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A kert után az épület is megújul

A beruházó és a kivitelező képviselői április 9-én lehetőséget
adtak a sajtó képviselőinek arra,
hogy mindezekről személyesen is
meggyőződjenek. A projekt eredményeit bemutató sajtótájékoztatón Pálffy Károly polgármester
kiemelte: a kastély Bicske legnagyobb turisztikai büszkesége,
egyike azoknak a magyar műemlékeknek, amelyek nem adhatók
el állami tulajdonból.
- Évente mintegy tízezer turistát vonz, de a kastélyprogram
révén még ismertebbé válhat a

megtörtént. Jó ütemben halad
továbbá a tó és az öntözőrendszer
táplálására szolgáló fúrt kút kiépítése is a 12,5 hektáros parkban.
Pálffy Károly szerint a kastélypark nem csak turisztikai szempontból jelentős, hanem Bicske
város legnagyobb összefüggő
zöldterülete is. Reményét fejezte
ki, hogy a munkagépek levonulása után még több látogató érkezik
a városba és a kastélyba, ezzel is
öregbítve Bicske hírnevét.
Marjay Gyula, az MNV Zrt.
ingó- és ingatlanvagyonért felelős főigazgatója hangsúlyozta: a
2013 októbere óta tartó munkájuk egyetlen célja, hogy „a jövő is
lássa azt, amit mi látunk és az elődök is láthattak”. Közölte, hogy a
projekt megvalósítása során mintegy 80 ezer növényt telepítenek a
parkba. A kerti tavon kis szigetet
alakítanak ki, az arra vezető híd
hamarosan megépül. A park több

jövőben. Hazánk egyik első angolparkja hamarosan régi-új arcát
mutathatja, már látszik az út vége,
hiszen a fejlesztés befejezéséhez
közeledünk – mondta a városvezető hozzátéve: a régészeti ásatások alapján elbontották a nem
műemlék jellegű utakat, és a feltárások alapján kijelölt sétányokat visszaépítették. Hamarosan
megújul a kerti tó, medrének és
partvonalának szigetelése már

pontján szökőkutak létesülnek,
a díszmedence visszanyeri korhű
állapotát, és az egykori üvegház
romjai is bemutathatóvá válnak –
tette hozzá.
Marjay Gyula kiemelte: különleges helyet foglal el az állami tulajdonú kastélyok között
a bicskei létesítmény, hiszen
1929 óta Kossuth Zsuzsanna
Gyermekotthonként működik.
Megjegyezte, hogy ritka az olyan

A terveknek megfelelően folynak a munkálatok a Batthyánykastély parkjában, várhatóan
nyárra befejeződik a történeti
kert teljes rekonstrukciója,
amelyre a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt. uniós támogatásból több mint 237 millió
forintot fordít.

állami tulajdonú épület, amely az
egykori építtetők, tulajdonosok
akaratának megfelelően tölt be
ilyen funkciót, és nem a második
világháborúban elhagyott épületben alakították ki később.
A főigazgató jelezte, hogy a
Batthyány-család számos korábbi
kastélyát újították vagy újítják fel,
többek között Zalaszentgróton,
Körmenden és Siklóson.
Tessely Zoltán, a térség országgyűlési képviselője örömének
adott hangot, hogy a beruházásról jó híreket hallhat. Úgy vélte, jó
hírek ezek Bicske egésze számára, de országosan is fontos, hogy
sokan tudjanak róla: európai uniós forrásból gyönyörű, a múltban
sem elhanyagolt park lesz még
sokkal szebb.
- A Forster Központ irányítása
mellett a Nemzeti Kastélyprogram révén hamarosan megújul
a kastélyépület is. Mindezzel
összefüggésben szeretném eloszlatni azt a tévhitet, hogy ennek folyományaként a szociális
és gyermekvédelmi feladatok
ellátása megszűnik. Már csak a
történelmi múltja miatt sem lenne ez lehetséges, hiszen itt nem
azért működik gyermekotthon,
mert államosítás után létesítették, hanem a régi tulajdonosok
ajánlották fel az épületet a magyar
állam részére. Mindenki számára
tudott, hogy az elmúlt években a
szociális és gyermekvédelmi ellátásban paradigmaváltás történt.
A kormány azt mondta: a gyermekek lehetőleg családban nevelkedjenek, márpedig itt a kastélyban, családias környezetben,
családotthonokban nevelkednek
a gyerek. Most ígérhetem, miután
a szakállamtitkár is kijelentette
nemrégiben: amennyiben a jövőben már csak egy ilyen gyermekotthon lesz az országban, akkor
az biztosan Bicskén fog működni
– mondta a képviselő.
Tessely Zoltán szólt a Batthyány mauzóleumról és a csillagdáról is, amelyek felújítására a

város korábban komplex tervet
készített, de sikertelenül pályázott uniós forrásokra. Szerinte a
kastélyprogram keretében a két
pólust, vagyis a kastélyt és a csillagdát össze kell kötni, és igazi
turisztikai vonzerővé fejleszteni.
Ehhez az 1-es út melletti parkolási lehetőség megteremtését és
a kastélypark alternatív megközelítési lehetőségének kiépítését is
szorgalmazta.
A csillagdával kapcsolatban
kifejtette: Nagy Károly polihisztor kultuszának visszaállítása a
rekonstrukció során megvalósulhatna. Az egykori távcső is rendelkezésre áll, amit az épületben
ugyan sohasem használtak, de a
rekonstrukciót követően kiállítanák Bicskén, és interaktív módon
mutatnák be a korabeli épülettel,
annak akkori funkcióival együtt.
A képviselő megemlítette még,
hogy a miniszterelnök ígéretének
megfelelően az M1-es autópályát
egy új út fogja összekötni Esztergommal. Szeretné elérni, és a
kormány is támogatja elképzeléseit, hogy az útszakasz Fejér megyét, azon belül is Bicskét érintse, amivel a csillagda területének
megközelíthetősége jobbá válna.
Mátrahalmi Tibor, a fenntartó Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság Fejér megyei vezetője elmondta: családias nevelés történelmi környezetben is
megvalósulhat, erre igen jó példa
a Kossuth Zsuzsanna Gyermekotthon. Az intézmény a rendszerváltozás óta nyitottá vált, sok-sok
rendezvénynek ad otthont, és ez a
nyitottság és őszinteség nevelési
szempontból is jó. Nem kis kihívás a turisztikai és a gyermekvédelmi funkciók összehangolása,
de a vezetőség képes ennek kezelésére – vélekedett. A főigazgatóság részéről megerősítette
Tessely Zoltán szavait, miszerint
az intézmény jövője biztosított.
Szabó Tibor
Fotó: Ivanics Imre

PÁLFFY
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polgármester

Kedves
Bicskeiek!

Elérkezett a tavasz legszebb hónapja, május, melyben hagyományosan a Bicskei Napok kulturális rendezvénysorozatunk
is immár 34. alkalommal kerül
megrendezésre. Idén is nagyon
színes, sokszínű programot
sikerült összeállítani a gondos
előkészítő munka során (gyermekprogramok, főzőverseny,
vásári forgatag, koncertek…).
Az idei évben ez a rendezvény
még kiemelkedőbb hangsúlyt
kap. Nemcsak Bicske kulturális
bemutatkozója, hanem egyben
a németországi testvérvárosunkkal, Altshausennel meg
kötött hivatalos Testvérvárosi
kapcsolatunk aláírásának a 20.
évfordulója is. Igaz ez a baráti
kapcsolat már több mint 20 éves.
Ezen alkalommal Bicskére
érkező altshauseni delegáció
tagjai is színesíteni fogják a
Bicskei Napok rendezvényeit.
Mindenkit buzdítok, hogy a
programokon vegyen részt, kapcsolódjon ki, érezze jól magát!
Hívják el barátaikat, ismerőseiket is!
Szeretettel várunk mindenkit!

Képviselőink:

Igari Léna

Testvérvárosi kapcsolat körvonalazódik
a lengyel Gogolin városával

Igari Léna a demokratikus
alapértékek szószólója lenne
A Bicskei Újság a következő
hónapokban igyekszik bemutatni azokat a döntéshozókat,
akik hétről hétre, hónapról
hónapra alakítják, formálják
a bicskei mindennapokat,
miután a választópolgároktól
erre felhatalmazást kaptak.
Minden képviselőnek azonos
felületet biztosítunk és a kérdések is azonosak.

A magyar és a lengyel történelem
közös vonásai, a két nép között kialakult szoros, történelmi barátság
tiszteletére 2007-ben a Magyar
Országgyűlés és a Lengyel Szejm
március 23-át a Magyar-Lengyel
Barátság Napjává nyilvánította. A
hagyományosan megtartott ünnepen hivatalos találkozókat és közös
kulturális programokat rendeztek
idén is: Fejér megye és Székesfehérvár delegációja a sziléziai Opole
város és vajdaság vendége volt. Az
ünnepségnek bicskei vonatkozásai
is voltak, hiszen a megyei delegáció
tagjaként Bálint Istvánné alpolgármester egy új testvérvárosi kapcsolatról tárgyalt.
- A Fejér megyei és a székesfehérvári delegációt Kovács Zoltán,
a Fejér Megyei Önkormányzati
Hivatal vezetője, és Róth Péter,
Székesfehérvár alpolgármestere
vezette. A március 23-i hivatalos
programon szó esett a magyar közigazgatási rendszer Fejér megyét
érintő átalakításáról, kiemelten a
Fejér Megyei Önkormányzat területfejlesztésben betöltött új szerepéről és feladatairól. A küldöttek
megfogalmazták a gazdasági kapcsolatok kiépítésének igényét, de
szóba kerültek a további együtt-

működés lehetőségei a mezőgazdaság, a gasztronómia, az ifjúság
és a sport területein – számolt be
a látogatásról Bálint Istvánné, aki
megemlítette, hogy kiállítások,
lengyel-magyar irodalmi találkozó,
illetve kulturális gálaest és gasztronómiai találkozó színesítette a
programot.
- A megyei önkormányzat képviselete mellett Bicske nevében
is egyeztetéseket folytattam DélLengyelországban. A Tessely Zoltán által elindított testvérvárosi
egyeztetést az új bicskei városvezetés nevében folytattam, hogy a
korábbi elképzelésekből valóság
legyen. Gogolin település képviselőivel kölcsönösen felmértük, hogy
a két félnek milyen igényei, elképzelései vannak. Most azt várjuk a
gogoliniaktól, hogy megerősített
szándékainkra pozitívan reagáljanak, s utána lehet majd testvérvárosi megállapodásról egyeztetni
– mondta Bálint Istvánné.
Az alpolgármester elárulta azt is,
hogy Gogolin az Opole vajdaságban található, mind lélekszámát,
mind méretét tekintve hasonló város, mint Bicske.
Szabó Tibor

BENNÜNKET KÉPVISELNEK
Soros nyílt testületi ülés
(2015. március 25.)
•A testület a XV. Bicskei Kupa
Nyílt Nemzetközi Harcművészeti
Verseny (április 11.) lebonyolításának támogatására 500.000 Ft-t
hagyott jóvá.
•A 34. Bicskei Napok kulturális
rendezvénysorozat megrendezését a korábban megszavazott
4.000.000 forinton felül további
500.000 Ft-tal támogatja az önkormányzat.
•A képviselők elfogadták a Fejér
Megyei Kormányhivatal Bicskei
Járási Hivatal vezetője, Szabó
Gábor által írt tájékoztatót a roma
referens munkájáról.
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•Törvényi változások következtében módosították a képviselők
a Gróf Batthyány Kázmér Műpártoló Közalapítvány, a Bicske
Város Sportjáért Közalapítvány,
valamint „A bicskei cigányságért”
Közalapítvány alapító okiratát.
•A Bicskei Torna Club 2014. évi
vissza nem térítendő támogatásának (8.200.000 és 3.000.000
Ft) felhasználásáról szóló szakmai
és pénzügyi beszámolóját elfogadta a testület.
•A Bicskei Búcsú megrendezésének jogát, és egyben annak
bevételét is 2001. óta az önkormányzat átengedte – mintegy támogatási formaként – a Bicskei

Igari Léna tizenöt éve él Bicskén, a Magyar Szocialista Párt
és a Demokratikus Koalíció közös jelöltjeként, listáról jutott
be 2014 októberében a bicskei
képviselő-testületbe.
- Miért indult képviselőnek?
- Először is köszönöm mindenkinek, aki szavazatával
támogatott. Amióta Bicskén
élek, mindig azt láttam, hogy
a városban sokkal nagyobbak a
lehetőségek, mint amennyivel él
a városvezetés. Van a városban
potenciál a fejlődésre, nagyon
jó helyen vagyunk: közel Budapesthez, útban Bécs felé, gyönyörű természeti környezetben,
jó adottságokkal, amelyeket
jobban is ki lehet használni.
- Milyen célkitűzései vannak
képviselőként? Mely feladatok
elvégzését, problémák megoldását látja a legfontosabbnak a
városban?
- Ellenzéki képviselőként minimális célomnak tartom, hogy
hangot adjak a demokratikus
alapértékek és a jogállamiság
mellett elkötelezett emberek,
és a baloldali szavazók véleményének. Kiálljak az átlátható,
számon kérhető gazdálkodás és
a jogszerű működés mellett.
Torna Clubnak. A rendezvényt
május 31-én, a Kossuth téren
tartják.
•Az önkormányzati tulajdonú,
nem lakás céljára szolgáló helyiségek, illetve a Bicskei Rendőrkapitányság személyi állományába
tartózók által bérelt önkormányzati lakások bérleti díját változatlanul hagyták a képviselők.
•Az idén is meghirdetésre került
különböző kategóriákban a „Bicske a virágzó város” pályázat a település virágosítása, szebbé tétele
érdekében. Május 12-én, a Bicskei
Napok keretén belül megrendezésre kerülő „Virágözön” vásáron
a pályázatra jelentkezők maximum
10 ezer forint vásárlási összegből
50 %-os kedvezménnyt kapnak.

Szeretném, hogy rendezett
köztereink, gondozott parkjaink, használható tömegközlekedésünk legyen, hogy ne legyenek a városban elhanyagolt
területek. Javaslatot tettem a
város turisztikai vonzerejének
növelése szempontjából fontos
informatikai fejlesztésre, és a
helyi szállásadók számára egységes adatbázis létrehozására.
- Milyen a kapcsolata a választópolgárokkal?
- Néhány barátunkkal elkezdtünk egy rendezvénysorozatot
Zöld Terasz néven, amelyet
politikától független közéleti
klubnak szánunk, és havonta
egy alkalommal tartott klubestjeinken olyan témákat vetünk
fel, és problémákat beszélünk
meg, amelyek hosszabb távon
komoly hatással vannak életünkre - legyen szó külpolitikáról vagy gazdaságról, megújuló
energiáról vagy oktatási kérdésekről, vagy akár felzárkóztatásról.
Fontos célom továbbá, hogy a
városvezetés és a polgárok, vállalkozások, intézmények között
legyen érdemi párbeszéd, ezért
a most készülő integrált településfejlesztési stratégia megalkoMájus 12. (kedd) 10.00 XVII.
Virágözön Virágvásár a
Művelődési Központ előtt.
Főszervező: Döme Kata
Ezen a napon a Virágos
Bicskéért pályázat résztvevői
kedvezményesen vásárolhatnak.

•A képviselők döntése értelmében
az önkormányzat együttműködési
megállapodást köt a Bicske Város
Polgárőrséggel, illetve a Bicske
Kertvárosi Polgárőrséggel korábban megkötött megállapodását
megújítja 2015. december 31. napjáig. Döntés született továbbá arról
is, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő IVC-931 forgalmi rendszá-

tásához kezdeményezni fogom
széleskörű társadalmi egyeztetés lefolytatását. Városunkban a
megyei jogú városokhoz képest
kevés a diplomás és a magasan
képzett munkaerő, ezért nem
engedhetjük, hogy a nagy múltú gimnáziumunk leépüljön, és
a szomszéd faluban magasabb
szintű legyen a képzés, mint a
járási székhelyen.
- Köthetőek az Ön személyéhez változások, kezdeményezések a városban?
- Mivel ez az első ciklus, amelyet képviselőként elkezdtem,
sok tekintetben még „zöldfülű”
vagyok, ugyanakkor legjobb
tudásom és lelkiismeretem szerint igyekszem a város javára
dolgozni. Bízom abban, hogy
kis „csapatunk”, amit Ossamah
doktorral alkotunk a testületben, a város gyarapodását, fejlődését fogja előmozdítani.

Névjegy
Igari Léna
Igari Léna iskoláit Veszprémben, Szolnokon és
Budapesten végezte, diplomát teológusként szerzett.
Hit- és erkölcstant tanít a
megye több iskolájában,
mellette külpolitikai témájú
cikkeket ír egy hetilap számára. Oroszul és angolul
beszél, olvas és fordít több
ókori nyelven. Férjével,
aki mobil infrastruktúrafejlesztésre szakosodott
vállalkozást vezet és több
ember számára ad munkát,
négy gyermeküket nevelik.

mú Suzuki Ignis személygépkocsit a Bicske Városi Polgárőrség
számára határozatlan időre ingyenesen átadják. Mindezek mellett
a két szervezet havi 30.000 Ft
benzinpénz, illetve 10.000 Ft
egyéb költségekhez szükséges
(Casco, kötelező biztosítás díj,
szervizköltség stb.) támogatásban
részesül.
•A szociális tűzifa beszerzéséhez
hirdetmény nélküli tárgyalásos
közbeszerzési eljárás megindításáról döntöttek a képviselők.
•A testület döntött arról, hogy
peres úton kívánja érvényre juttatni a Saubermacher Magyarország Kft.-vel szemben fennálló
70 millió forintos szavatossági
igényét.

Interjú

Tessely Zoltán

országgyűlési képviselő

Tessely Zoltán: Az élet nem áll
meg nélkülem Bicskén

- Az évekig tartó, megszokott napi rutin gyökeresen
megváltozott a polgármesteri
tisztség megszűnésével?

- A politikai osztály évtizedek
óta a politikusok számának csökkentését ígéri, a Fidesz-KDNP
2010 előtt szintén megígérte, de
be is tartotta. Akkor 76 polgármester szavazta meg ezt a törvénymódosítást, köztük én is. Ráadásul Orbán Viktor miniszterelnök
úr nyilvánvalóvá tette, hogy 2014
után parlamenti képviselőként
számít munkámra, ennek egyenes
következménye volt, hogy le kellett mondanom a tisztségről.
Sokáig figyeltem azokat a politikustársakat, akik különböző
államtitkári és egyéb funkciók
miatt voltak kénytelenek egy-egy
település vezetését átadni és ez
sokat segített. Tiszta fejjel végiggondoltam a jelenlegi szituációt,
ami semmiképpen sem volt újdonság, mert az előző ciklusban Bicskén kívül másik 22 településen
ez már működött. Ma sem végzek
mást, mint a települések vezetését
ellátom aktuális információkkal
vagy tényleges segítséggel. Bicske irányítása azonban már nem
tartozik feladataim közé. A stafétát tőlem átvevők kiválasztásában
meghatározó szerepem volt, de a
mindennapi munkájukban nincs
helyem. Megválasztották ezeket

adóbevételt jelentene a városnak.
A másik lehajtó Esztergom felől a
102-es út M1-es autópályával történő összekötésével valósulhatna
meg. Azon dolgozom, hogy a csatlakozás Fejér megyében legyen,
akkor pedig még egy rendes fel- és
lehajtó lesz a város közelében.

FOTÓ: PETŐ ZSUZSA/ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA, SAJTÓIRODA

Tessely Zoltán. A Szent László
Általános Iskola katedráját cserélte Bicske város polgármesteri székére 2008-ban, miután
Szántó János halálát követően az
időközi választáson bizalmat kapott a választópolgároktól. Ezt a
sikert ismételte meg a 2010-es
önkormányzati választáson, de
előtte megnyerte a körzet országgyűlési képviselőválasztását
is a Fidesz-KDNP színeiben.
A négy évig tartó párhuzamos
tisztség 2014 októberében
megszűnt, egy korábbi törvénymódosítás miatt az ismételten
elnyert parlamenti mandátum
megtartása a polgármesterség
feladását jelentette. Fél év telt el
azóta, így kíváncsiak voltunk az
egykori polgármester miként
boldogul Bicske nélkül, milyen
munkát végez a Parlamentben.

- Kérem, egy kicsit mutassa
be országgyűlési képviselői
munkáját is!

az embereket a bicskeiek, nem
lenne korrekt, ha bábönkormányzat lenne a bicskei, amit hátulról
mozgatok.
- A környezete vagy a választópolgárok hozzászoktak
már ehhez?

- Kezdik elfogadni, bár vannak
ellenpéldák is. A minap a boltban
vásároltam, amikor egy férfi megállított és megkérdezte, hogy miért nem fontos már a BTC és miért
nem járok már futballmeccsekre.
Bicskei mérkőzésekre járhatnék
országgyűlési képviselőként, de
akkor a másik 34 település csapatának találkozóira is el kellene
járnom, ami vállalhatatlan. Elnökségi tagként a BTC valóban közel
áll hozzám, de a választók nem
ezt várják el tőlem, hanem, hogy
dolgozzak. Azt hiszem, nekem és
mindenkinek kellett hozzá fél év,
hogy felfogjuk, megértsük az új
helyzetet. Ma három járást, 23 helyett 35 települést, illetve két város
helyett öt várost kell segítenem.
- Visszatérve Bicske városára, sok folyamatban lévő
ügyet hagyott hátra utódjára,
Pálffy Károlyra?

- Sokat, de szerencsére az élet
nem áll meg nélkülem sem. A folyamatban lévő fejlesztések közül
az egyik legfontosabb a kastély
épületének és parkjának felújítá-

sa, a Csillagda és a Hegyi Kastély
felújítása, amelyek komoly turisztikai vonzerői lehetnek a városnak. És mint tudjuk, turizmus
pedig nincs jó közlekedés nélkül.
Utóbbinál is van két ügy, amit átörökítettem.
A nagyállomás fejlesztése jól áll,
a Biatorbágy-Tata közötti szakasz
tervezése megkezdődött. Bicskén
ennek folyományaként a Szent István út végén a Móricz Zsigmond
utca előtt vasúti alujáró létesülne,
a bauxitlerakó szerkezetkész felüljáróját bekapcsolnák a rendszerbe, a buszok a Csákvári út felől
érkeznének a buszpályaudvarra,
továbbá egy „félelkerülő” létesülne a Csákvári út-bauxit lerakó-Tatai út útvonalon. Emellett a régi
vasútállomás újraépítése is megvalósulna a jelenlegi bontása után,
parkolók épülnének, megépülne
egy gyalogos aluljáró a Csákvári
úti lakótelep irányába. Fontos
még, hogy a fejlesztés révén a
vasútállomás melletti közrakodó
is kikerülne lakóövezeten kívülre.
Az autópálya kihajtók kérdése
sem lezárt ügy: kettő is létesülhet
a jövőben. Az egyik a Bicske-M1
Ipari Parknál lenne, amely kihajtó
nélkül nem telepíthető be, és ma
70 hektárnyi terület lényegében
üresen áll. Komoly cégeket vonhatna, amely jelentős iparűzési

- Egyik héten öt, a másikon két
parlamenti nap van. Lehetetlen
azonban a tíz napból hétszer a Parlamentben lenni, mert akkor nem
tudom elvégezni a választókerületi munkát. Egyébként az európai
ügyek bizottsága alelnöke is vagyok, ami jelenleg a 2014-2020
közötti uniós források elosztását
tárgyalja. Sok utazással nem jár,
bár tavaly Grúzia előcsatlakozási
szerződése után a visegrádi négyeket meghívták, és delegációvezetőként tapasztalatokat ismertettem, előadást tartottam.
A Parlamenthez nem kötődő képviselői munkát a bicskei
képviselői iroda segíti, amelyet a
törvény szerint az Országgyűlés
biztosít. A keret még nem merült
ki, ezért a Velencei-tó környékén
is szeretnék egy irodát létesíteni,
mert nagyon kétpólusú a választókerület, és az ott élőkhöz is élő
kapcsolat szükséges.
- Volt nagyobb horderejű
felszólalása a Parlamentben?

- Három felszólalás volt mostanában, ami komolyan foglalkoztatja a közvéleményt. Az egyik
a Nemzeti Kastélyprogrammal
kapcsolatban, amely Bicske mellett érinti Csákvárt is. A másik az
USA és az EU közötti szabadkereskedelmi megállapodás, amit
Obama elnök ciklusa végéig szeretne aláírni. Egyébként ugyanilyen szerződés Kanadával már
megköttetett és működik. Ennek
ellenére sok a kérdés bennünk,
a magyar külpolitika álláspontja
szerint minden apró részletet át
kell gondolni, mert ma nem látjuk
pontosan, milyen hatásai lesznek
ránk nézve. Sokak szerint megjósolhatatlanok a következményei, vitanapi felszólalásomban is
hangsúlyoztam, hogy a genetikailag módosított élelmiszerek és
szaporító anyagok beáramlásának

megakadályozására a jelenleginél
erősebb biztosítékok kellenek.
A GMO-mentesség nem minden
tagállamban adott, de ahol igen,
ott is veszélybe kerülhet, ha nem
figyelünk oda.
A menekültek helyzete talán
minden bicskei számára jól ismert. Korábban sok információt
osztottam meg a Belügyminisztériummal, több jogszabályváltozás
előkészítését segítettem. Most is
tettem javaslatokat, felszólalásomban a gazdasági migráció elleni lépéseket sürgettem, amely a nemzeti konzultációban is kérdés lesz.
- Jelenleg milyen nagy horderejű ügyeken dolgozik?

- Fontos és a szívemhez is közelálló ügy a néptáncosok korkedvezményes nyugdíja. A szabályok
négy éve változtak, akkor a balett
művészeké nem változott, a néptáncosok azonban kikerültek a
kedvezményezetti körből, pedig
negyven év felett a néptáncos sem
nyújt már olyan látványt, amit a
közönség szívesen nézne. Tanítási
lehetőségük is korlátozott szintén fizikai okok miatt. Szeretném
elérni, hogy az artistákkal együtt
visszakerüljenek ebbe a körbe.
Az országban egyébként kevés
embert érintene, mert sajnos
kevesen táncolnak 25 éve profi
szinten.
A másik nagy horderejű probléma az elhagyott hulladékkal
kapcsolatos, ahol a törvények
módosítását szorgalmazom: sajnos sok tapasztalatom van hatéves
polgármesteri munkásságomból.
Az Igazságügyi Minisztériummal
egyeztettem is, mert a jelenlegi
szabályok mellett nem lehet megakadályozni az illegális hulladéklerakók szaporodását. Jogszabálymódosítási javaslatom szerint a
hulladék szállítása legyen tiltva
és szeretném, ha e cselekedet a
szabálysértési törvény hatálya alá
kerülne. Vagyis ne lehessen autóban kommunális hulladékot vinni,
aki megteszi büntethető lenne. A
zártkerti ingatlannal rendelkezőknek a jegyző adna útvonalengedélyt, ha azon kívül van nála szemét, büntethető lenne. Ezen kívül
is sok jogszabályi hézag van a hulladékgazdálkodási törvényben,
amit szintén be fogunk foltozni.
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A Téma
A nagy megmérettetés

2015. Érettségi

Érettségi a Vajdában
Hetvenhárom diák vágott neki
május 4-én az érettségi vizsgáknak a Vajda János Gimnázium és
Szakközépiskolában Bicskén. A
három végzős osztályból 14-en
jelentkeztek emelt szintű vizsgára matematikából, fizikából,
angol és német nyelvből, biológiából, kémiából, földrajzból,
belügyi rendészeti ismeretekből
és testnevelésből. Az írásbeli
megmérettetések után a szóbeli
tudáspróbák június 4-én kezdődnek. A 73 főből 25-en adták
be jelentkezésüket felsőoktatási
intézménybe.
A végzős diákok:
13.a
VALLUS ÉVA
1. Baracskai Szandra
2. Dankó Balázs
3. Fekete Eszter
4. Gábriel István
5. Gál Ádám
6. Gárdos Diána
7. Ghafir Abdel Karem mt.
8. Horváth Judit Anna
9. Jankács Ferenc
10. Kertész Bettina
11. Kohári Krisztina
12. Kulcsár Roxána

6. Csiki István mt.
7. Darab László Imre
8. Dezső Alexandra
9. Farkas Ferenc
10. Fehér Dóra
11. Gáspár Dorina
12. Hajnáczki Péter
13. Hajnal Vivien Gyöngyi
14. Helmle Zsolt
15. Herceg Dávid
16. Hordósi Zsuzsanna
17. Horváth Klaudia
18. Magyari Bence
19. Marczinkó Kitti
20. Nagy Bálint
21. Nagy Loretta mt.
22. Oleksza Bálint
23. Páli Ramóna

13. A osztály

13. Libényi Petra
14. Miskei Fruzsina
15. Oláh Emese
16. Petrik Ábel Tamás
17. Sebestyén Natasa
18. Sipos Bianka
19. Sitkei Imre
20. Szabó Péter
21. Szenttamási Martin mt.
22. Széplaky Szabina
23. Terjék Dominika
24. Trautmann Márton Bence
25. Vasvári Nikolett
26. Végh Richárd
12.b
VIGYIKÁN ATTILA
1. Ács Daniella
2. Bachofer Dominik

3. Bauer Márk
4. Bere Bettina
5. Boncz Martin Géza

12. B osztály

Az Év tűzoltója
Május elsején rendezték meg a
Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság (BÖT) nyílt napját, amelyen
átadták a tűzoltóság új kerítését:
a közel 60 méteres, teljesen újjáépített, kovácsoltvas jellegű betétekkel díszített kerítést, amely
mindössze 8 nap alatt készült el a
Bicskei Gazdasági Szervezet hathatós együttműködésével.
Hagyományosan e napon került átadásra Bicske Város Önkormányzatának az „Év tűzoltója” kitüntetése is. Ez évben e
nemes elismerést Virág József, a
Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság tagja vehette át a tűzeseteknél
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és a műszaki mentésben végzett
eredményes és magas színvonalon
végzett munkája elismeréséül.
Virág József 1985. óta tagja
az állománynak, mindig aktívan
részt vett a BÖT mentő tűzvédelmében, a vonulásokban és a
katasztrófavédelmi feladatok végrehajtásában. Áldozatkész munkája is hozzájárult ahhoz, hogy
az egység gyorsan, szakszerűen
oldja meg a tűzoltási és műszaki
mentési feladatokat.
A nap többi részén idén is volt
felvonulás, tűzoltás és ismerkedés a speciális járművekkel,
eszközökkel.

24. Peringer Patrícia Nikolett
25. Pulik Petra Erika
26. Rafael Bettina mt.
27. Szabó Nándor Ákos
28. Tankó Péter
29. Vajda József
30. Verhóczki Viktor László mt.
31. Vörös Gábor Mihály
12.c
MAGYARI SÁNDOR
1. Andicsku Rita mt.
2. Ádám Patrik
3. Bakó Alexandra
4. Balázs Henrietta Evelin
5. Bánszki Bella Barbara
6. Börcs Amanda
7. Fejes Klaudia Bettina
8. Jenei Renátó
9. Kof-Kiss Johanna
10. Kolonics Krisztián
11. Lehoczki Anna Beatrix
12. Márton Klaudia
13. Nagy András
14. Suta Nikolett mt.
15. Szendrey Nikoletta
16. Sztányi Kristóf
Pálffy Károly polgármester, a
Fejér Megyei Hírlap hagyományos ballagási mellékletében
e gondolatokkal köszöntötte,
buzdította az érettségizőket:

Rendőri
kitüntetések
12. C osztály

Kedves Diákok! Az ember
többször kerül életében olyan
helyzetbe, amikor fontos döntéseket kell meghoznia. Ilyen
volt ez a középiskola kiválasztása is, és ilyen annak befejeztével a továbbtanulási irány
kijelölése is. Valami azonban
mégis más e két dolog között:
míg 14 évesen a középiskolai
beiratkozást nagyban befolyásolták szüleitek, addig a
jövőtök mostani folytatásáról
felnőtt, érett fejjel nektek kell
döntenetek! A félénk kisdiákokból öntudatos felnőtté
váltatok, akik már szabadon,
büszkén irányíthatják saját
sorsukat.
Gyermekként mindig felnőtté szeretnénk válni, hogy végre
önálló döntéseket hozhassunk.
De kétségtelen, amikor komoly
döntések elé vet minket a sors,
megszeppenünk a felelősségtől.
Jól gondoljátok meg a sikeretekhez vezető utat, hiszen vis�szafordulni és újraindulni, min-

dig nehéz - de tudnotok kell,
hogy nem lehetetlen. Hiszen
nincs hibátlan ember, és nincs
hibátlan emberi sors sem.
Bízzatok a jövő sikereiben,
küzdjétek le az akadályokat, és
tekintsetek mindig előre! Legyen önbizalmatok, és merjetek
nagyot álmodni!
Nagy a felelősség rajtatok,
hiszen nem csak egyéni sorsotok alakulása függ az elkövetkezendő évektől, hanem hazátok,
Magyarország sorsa is. Saját
sikereitek az ország sikere is
lesz, a jövőtök pedig a gyermekeitek jövője. Ne habozzatok,
küzdjetek! De vigyázzatok, a
megszerzett tudást használni is
tudni kell: az adódó lehetőségekkel próbáljatok meg mindig
élni, de soha ne visszaélni! A
ti, és gyermekeitek jövője a tét,
amit nektek kell felépíteni! Tudom, nem könnyű feladat. Saját
tapasztalat alapján mondhatom:
szorgalommal és kitartással,
sikerülni fog!

A Rendőrség Ünnepe alkalmából, április 22-én ünnepélyes
állománygyűlést tartott a Fejér
Megyei Rendőrfőkapitányság
Székesfehérváron. A rendőrnap alkalmából a Bicskei
Rendőrkapitányság több munkatársa is elismerésben részesült kiemelkedő munkájáért.

Dr. Varga Péter r. dandártábornok, megyei rendőrfőkapitány a Fejér Megyei
Rendőr-főkapitányság állományában végzett kimagasló
szolgálati tevékenysége elis-

meréseként „Év Rendőre”
díjat adományozott Som Tamás r. zászlósnak, a Bicskei
Rendőrkapitányság nyomozójának és Márton Sándor r.
törzszászlós körzeti megbízottjának.
A főkapitány, kiemelkedő munkája elismeréseként
soron kívül előléptette r.
zászlóssá Gáfor János r. főtörzsőrmestert, a bicskei
Rendészeti Osztály, Közrendvédelmi Alosztály csoportvezetőjét, illetve tárgyjutalomban
részesítette

Suszter Tamás r. őrnagyot,
a bűnügyi osztály vezetőjét, Szily László r. őrnagyot,
nyomozó alosztályvezetőt, és
Oláh Zsanett r. főhadnagyot,
igazgatásrendészeti alosztályvezetőt.
A megyei elismerések mellett Pálffy Károly polgármester is átadta Bicske város az
„Év rendőre” kitüntetését,
amelyet - a 2009. február
1-jétől Bicskén szolgálatot
teljesítő - dr. Simon Csilla
rendőr őrnagy, a Rendészeti
Osztály vezetője vehetett át.

Hátsó sor balról jobbra: Suszter Tamás, Som Tamás, Szily László, Márton Sándor, Oláh Zsanett, Gáfor János
Első sor: dr. Balázs Sándor bicskei rendőrkapitány, Pálffy Károly, dr. Varga Péter
Fotó: FM RFK

Országos siker

Több mint száz pályázó közül
szerzett dobogós helyet a Bicskei Prelúdium Alapfokú Művészeti Iskola pályaműve azon a
pályázaton, amelyet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) „Az iskola közös
ügyünk - Oszd meg élményeidet!” jelszóval írt ki az együtt
átélt rendezvények bemutatására.
A diákok műfaji kötöttségek
nélkül, szöveges, rajzos vagy
akár mozgóképes formában is
elkészíthették iskolán belüli és
kívüli élménybeszámolóikat.
Magukhoz a rendezvényekhez
hasonlóan, a pályamunkák is
közösen, a gyerekek ötleteinek

felhasználásával és az ő közreműködésükkel készültek.
A zeneiskola növendékei
arról a programsorozatról
számoltak be kisfilmükkel,
amellyel tavaly a bicskei Szent
Mihály-napi sokadalomhoz és a
Városháza avatóünnepségéhez
csatlakoztak. A videós összeállításban – amely eredeti bejátszásokat is tartalmaz az eseményekről – a tanulók elmesélik
élményeiket a napközbeni vizitzenélésekről, a flashmobról
és az ünnepi koncerten való
szereplésükről. A kisfilm ös�szeállításában Kósa László, a
Bicske Városi TV szerkesztője
segített a diákoknak.

A harmadik helyezésért járó
elismerést, és a hozzá járó
90000 forint értékű pénzjutalmat március 19-én vehették át
a nyertesek Törökbálinton.
A díjátadó ceremónia pikantériája volt az is, hogy a zeneiskola növendékei adták az ünnepi
koncertet.
„Az iskola közös ügyünk”
projekt tovább folytatódik a
tanévben, hiszen a KLIK hos�szú távú célja az, hogy a kisközösségi aktivitás, valamint a
tanárok, a diákok és más, iskolán kívüli szereplők együttműködése ne rendkívüli esemény,
hanem a napi gyakorlat része
legyen.
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Közfoglalkoztatottak képzése
valósult meg Bicskén

HIRDETMÉNY
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2005. (IV. 29.) „A lakások és
helyiségek elidegenítéséről és bérletéről” szóló rendelete szerint - a Bicske Akácfa
utca 1/C. 3. ajtó alatti költségelvű bérlakásának bérleti jogviszonyára nyilvános
pályázatot hirdet.

A lakás bérleti jogviszonyára írásban, a város polgármesteréhez (Pálffy Károlyhoz)
címzett pályázattal lehet jelentkezni.
A jelentkezők elbírálásánál előnyt élvez az, aki előre, egy összegben több hónapi bérleti
díj megfizetését vállalja.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
•a pályázó nevét, címét, elérhetőségét (telefon, e-mail)
•nyilatkozatát, hogy lakástulajdonnal a város közigazgatási területén nem rendelkezik
•nyilatkozatát, hogy a pályázati feltételeket elfogadja
•az egy összegben megfizetendő hónapok megjelölését.
A bérleti jogviszony határozott időre, 5 évre jön létre.
A lakás összkomfortos, 55.36 m2 alapterületű, 1+2 félszobás.
A bérleti díj az önkormányzat hatályos lakbérrendelete – 7/2005. (II. 15.) – alapján
kerül megállapításra. (2015. évben bruttó 47.056 Ft/hó)
A bérleti díjon felül a lakás rezsiköltségét a bérlő fizeti.
A bérleti jogviszony feltételeit az 1993. LXXVIII. törvény és a 20/2005. (IV. 29.)
Képviselő-testület rendelete szabályozza.
Jelentkezési határidő: 2015. május 15.
Eredményes pályázat esetén a bérleti jogviszony kezdete 2015. június 1.
Információ: Polgármesteri Hivatal, Bicske, Hősök tere 4. Tel: 22/566-500
2060 Bicske, Hősök tere 4.
Tel. 06(22)566-500

FOTÓ: ADRAVECZ TAMÁS

A jelentkezés feltételei:
•Bicske közigazgatási területén lakóingatlan tulajdonnal nem rendelkezhet a
pályázó
•három havi bérleti díj egyösszegű befizetése
•lakás-előtakarékossági szerződés kötésének vállalása.

Megszépült
környezet
Megújult a Védőnői Szakmai Egység
belső arculata mindenki legnagyobb
örömére, de kiváltképp az ellátottak
számára – számolt be Szabó Ágnes,
az Egyesített Családsegítő és
Gondozási Központ – Kapcsolat
Központ vezetője a Bicskei Újságnak.
A felújítást a Bicskei Gazdasági
Szervezet szakemberei végezték el
kitűnő minőségben.
A háromnapos munkák során
festettek, lambériáztak, különböző
hiányosságokat fedtek el és pótoltak.
A várandósokat, a kisgyermekeket
és a szüleiket immár a megszépült
környezetben várják szeretettel a
szakemberek.

Megújult az iskolaépület főbejárata előtti tér
Nemrégiben készült el a Csokonai
Vitéz Mihály Általános Iskola Szent
István úti épülete előtti tér megújítása.
Amint arról Bárányos József igazgató
beszámolt, a mintegy 150 négyzetméteres terület korábban nagyon
balesetveszélyes volt, az aszfaltot a
fák gyökerei felnyomták, sok helyen
megrepedezett és felfagyott. A burkolat cseréjével egyidőben a szintén
problémás csapadékvíz elvezetést is
orvosolták. A másfél millió forintos
beruházást a bicskei önkormányzat

Fotó: Ivanics Imre

Epres-citromos
csoda

Egyszerű, gyorsan elkészíthető és nagyon finom desszert!

Hozzávalók:
2 csomag babapiskóta, 5 dl habtejszín, 4 dl tejföl, 4
citrom leve és reszelt héja, 1 csomag bourbon vaníliás
cukor, 1 kg eper, porcukor és mentalevél ízlés szerint.
Elkészítés:
A tejfölt elkeverjük a porcukorral, a vaníliás cukorral, a
citromok kifacsart levével és a reszelt héjával. Hozzáadjuk
a habbá vert tejszínt, az eper felét apróra vágva, és ízlés
szerint az apróra vágott mentaleveleket.
Az elkészült krémet mélyebb tálba babapiskótával rétegezzük: egy sor babapiskóta, egy adag krém, megint egy
sor piskóta, megint krém. A tetejét a maradék eperrel és
apróra vágott mentalevéllel díszítjük.
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elhelyezkedett, egy hölgy munkába állása pedig folyamatban van.
Úgy vélte, a többieknek sincsenek
rossz esélyei a munkaerőpiacon,
lévén Bicske környékén sok gyümölcsös és szőlő ültetvény van,
ahol akár állandó, akár alkalomszerű munkavégzésre lesz lehetőségük.
SzT

Spanyol és lengyel vendégek
a Csokonaiban

finanszírozta.
Az iskolaépület másik problémája
a beázás. A korábban elvégzett tetőszigetelés hibátlan, ám az esővizet levezető csövek állapota kritikus, rendre
újabb helyeken lyukadnak ki. Néhány
hete a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ finanszírozásában az
intézmény karbantartója a falazat és
a födém megbontását követően műanyagra cserélte az egyik, több mint
harminc éves vascsövet.

Recept

A Fejér Megyei Kormányhivatal
Bicskei Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya kerti munkás, illetve
parkgondozó tanfolyamokat indított december elején, amelyen 62
közfoglalkoztatott vett részt, és
szinte mindannyian sikeres záróvizsgát tettek.
Kosiba Károlyné, a bicskei program mentora a Bicskei Újságnak
elmondta, hogy a Dunaújvárosi
Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium
szervezte és végezte a képzést, a
gyakorlati helyet pedig a Bicskei
Gazdasági Szervezet adta. A résztvevők a képzést követően március
végén tettek írásbeli- és szóbeli
vizsgát, valamint gyakorlati vizsgát. A program során mindössze
hárman morzsolódtak le, így 59
ember szerzett rész-szakképesítést, valamint kapott oklevelet és
OKJ-s bizonyítványt.
A mentor kiemelte: a sikeresen
vizsgázók szeretnének munkához jutni frissen megszerzett tudásukkal, sokan érdeklődnek is
munkalehetőségek iránt. Közölte,
hogy akadt olyan fiatalember, aki
parkgondozó végzettséggel már

A Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola 2014-ben nyert
a Tempus Közalapítvány és az
Európai Unió által meghirdetett
Erasmus+ Ka1 pályázattal. A
bicskei tanárok már több továbbképzésben, tanítási gyakorlatban
és hospitálásban vettek részt. A
velük közösen pályázók közül a
spanyol, a lengyel, a német és a
cseh iskola szintén nyert, ezért
ezen országok tanárait fogadják
Bicskén egészen jövő májusig.
A Csokonai nemrégiben volt
először vendéglátó: március végén két pedagógus érkezett Spanyolországból, akik az iskolában
órákat látogattak. Fő témájuk az
informatika és az informatikai
eszközök (interaktív tábla, mobil
eszközök) használata az oktatásban volt.
Természetesen nem csak tapasztalatokat gyűjtöttek, hanem
például bemutatták a diákoknak
és tanáraiknak a spanyol oktatási
rendszert, Spanyolországot és
városukat, Móstolest, valamint
találkoztak Bicske polgármesterével, és szabadidős programként tatabányai, tatai és budapesti kirándulásra vitte őket Pató
Csabáné Szebényi Éva, az iskola

pályázati koordinátora.
Ezzel persze nem ért véget
az iskola Erasmus+ programja,
hiszen április végén lengyel tanárok érkeztek a városba szintén
informatika témában. A koordinátor tájékoztatása szerint a
három hölgy (egy angol tanár és
két informatika szakos) Varsó
mellől, Marki városából érkezett Bicskére, és ugyanazokat a
programokat és kirándulásokat
szervezték számukra, mint a spanyol kollégáknak. Májusban hat
portugál tanárnő jön az Azoriszigetekről, és a bicskei fejlesztő
pedagógusok munkájára lesznek
kíváncsiak.
Az iskola egyébként a pályázaton 11 mobilitást nyert: tanár továbbképzéseket, nyelvtanfolyamokat, egy tanítási gyakorlatot
és hat intézménylátogatást (hospitálás). Ebből még hátravan számos program: ketten utaznak a
nyáron nyelvtanfolyamra, egy tanár továbbképzésre, majd a jövő
tanévben következik három intézménylátogatás Portugáliában,
Törökországban és Spanyolországban, valamint fogadják a pedagógusokat Németországból és
Csehországból.

Sport
SPORTMŰSOR
Labdarúgás

Hazai sikerek a kempósok
jubileumi Bicske Kupáján
A házigazda Dinamik
Harcművészeti Közhasznú
Sportegyesület (DHKSE) 16
benevezett sportolója összesen
húsz érmet szerzett április 11én, a Csokonai Vitéz Mihály
Általános Iskolában tizenötödik alkalommal megrendezett
nemzetközi Bicske Kupa
harcművészeti versenyen.
Az előzetes versenykiírásból
tudni lehetett, hogy a versenyt
a hagyományok szerint a tornateremben bonyolítják le, de
az élet másként rendelkezett: a
sok benevezett versenyző miatt
a szervezőknek a sportcsarnokban elhelyezett három szőnyeg
mellé még egyet fel kellett állítaniuk az ebédlőben. A Magyar
Sport-Jitsu Szakszövetség szakmai védnöksége mellett zajló
versenyen a résztvevők ötféle
versenyszámban mérték ös�sze tudásukat: formagyakorlat,
fegyveres formagyakorlat, önvédelem, chikara kurabe küzdelem
és light contact küzdelem.
Sihan Metzger Antal főszervező, az egyesület elnöke a Bicskei
Újságnak a versenyt követően
elmondta: - Pálffy Károly polgármester úr megnyitóbeszédében
Bicske város legnagyobb szabású sportrendezvényének titulálta
a tornát, ami rendkívül jólesett.
Igyekeztünk is ennek megfelelni, hiszen két ország (magyar és
szlovák) 186 versenyzője vett
részt a viadalon, de hozzá kell
tenni, hogy a német küldöttség
egy sajnálatos betegség miatt
nem érkezett meg Bicskére. A
Bicske Kupát ezúttal is a legeredményesebb egyesület vihette haza, amely most címvédést is
jelentett egyben, hiszen a 40 főt

benevező budapesti küzdősport
egyesülethez került ismételten a
vándorserleg.
Metzger Antal örömének
adott hangot, hogy a versenyt
megtisztelte jelenlétével a polgármester mellett Bálint Istvánné alpolgármester, Hajdú János, a Terrorelhárítási Központ
(TEK) vezetője, aki köztudottan
nagy küzdősport-rajongó, valamint Balázs Sándor bicskei rendőrkapitány.
A klubelnök köszönetét fejezte ki az önkormányzatnak, amely
félmillió forintos rendkívüli támogatással segítette a XV. Bicske Kupa méltó és színvonalas
megrendezését, illetve megköszönte azoknak a támogatóknak,
szponzoroknak,
testvéregyesületeknek a segítségét, akik
szintén nagyban hozzájárultak a
sikeres szervezéshez.
A Bicske Kupán összesen 137
divízióban osztottak érmeket, a
DHKSE bicskei és alcsútdobozi
szakosztályának versenyzői a viadalon összesen 5 arany-, 7 ezüstés 8 bronzérmet szereztek.
A bicskei lányok között Bada
Zimra katában és fegyveres
katában is második helyezést ért
el, Lakatos Franciska fegyveres
katában első, míg katában harmadik lett, Nágl Maja chikara
kurabe küzdelemben lett bronzérmes. Rajtuk kívül Nágl Fanni
indult még, de erőfeszítései ezúttal nem eredményeztek medáliát.
A bicskei fiúknál Dienes Kartal Botond első lett katában,
negyedik light contact küzdelemben, Krajzár Péter első lett
fegyveres katában, negyedik
chikara kurabe küzdelemben,
Marks Bence bronzot szerzett

katában és negyedik helyen
végzett light contact küzdelemben. Zölei István két harmadik
helyezést (kata, chikara kurabe
küzdelem) és egy negyedik helyet (light contact küzdelem) ért

és Harasztosi Balázs ezúttal nem
szerzett érmet.
A DHKSE egyetlen mester
szintű versenyzője, Piros Patrik aranyérmet szerzett chikara
kurabe küzdelemben.

A bicskei kempósok a Jászságban
is megmutatták tehetségüket
A DHKSE először vett részt a Jászberényben megrendezett
Jász Viadal nyílt sport ju-jitsu versenyen, és nagy sikereket ért
el. Az április 18-ai viadalra az önkormányzat által felajánlott
kisbusszal utaztak a versenyzők és kísérőik.
Metzger Antal tájékoztatása szerint csak küzdelmi versenyszámok voltak, és húsz klubból, tíz stílusirányzattól, közel
kétszáz versenyző képviseltette magát. Három páston folytak
a küzdelmek, s a kilenc bicskei versenyző (Bada Mirko, Piros
Patrik, Zölei István, Kiss Levente Péter, Lakatos Franciska,
Bozori Imre) egyáltalán nem vallott szégyent. A sportolók ös�szesen három arany-, négy ezüst-, három bronzérmet és három negyedik helyezést értek el.
- Kiemelném Bozori Imre két ezüstérmét, mert Imi a végső
csatában megsérült, de elszántságáról tanúbizonyságot téve
így is tovább folytatta a küzdelmet. Piros Patrik sempai minden
küzdelmét egy percen belül és technikai fölénnyel, KO-val fejezte be – számolt be a klubelnök.
Elmondta még, hogy a versenyzőknek nagy erőt adott a lelkes bicskei szurkolósereg. A versenyre bírókat is delegált a
DHKSE, többek között Szántó Annát, aki remekül állta a sarat, és végig kimagasló munkát végzett.

el, Bada Mirko ezüstérmes lett
light contactban, Fogarasi Áron
pedig a dobogó legalsó fokára
állhatott fel light contactban és
éppen csak lecsúszott onnan
fegyveres katában. Bárdosi Kende második lett chikara kurabe
küzdelemben, Horváth Gergő
negyedik light contactban. Nágl
Botond és Bárdosi Kende ezüstös lett chikara kurabe küzdelemben, míg Kiss Levente Péter

Megyei I. osztály felnőtt
Május 10., vasárnap 17:00 óra
Bicskei TC – Iváncsa
Május 17., vasárnap 17:00 óra
Gárdony – Bicskei TC
Május 23., szombat 17:00 óra
Dunafém-Maroshegy – Bicskei TC
Május 30., szombat 17:00 óra
Martonvásár – Bicskei TC
Június 7., vasárnap 17:00 óra
Bicskei TC – Szár
Megyei I. osztály U21
Május 10., vasárnap 15:00 óra
Bicskei TC – Iváncsa
Május 23., szombat 15:00 óra
Dunafém-Maroshegy – Bicskei TC
Május 30., szombat 15:00 óra
Martonvásár – Bicskei TC
Június 7., vasárnap 15:00 óra
Bicskei TC – Szár

Kézilabda
Megyei I. osztály, nők
Május 9., szombat 11:00 óra
Martonvásár - Bicskei TC
Május 16., szombat 16:00 óra
Rácalmás - Bicskei TC
Május 24., vasárnap 16:00 óra
Bicskei TC – Soponya
Május 31., vasárnap 16:00 óra
Bicskei TC – Seregélyes
Megyei I. osztály, férfiak
Május 9., szombat 14:00 óra
Martonvásár - Bicskei TC
Május 17., vasárnap 11:00 óra
Tapolca - Bicskei TC
Május 23., szombat 17:00 óra
Bicskei TC - Ősi

A klub alcsútdobozi, Senshi
Usagi névre hallgató szakosztálya is kivette a részét az
éremesőből. Nagy Anna Réka
katában negyedik, Kulcsár Luca
chikara kurabe küzdelemben
első, Altordai Zselyke chikara
kurabe küzdelemben második,
míg Bánszki Donát katában második, light contact és chikara
kurabe küzdelemben egyaránt
harmadik helyen végzett.

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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Nyitott templom
Jótékonysági program

Először játszott Bicskén a Huszárzenekar
Ugyan már 2009-ben megalakult
Zeke Zoltán vezetésével a bicskei
Huszárzenekar, de az évek alatt
egyszer sem játszottak itt, kizárólag külföldön, illetve Magyarország más településein. Most jött
el az idő arra, hogy hazai pályán
is megmutassák tudásukat, tehetségüket, és kulturális élménnyel
ajándékozzák meg a bicskeieket.
Zeke Zoltán alapító a koncertet
követően a Bicskei Újság kérdésére elmondta: a zenekar megalapítása előtt rendszeresen járt
különböző külföldi zenei fesztiválokra, és sokszor kapott felké-

rést fellépésre. Ez volt a zenekar
alapításának mozgatója. Mivel
látta és érzékelte, hogy a fehér ing
és a fekete nadrág már nem elég
határainkon túl, kitalálta, hogy az
együttes magyaros öltözékben,
huszár egyenruhában lépjen színpadra.
- Ilyen előzmények után alakultunk meg 2009-ben, és rögtön
egy hetet töltöttünk el Franciaországban, ahol nagy sikert arattunk zenénkkel és megjelenésünkkel egyaránt. Azóta többször
voltunk már Párizsban, Isztambulban, Görögország több vá-

A Bicskei Római Katolikus Egyházközség
Karitász csoportja
szeretettel és tisztelettel meghívja Önt és kedves családját,
barátait a
„NYITOTT TEMPLOM”
jótékonysági programjára
mely a bicskei Szentháromság templom búcsúja és a
Karitász csoport fennállásának 10. évfordulója
alkalmából kerül megrendezésre.
A programból:
2015. május 29. (péntek)
17.00 „Nyitott templom” programsorozat megnyitója
a katolikus templomban, melyet megnyit
Varga Imre címzetes esperes, plébános, püspöki biztos.
17.15 „Nyitott templom” kiállítás
válogatás a templom kegytárgyaiból és papi ruháiból,
valamint a templom történelmi bemutatása.
Tárlatvezető: Balázs Magdolna
18.00 Eperjes Károly
Kossuth-díjas színművész tanúságtétele

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:

rett fesztiválon fújnak. A Bicskei
Napokon is láthatjuk és hallhatjuk
őket: május 15-én az uszodánál
adnak félórás koncertet.
- A bicskei bemutatkozó koncertünk telt házat és óriási sikert hozott, ezért annak is lesz folytatása.
November-december környékén

15.00 Lovagi torna bemutató a Vértes Egyesülettel

10.00 – 20.00 „Nyitott templom”
(a templom és a kiállítás egész nap látogatható)

16.00 Fesztivál Fúvószenekar koncertje
Csizmadia László karnagy vezetésével

10.00 – 17.00 Szabadtéri programok a templomkertben
kézműves foglalkozások, agyagozás, korongozás, arcfestés, süti vásár,
különleges technikával óriás Karitász logó készítése
10.00 – 12.00 „Nyitott tűzoltóautó”
Az érdeklődőknek a tűzoltók bemutatják a tűzoltóautót és
annak használatát, a bátrabbak pedig kipróbálhatják a kosarát
felnőtt kísérővel, és madártávlatból gyönyörködhetnek Bicske
látképében.
12.00 „Déli harangszóra”
Szeretetvendégség a Karitász csoport szervezésében.
Szeretettel várnak minden érdeklődőt egy meleg ebéd elfogyasztására.
Közben:
„Jó ebédhez szól a harmonika” Kosiba Károly harmonika
játéka ebéd közben.
14.00 Gyermek néptánccsoportok bemutatói

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

18.00 Gitáros Szentmise
a katolikus templomban a
Néri Szent Fülöp közösség közreműködésével.
19.00 „Csillag született”
Mészáros János Elek
zenés élménybeszámolóval átszőtt bizonyságtétele
a katolikus templomban.
2015. május 31. (vasárnap)
8.00 A bicskei Szentháromság templom
ünnepi szentmiséje
A szentmisét bemutatja Varga Imre címzetes esperes,
plébános, püspöki biztos

A rendezvény ideje alatt a programok
ingyenesen látogathatók.

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

ismét fellépünk a művelődési házban, hiszen a közönségszórakoztatás a fő célunk, de persze az sem
árt, ha zenészként is jól érezzük
magunkat. Mivel mindkettő adott
volt a legutóbbi fellépésünkön,
így nem volt kérdés a folytatás –
mondta Zeke Zoltán.

Apró talpak, Csillagszeműek, Csabdi Ált. Isk., Szent László Ált. Isk.

2015. május 30. (szombat)

Páros héten, szerdán: 16-18
Páratlan héten, csütörtökön: 10-12

Gyepmester: Szalai Zsolt
Bicske, Kossuth u. 60-62.
20/252-3279

rosában, és a világ számos egyéb
pontján. Rendkívül bonyolult és
hosszadalmas procedúrát követően, 2014-ben egyesületté váltunk
a mányi mazsorettekkel közösen. Sportnyelven szólva, így két
szakosztállyal működünk, és hol
együtt, hol külön-külön lépünk
fel – mesélte Zeke Zoltán, aki
egyben jelezte is, hogy évente 1520 fellépésük van, és a következő
időszakban is sok helyen lesz jelenésük. Részt vesznek a főváros
majális felvonulásán – a Kodály
körönd és a Városliget között –,
majd másnap már a mányi mazso-

Adományokat és felajánlásokat
szívesen fogadunk. A rendezvényen
befolyt összegből a Bicskén élő
hátrányos helyzetű családokat és
gyermekeket támogatjuk.
Támogatás befizetésének módja: a
program helyszínén kihelyezett urnában, a Karitász-házban (2060 Bicske,
Ady Endre u. 11.) Sági Ferencné
Karitász vezetőnél,valamint a Plébánia
Hivatal nyitvatartási idejében.

„Mert jót tenni jó”
ANYAKÖNYVI HÍREK
Gratulálunk
Fehér Jánosnénak
(képünkön) 90. születésnapja
alkalmából, akinek a
szépkorúaknak járó állami
elismerést Pálffy Károly
polgármester adta át.

Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ
Védőnői Szakmai Egysége tájékoztatása szerint a 2015. február-márciusáprilis hónapban született gyermekek névsora:
PERINGER BENCE CSABA 2015. 02. 17.
SIMON BOTOND 2015. 03. 03.
HORVÁTH LUCA DORKA 2015. 03. 05.
NÉMETH SZINTIA szül 2015. 03. 07.
CSICSÁRI BALÁZS ZOLTÁN 2015. 03. 09.
PAPP OLIVÉR 2015. 03. 30.
Védőnői Szakmai Egység
BALJER BOLDIZSÁR 2015. 04. 07.
2060 Bicske, Kossuth tér 17.
Jó egészséget kívánunk!

Telefon: 22/ 350-386 E-mail:
bicskevedonok@gmail.com

