szabadságunk zászlaja 
nem véres, mint volt egykor, 
1848-ban. A mi szabadságunk 
zászlaján ez áll: törvény, kitar-
tás, akarat, együttműködés, 
szolidaritás, egymás tisztelete. 
Kötelez minket a múlt, az elő-
dök példája. De még inkább 
kötelez a jelen, melyet gyerme-
keinktől kaptunk kölcsön, hogy 
nekik magyar, nemzeti jövőt 
építhessünk. A mai ünnep egyik 

üzenete éppen az, amit ezek az 
emberek jelképesen megtestesí-
tenek: hazánk minden polgára, 
a magyar nemzet minden tagja 
együtt és állhatatosan, egyetér-
tésben és békében szolgálja az 
ország, a magyarság, vagy ép-
pen a szűkebb közössége javát, 
ki-ki a maga helyén, lehetőségei 
és tehetsége szerint. Mindenki 
tekintse szívügyének az ország 
szellemi, lelki és anyagi felvirá-
goztatását! Nem csak a felnőt-
tek, nemcsak azok, akik részben 
vagy egészben megtették már a 
magukét, hanem a fiatalok is, 
határon innen és túl.

Akkori eleink tudták, hogy 
minden véleménykülönbség 
ellenére vannak olyan alapvető 
célok, amelyek érdekében össze 
kell fogni. Akkori őseink lerak-
ták az alapjait egy olyan Magyar-
országnak, ahol megvalósult a 
törvény előtti egyenlőség, meg-
valósult a közteherviselés, a szó-
lás- és sajtószabadság. És hogy 
ezen alapokat le tudták rakni, 
az azért történhetett meg, mert 
birtokában voltak a bölcsesség 
kezdetének. Őseink ezzel a böl-
csesség elmélettel példát mu-
tattak abban, hogyan dolgoz-
hatunk mindannyian a magunk 

helyén és a magunk lehetőségei 
szerint nemzetünk, lakóhelyünk 
és családunk javáért, amivel 
egyúttal saját javunkat is szolgál-
juk. Szerencsésnek mondhatjuk 
magunkat, mert a mai ország 
vezetés ugyanezzel a bölcsesség-
gel és ugyanebben a szellemben 
igyekszik megerősíteni orszá-
gunk alapjait, hogy a fölé épülő 
dolgok hozzánk, emberekhez 
méltók lehessenek – zárta gon-
dolatait Bálint Istvánné, és arra 
kért mindenkit, legyen tovább-
ra is hű az 1848-49-es forrada-
lom és szabadságharc hőseihez 
és üzenetéhez.

A folytatásban a Vajda Szín-
pad 11.b osztályos tanulói és a 
vendég diákok közös műsoruk-
kal idézték fel a forradalom és 
szabadságharc lelkületét. Kö-
zös fellépésre a jövőben is lesz 
lehetőségük, hiszen a pályázat 
folytatásaként a bicskei diákok 
utaznak Szovátára, ahol együtt 
emlékeznek június 4-én a tria-
noni békeszerződés aláírására.

Ezt követően a megemlékezés 
a Kossuth-szobornál folytató-
dott, ahol a városvezetés mellett 
valamennyi intézmény, párt és 
civil szervezet képviselői koszo-
rút helyeztek el. 



6

Recept
Hozzávalók:
A csülökhöz: 1,5 kg füstölt sertéscsülök (nyers),  
3 gerezd fokhagyma, 1 db vöröshagyma, 2 db babérlevél, 
5 szem bors, 3 db főtt tojás
A cipóhoz: 500 g finomliszt, 0,25 teáskanál cukor,  
50 g élesztő, 1 ek. só, 2 db tojás, 100 g vaj, 8 db olajbogyó
A kenéshez: 1 db tojássárgája, 1 ek. tej

Elkészítés:
Az előző nap beáztatott csülköt a fűszerekkel puhára főzzük, majd saját levében hagyjuk 
kihűlni. 
A cipóhoz a liszt közepébe mélyedést készítünk, majd az 1 dl langyos vízben elkevert cukrot 
és élesztőt a közepébe öntjük, és kevés lisztet keverünk hozzá, hogy galuskalágyságú masszát 
kapjunk. letakarva a kétszeresére kelesztjük. 1 dl langyos vízben elkeverjük a sót és a tojáso
kat, az olvasztott vajat, majd a liszthez adjuk, és hólyagosra kidolgozzuk. Meleg helyen ismét 
kétszeresére kelesztjük. 
A csülköt kicsontozzuk, konyhai törlővel letöröljük. A csont helyére rakjuk a főtt tojásokat, és 
összenyomkodjuk az eredeti formájára.
A tésztát tepsi nagyságúra nyújtjuk. A közepére fektetjük a csülköt, és szépen ráhajtjuk a tész
taszéleket. Cipóformára alakítjuk. letakarjuk, és fél órát pihentetjük.
A sütőt előmelegítjük 200 C fokra. A cipót sütőpapírral kibélelt tepsibe tesszük. A sütő aljára 
rakjunk egy forró vízzel félig telt fémtálat, hogy puha, foszlós legyen a tészta. 
A maradék 1 tojássárgáját elkeverjük a tejjel, és megkenjük vele a tésztát. forró sütőben 4045 
percig aranysárgára sütjük. Ha kész, megkenjük a tetejét vízzel, hogy fényes legyen. Hagyjuk 
langyosra hűlni, de hidegen is kiváló. friss retket, újhagymát, tormát, franciasalátát kínálha
tunk hozzá.

Cipóban  
sült csülök

Házi – otthoni kölcsönzés

Vége lett annak a másfél éves szakmai  
munkának, amely a Tanodának otthont nyújtó 
KerecsendyKiss Márton emlékház falai között 
zajlott a halmozottan hátrányos helyzetű  
tanulók iskolai felzárkóztatása érdekében.  

De csak hivatalosan zárult le ez a korszak február 
27-én, pontosabban pályázati szakasz, ugyanis a 
megkezdett munkát tovább fogják folytatni a peda-
gógusok, mentorok, szakmai vezetők. Hamarosan 
újra pályáznak támogatásért, addig pedig Bicske 
Város Önkormányzata biztosítja az anyagi hátteret a 
működésükhöz.

Mint ahogy azt Babai János elnök, projektzáró 
rendezvényükön elmondta, a May Lasho Trajo – 
Jobb Élet Egyesület közel 30 millió forintot nyert a 
Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében 
a Tanoda beindítására, közel 15 millió forintból pe-
dig Bicske Város Önkormányzata biztosította szá-

mukra a megfelelő körülményeket, hiszen felújította 
a Bihari utcában lévő, egykori cigányiskola épületét, 
amely méltán viseli ma első tanítója, Kerecsendy-
Kiss Márton nevét.  Tompa László tanár beszámo-
lójában rámutatott: köszönettel tartozik mindenki 
felé, aki ebben a programban részt vett (külön 
kiemelte Németh Tibort, a Roma Önkormányzat 
elnökét, valamint feleségét, Némethné Horváth Ni-
kolettát, Tessely Zoltán országgyűlési képviselőt és 
Bálint Istvánné alpolgármestert), hiszen amikor be-
levágtak, még nem tudták, hova visz ez az út. Negy-
ven diák felzárkóztatását vállalták pályázatukban, és 
elmondható, hogy mindössze csak öten morzsolód-
tak le az idő folyamán. Mint mondta, az első és talán 
a legnehezebb feladat a roma gyermekek bizalmának 
kivívása, kiérdemlése volt. – Mint ahogy a gyümölcs 
sem azonnal érik be, úgy ennek a munkának is talán 
csak évek múltán lesz meg a várva várt eredménye – 
fogalmazott a projektvezető.

A fejlesztő foglalkozások alapját a belépéskor el-
végzett kompetenciamérés adta, amely alapján a fej-
lesztő pedagógusok (Szallerné Sass Katalin, Tima 
Gabriella, Tompa László, Tompáné Mezei Judit, 
Varga-Tóth Csaba) elkészítették az egyéni fejlesztési 
terveket. A napi 3 órás délutáni foglalkozásokon túl 
kiránduláson, táborban és különböző programokon 
is részt vettek a tanulók. A diákok megértették, hogy 
minden őértük, az ő jövőjükért történik. Azért, amit 
legkiválóbban Rostás-Farkas György költő fogalma-
zott meg, vagyis hogy „a cigány szó ne jelzőként él-
jen, hanem megbecsült főnévként”.

Újra bevezeti régi szolgáltatását a 
Nagy Károly Városi Könyvtár, és 
házhoz viszi a könyvet – tájékoz-
tatta lapunkat Endrédiné Szabó 
Erika könyvtárvezető. 

Mint mondta, az utóbbi időben 
egyre gyakrabban szem-
besültek azzal, hogy 
korábbi  hű  olvasóik 
elmaradoznak beteg-
ségre, rossz időjárásra 
hivatkozva, ezért úgy 
gondolták, hogy érde-
mes lenne újjáéleszteni 
a házi-otthoni kölcsön-
zést. Ez a szolgáltatás ugyanis 
nem új keletű az intézményükben, 
hiszen a ’80-as évektől egészen 
2008-ig  már  működött.  Akkor  a 
megszűnés  legfőbb  oka  a  gépjár-
műhiány volt.  – Ez a problémánk 
most megoldódott, hiszen Pálffy 
Károly polgármester felajánlása 
révén, havi egy alkalommal köl-
csön kapjuk Bicske Város Önkor-
mányzatának autóját.  

A könyvtárvezető mindazon 
bicskei lakosnak ajánlja új szol-
gáltatásukat, akik valamilyen 
okból mozgásukban korlátozot-
tak, rövid vagy hosszabb ideje 

betegek, idősek, magányosak, 
nehezen mozdulnak ki ott-

honukból, de szívesen 
olvasnának könyveket, 

folyóiratokat, újságo-
kat, vagy hallgatnának 

hangoskönyveket.  
Aki élni szeretne ezzel 

a  nagyszerű,  tagsághoz 
kötött ugyan, de ingyenes lehető-
séggel, jelezze azt személyesen az 
intézményben (Bicske, Kisfaludy 
u. 29.), vagy a 0622/565-115-ös 
telefonszámon, esetleg e-mailben 
(olvasoszolgalat@nkvk.hu) a 
könyvtár dolgozóinak.

A kölcsönözhető könyvtá-
ri állományról az interneten  
(http://opac.nkvk.hu/) elérhe-
tő katalógus alapján tájékozódhat-
nak az érdeklődők. 

Csokonai Vitéz Mihály  
Általános Iskola
a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ Bicskei tankerülete fenn-
tartásában működő csokonai vitéz 
mihály általános Iskola beiratozást 
tart 2015. április 16-án (csütörtö-
kön) 8-19 óráig, illetve április 17-én 
(pénteken)   8-18 óráig a Prohászka 
utca 3. szám alatti épületének 
könyvtárában.  az iskola vezetősé-
ge kéri, hogy a szülők gyermekük 
beíratásához az alábbiakat hozzák 
magukkal:
> óvodai (vagy nevelési tanács-
adó, vagy Fejér megyei Pedagógiai 
szakszolgálat megyei szakértői 
Bizottsága) szakvéleményt, amely 
igazolja, hogy a gyermek iskolába 
mehet.
> Lakcímkártyát (ennek hiányában 
születési anyakönyvi kivonatot).
> neK azonosítót tartalmazó 
adatlapot, amelyet az okmányirodá-
ban a gyermek diákigazolványához 
való fényképezése során kapnak a 
szülők. 

> 1400 Ft-ot (diákigazolvány- 
készítés díja).
> nyilatkozatot a közös szülői  
felügyeleti jog gyakorlásáról  
(a nyomtatványt az óvoda biztosítja).
> taj kártya

Szent Margit Általános Iskola  
Szent László Tagiskolája:  
a bicskei szent László általános 
Iskola szintén beiratkozást tart 
áprilisban, amelynek időpontja és 
feltételei a következőek: 
a szülőkkel történő előzetes beszél-
getés után, külön kiértesítés szerint 
a beiratkozásra 2015. április 13-án 
(hétfőn), 8 és 17 óra között várják a 
szülőket az intézmény titkárságán. 
az iskola vezetősége által kért 
dokumentumok:
> érvényes óvodai szakvélemény,
> születési anyakönyvi kivonat,
> keresztlevél,
> taJ kártya,
> lakcímkártya,
> a szülő személyigazolványa és 
lakcímkártyája.

2015. április 20-22. 14 órakor
BRÉMAI MUZSIKUSOK – mesés 
hang szerbemutató a Bicskei Városi  
Óvoda tagintézményeiben
2015. április 23-24. 14-18 óráig
NyÍLT NAP A ZENEISKOLÁBAN
Betekintést nyújtunk intézményünk 
életébe, a zeneiskolai foglalkozások 
nyitottak, tanórái látogathatók
Bemutató órát tart:
2015. április 23. csütörtök  
16.00 órakor 
 Tóth Csaba –klarinét
 16.30 órakor Kaiser Tamás – dob
 17.00 órakor Orbán Ádám – tuba

2015. április 24. péntek 
16.00 Nagy László rendhagyó szolfézs 
órát tart
2015.április 24. 17.00 órakor 
MAGyAR TÁNCHÁZ Bolya Dániel 
tanár úrral és népzenész barátaival

2015. éprilis25. 15 órakor
Idén végző növendékeink muzsikával 
búcsúznak iskolánktól:
Sulyok Anna – zongora
Kiss Gábor - gitár 
Tulipán Zsombor –népi furulya

Egy korszak lezárult,  
de jön a folytatás

Iskolai beiratkozás

Prelúdium  
Hét

A könyv házhoz megy
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2015. április 20-25-ig
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Sport

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. Szerkesztők: Balogh Balázs, 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

A Bicskei Torna Club női és 
férfi kézilabda csapatai is  
a megyei első osztályú  
bajnokságokban szerepelnek.  
A hölgyek március 22én kezd
ték a tavaszi szezont,  
míg a fiúk március elején.

Zsidai Zsolt a férfi kézilabda szak-
osztály vezetője a Bicskei Újság-
nak elmondta: idén kevés csapat, 
mindössze öt klub nevezett a 
megyei bajnokságba, ezért Veszp-
rém megyével összevonva kerül 
megrendezésre a Veszprém-Fejér 
megyei közös bajnokság. A tava-
lyi bajnokságban dobogóesélyes 
alakulatnak ezúttal nem lehettek 
vérmes reményei, tekintve, hogy 
rendkívül erős csapatokkal kell fel-
vennie a versenyt.

- Az őszi szezon nem sikerült 
túl fényesen, hiszen sereghajtók 

vagyunk. Meggyőződésem, hogy 
az erőviszonyokat figyelembe véve 
nem itt kellene állnunk. Ezért 
keményen dolgoztunk a télen, 
jelenleg pedig két új igazolással 
igyekszünk erősíteni a gárdát. A 
rajt nem sikerült jól, hiszen vere-
séget szenvedtünk a Balatonfüred 
ellen – mondta a szakosztályveze-
tő a március 21-i, Rácalmás elleni 
bajnoki előtt. 

Jelezte, hogy kiesni nem lehet, 
de ettől függetlenül is szeretnének 
elkerülni a tabella utolsó helyéről. 
Szerinte erre jó esélyük van, hiszen 
mind Rácalmás, mind Sárbogárd 
verhető. Hozzátette: sok minden 
függ a sérültek felépülésétől, mert 
teljes csapattal nagyobb esélyük 
lesz a sikerekre.

Nos, a fiúk egy esetleges győze-
lem reményében utaztak el Rácal-
másra, de a hazaiak végül öt góllal 

(34 – 29) jobbnak bizonyultak 
náluk.

A hölgyek március 22-én, 
Martonvásár ellen kezdték a ta-
vaszt a hatcsapatos megyei baj-
nokságban, amelynek első tavaszi 
fordulóját már ősszel lejátszották. 
Még így is kilenc találkozó várt az 
együttesre, hiszen mindenkivel 
kétszer-kétszer játszanak otthon 
és idegenben.

Kuzma Norbert, a második he-
lyen álló csapat edzője hangsúlyoz-
ta, szeretnék megismételni tavalyi 
jó szereplésüket, vagyis meg kí-
vánják őrizni jelenlegi, ezüstérmes 
pozíciójukat.

- Tavaly több játékossal, idén 
jobb közösséggel dolgozom 
együtt, ami garancia lehet a si-
kerre. Az edzéseken jó létszám 
mellett gyakorolhatunk annak 
ellenére, hogy most is három kis-

mama szünetelteti átmenetileg a 
versenyszerű  sportolást.  Mindez 
persze nem baj, a találkozókon így 
is megvagyunk, meccset veszíteni 
pedig nem a lányok, hanem úgyis 
az edző miatt fogunk – mondta 
kissé önkritikusan a tréner, aki 
megjegyezte, hogy az első helyről 
nem is álmodhatnak, mert Sere-
gélyes csapata toronymagasan ki-
emelkedik a mezőnyből. Elsősor-
ban a Rácalmás ellen vívnak ki-ki 
meccseket, de a többiek ellen sem 
lehet biztosra menni.

A hölgyeknek egyetlen nagy 
célja van még az ezüstérem meg-
szerzése mellett: szeretnék egy-
szer legyőzni a seregélyesieket. 
Mindenesetre az ehhez vezető 
első lépéseket megtették. Először 
legyűrték  Martonvásárt  (30-24), 
majd a nagy rivális Rácalmást múl-
ták felül 31-22 arányban.

Hősiesen küzdve, fantasztikusan 
helyt állva értek el szép eredmé-
nyeket a bicskei diákok a Magyar 
Diáksport Szövetség és a Magyar 
Úszó Szövetség által közösen szer-
vezett Úszó Országos Diákolimpia 
Győrben rendezett döntőjében. Őri 
Eszter és Heitler Csaba méltón kép-
viselte Bicskét a versenyen. 

A március 6-8. között megrende-
zett vizes eseményre három bicskei 
tanuló kvalifikálta magát, ám közü-
lük Szeibert Erik megbetegedett, 

így nem tudta vállalni a részvételt. 
Őri Eszter és Heitler Csaba azon-
ban ott volt a vízben, és nem vallot-
tak szégyent.

Eszter az I-es korcsoportban, 50 
méter mellen megnyerte a Székes-
fehérváron rendezett megyei döntőt, 
így készülhetett az országos megmé-
rettetésre. A Szent László Katolikus 
Általános Iskola tanulója kicsit elma-
radva székesfehérvári időeredmé-
nyétől, 51,46 másodperces idővel 
végül a huszadik helyen végzett.

Csaba, a IV-es korcso-
port 100 méteres mellúszó 
számát nyerte meg a megyei 
döntőben, így ezúttal Fej-
ér megyét képvisel-
hette. Ő is kissé 
elmaradt januári 
időeredményé-
től, de 1:31,21 
perces idejével 
az előkelő 14. 
helyet szerezte 
meg.

A női és a férfi kézilabdázók is 
szép tavaszban reménykednek

Bicskei hősök a győri medencében
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Tizenötödik alkalommal ren-
dezte meg a bicskei Dinamik 
Harcművészeti  Közhasznú 
Sportegyesület nyílt, meghí-
vásos,  nemzetközi  harcművé-
szeti versenyét, a Bicske Ku-
pát, melyet az Önkormányzat  
500 000 Ft-tal támogatott.

A Magyar Sport-jitsu Szövet-
ség szakmai védnöksége mellett 
zajló versenyen öt különböző ver-
senyszámot bonyolítottak le. A 
formagyakorlat során a stílusnak 
megfelelő zene nélküli mozgás 
külső összhatását pontozták, míg 
a fegyveres formagyakorlat ese-
tében bármilyen keleti gyakorló 
fegyverrel történő előadást. Az 
önvédelemnél utcai szituációk-
nak megfelelő támadásokat kel-
lett megoldani. A chikara kurabe 
küzdelem esetében csak félerejű 
támadások lehetnek testre, míg 
fejre csak érintéssel lehet támad-
ni, a light contact küzdelem gya-
korlatilag a kick-box küzdelmet 
jelenti (junioroknál, felnőtteknél 
combrúgással).

A viadalon korcsoportok sze-
rint gyermek, junior, felnőtt és 
senior kategóriák voltak, a tu-
dásszint alapján pedig kezdő, 
haladó és mesterjelölt. A részt-
vevő csapatok is versenyeztek 
egymással.

Az április 11-én, szombaton 
megrendezett viadalnak a Csoko-
nai Vitéz Mihály Általános Iskola 
sportcsarnoka adott otthont.

A részletes képes beszámolót 
a következő lapszámunkban kö-
zöljük.

Jubileumi 
kempóverseny  
Bicskén



Programajánló
Március 28.– április 30.
NATuRA IN MINIMIS MAxIMA
PICI SZÉPSÉGEK A TERMÉSZETBEN
Dr. Szappanos Albert kecskeméti 
állatorvos rajzainak, festményeinek, 
valamint Rahmé Nikola rovarfotóinak  
kiállítása.  Helyszín: PMK

Április 10–április 26.  
EPILóGuS
Borbély József fotókiállítása 
A kiállítást megnyitja (április 10. 17 óra): Tóth Erika,
 Alcsút rmestere. Helyszín: PMK

Április 13. (hétfő) 17.00 
A GyERTyÁK CSoNKIG ÉGNEK CíMMEL
Irodalmi barangolás Márai Sándor munkásságában Márkó Szidó-
nia előadásában a könyvtárban.
 A programra a belépés díjtalan.

Április 14. (kedd) 16.30 
MARoS KRISZTINA: EGy PöTTyöS NAP 
Papírszínház a gyermekkönyvtárban.
Zsófinak szemüveget kell hordania 
szemtapasszal, hogy később mindkét 
szemével jól lásson.  Nagymamája  
vpöttyös szemtapaszt vesz neki.  
A kislány reggeli után elindul, hogy 
felfedezze a pöttyös világot!  
Kísérjük el Zsófit a kirándulásra!
A foglalkozást vezeti: Endrédiné Szabó Erika könyvtáros

Április 21. (kedd) 15.00              
IDŐSEK AKADÉMIÁJA/MERRE TART A 
VILÁG?
Bevezető a geopolitika tudományába
Előadó: Dr. Jászberényi József
Az előadáson a napi politika szintjét nem érint-
ve, a lassan újra kétpólusúvá váló világ legfonto-
sabb gazdasági, politikai és filozófiai vonatko-
zási kerülnek elő, külön kitérve a nyugati  
civilizáció súlyos válságjelenségeire, illetve Oroszország és  
Kína előretörésére.
A program Bicske Város Önkormányzatának támogatásával 
valósul meg.

Bővebb felvilágosítása Művelődési Központban.
www.bicskemuvhaz.hu

Tavaszi nagytakarítás
a Bicske Szíve Parkban

ANyAKöNyVI HíreK
az alábbi párok járultak hozzá ahhoz, hogy értesüljön Bicske lakossága 
bicskei anyakönyvvezető előtt 2015. március hónapban  
megkötött házasságukról: 
Döme elek Zsolt és Nagy Ildikó (március 9.),
Gyöngyösi Péter és rottenberger Anita (március 13.),
Nagy Vilmos és Dr. Bernvallner Kinga (március 14.)
sok boldogságot kívánunk!

az egyesített családsegítő és gondozási Központ  
– Kapcsolat Központ védőnői szakmai egysége tájékoztatása szerint  
a 2015. január–február–március  hónapban született gyermekek: 
Sovány József Zoltán (2015. 01 .25.), Kerékgyártó Nóra (2015. 01. 29.), 
Márton Nimród (2015. 02. 10.), Marton Kristóf (2015. 02. 14.),  
Gonda Hanna Krisztina (2015. 02. 19.), Zámbó Ákos Péter (2015. 02. 20.),  
Garan Jázmin (2015. 03. 02.), Balázs Izabella (2015. 01. 21.), 
Lakatos roland Andzseló (2015. 03. 03.), László Botond (2015. 03. 07.), 
Jó egészséget kívánunk!

védőnői szakmai egység
2060 Bicske, Kossuth tér 17.
telefon: 22/ 350-386 e-mail: 
bicskevedonok@gmail.com

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

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 ünnepnap-
okon: 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

kÖZéRDekŰ  
inFORMÁCiÓk

Bicske Város Önkormányzata 
szeretettel vár mindenkit, kicsit 
és nagyot, fiatalt és időset április 

18-án, szombaton 8 órától a 
Bicske Szíve Parkba egy kis 

tavaszi kertészkedésre. 
Takarítsuk el közösen, jó 

hangulatban a tél nyomait, hogy 
gyermekeink, közösségeink 

megszépült környezetben 
élvezhessék az első melengető 
napsugarakat, és a természet 

megújulását!
(Munkaeszközökről a város 

gondoskodik.) 
Tegyünk együtt  

városunkért!

 
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete

közös együttműködésre kéri fel a város lakosságát, intézményeit 
és vállalkozóit, hogy segítsék szebbé, tisztábbá, virágosabbá tenni 

lakókörnyezetünket, közterületeinket.

Meghirdetett kategóriák:
1. Kertes házak előtti közterület,
2. tömbházak, emeletes házak előtti közterületek, 
3. utcaközösségek,
4. egyéb közterületek.

Jelentkezési határidő: 2015. május 12., a XVII. Virágözön napja

Kérjük mindazokat, akik a pályázaton indulnak, töltsenek ki jelentkezési lapot, 
amely átvehető:

• a Bicskei Polgármesteri Hivatalban,  
• a Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár székhelyén és 

tagintézményében, a Városi Könyvtárban,
• valamint letölthető a www.bicske.hu oldalról.

Ünnepélyes díjátadó: A Kővágó Antal Kertbarát Kör őszi rendezvényén

Jutalmazás: 

Az I. helyezett 10.000 Ft értékű vásárlási jutalomban részesül.
A kiemelkedő díjazott évszámmal ellátott táblát kap.

A pályázók névsorát és a nyertes munkákat Bicske Város honlapján 
közzétesszük.

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
„BICSKE, A VIRÁGZÓ VÁROS”

Kisvári Gyula 
művésztanár 

természetábrázoló 
festményeiből nyílt 

kiállítás március 
13-án. A tárlatot 

Bicske díszpolgára, 
Csizmadia László 

karnagy nyitotta 
meg a Petőfi 

Művelődési Központ 
kistermében.

Fotó: IvanIcs Imre

Képtár

Tavaszi nagytakarítás  
a Bicske Szíve Parkban


