Összefogás

Szabó Attila

Választás

a határon túli magyarokért
2. oldal

a Tanuszoda új vezetője

3. oldal

2018


5. oldal

Ünnepeljünk
együtt
március 15-én 

közéleti havilap

VI. évfolyam, 2. szám

8. oldal
2018. február

Bicskei Újság

Háromszáz millió forint
Kedves
modern eszközökre
Bicskeiek!
Pálffy
Károly
polgármester

A

z évekkel ezelőtti – pályázati és önkormányzati
forrásból megvalósított –
épületfelújítást követően ismét
komoly forrásokhoz jutott a
Bicskei Egészségügyi Központ. A mintegy 300 millió
forintból az intézmény eszközparkja újul meg jelentősen.

A témában február elsején tartottak sajtótájékoztatót, éppen
azon tábla előtt, amely büszkén
hirdeti, hogy az Európai Unió és
a Magyar Állam 298,82 millió
forintot ítélt meg a pályázaton.
Pálffy Károly polgármester
reményét fejezte ki, hogy az új
eszközök jelentősen növelik az
ellátás színvonalát Bicskén. Emlékeztetett arra, hogy az idén 45
éves központot 2004 óta üzemelteti a város.
– Emlékezhetünk rá, hogy régi
álom volt az épület felújítása, ennek első lépéseként 371 milliós
uniós támogatásból, az Egészségügyi Központ 30 milliós önerejéből, 100 millió forintos hitelből és
a polgármester, valamint a képviselők tiszteletdíjából valósult meg
a beruházás – mondta a városvezető.
Hangsúlyozta, hogy jó gazdaként igyekeztek eddig is a fejlesztéseket végigvinni, de a modernizációt folytatni kívánják.
Balogh Gyula igazgató felelevenítette, hogy amikor Bicskére érkezett, tíz szakorvos és tíz szakma
volt jelen az intézményben. Nem
sokkal később 30 szakmában több
mint 40 orvos tevékenykedett a
rendelőintézetben, ma pedig már
több mint 80 orvossal vannak
szerződéses kapcsolatban.
– Erőfeszítéseink a tulajdonos
önkormányzat hathatós támogatása nélkül nem értek volna semmit
sem, s ez igaz a mostani nyertes

pályázatra is. Nagy örömünkre a
nyertes pályázatnak köszönhetően számos eszköz érkezik Bicskére. A legnagyobb tétel a 18 éves
röntgen eszközpark lecserélése
lesz, a felvételező berendezést
digitálisra cseréljük, ami a távleletezést is egyszerűbbé teszi. A 12
éves mammográfiás műszerünket
is lecseréljük. Ugyanígy teszünk
a teljes ultrahangos eszközparkkal, ahol négy darab felsőkategóriás berendezést szerzünk be.
A cserék mellett lesz egy teljesen
új gépünk is, amilyen eddig nem
volt: egy több mint 20 millió forintos szemészeti diagnosztikai
berendezést vásárolunk, amely a
szemfenéki elváltozások felfedezését és elkülönítését szolgája,
sok esetben a vakság elkerülését
segíti -sorolta a pályázat pontjait
az ügyvezető, aki megemlítette
még, hogy a nagy tételek mellett
számos apró is elősegíti az orvosi
munka javítását.

Tessely Zoltán országgyűlési
képviselő kiemelte: a város mindig is partnere volt a magyar kormánynak abban, hogy hatékonyan
használja fel az uniós forrásokat.
Rámutatott, hogy a 2014-2020
közötti uniós tervezési ciklusban
a beadott pályázatok sikerét tekintve Bicske egyértelmű nyertes,
hiszen lakosságarányosan az országos átlagnál jóval több forrás
érkezik a városba. Hozzátette:
a mostani fejlesztés azt mutatja,
hogy az Egészségügyi Központ
révén nem csak a városban, hanem annak környékén élők is
kedvezményezettjei az uniós forrásoknak.
- Tíz éve volt az első nagyobb
fejlesztés az intézményben, akkor,
amikor az egészségügyből 600
milliárdot vont el az akkori kormány. Emlékezhetünk rá, hogy a
teljes bizonytalanság és az orvosok külföldre távozása jellemezte
az ágazatot.

Eközben Bicskén a szolgáltatások
színvonalának emelése volt a cél. A
mostani fejlesztés sok tekintetben
hasonlít az akkorira. Azonban a város és környezete egészségbiztonságában nem ezek a fejlesztések voltak a legmeghatározóbbak, hanem a
bicskei befogadó állomás bezárása.
Többször elmondtuk, hogy a lakosság egészségbiztonságát jelentősen veszélyeztette a migránsok
ittléte, ami mára szerencsére
megszűnt. Nem kérdés, összefogással megoldható, hogy idegen
országokból, bizonytalan egészségi állapotú egyének ne kerüljenek
Bicskére. Amennyiben pedig a
fejlesztések is megvalósulnak, valóban elmondható lesz, hogy a városlakók egészsége biztonságban
van. És akkor még nem említettük
nagy álmunkat, a Egészségügyi
Központ épületének további felújítását, amely több mint 2,2 milliárdból valósulhat meg – zárta a
sajtótájékoztatót a képviselő.

Pályázati (egészségügyi központunk 300 millió forintot
nyert műszereinek fejlesztésére) és közigazgatási
sikerekről (a Bicskei Járási
Hivatal új épületében várja
ügyfeleit) számolhatunk be
Önöknek a Bicskei Újság
ezen számában, miközben
túl vagyunk egy nagyon nagy
odafigyelést és pontosságot
igénylő feladaton is, megalkottuk városunk idei költségvetését.
A teljes büdzsénk 4,542
milliárd forint, melyről elmondható, hogy hosszú évek
óta az első olyan, amely semmilyen kockázatot nem rejt
magában.
Tehát anyagi biztonságban van szeretett városunk,
ami azonban mit sem ér,
ha veszély fenyegeti békés
mindennapjainkat. Sokan
összefogtak ugyanis azért,
hogy Európát, így köztünk
hazánkat is önös érdekből
bevándorló országgá tegyék.
Biztonságunk és gazdasági eredményeink veszélybe
kerülnek, ha ezek az erők
migránsokkal árasztják el országunkat.
A közelgő áprilisi választásnak legnagyobb tétje tehát
az, hogy bevándorló országgá válik-e Magyarországból.
Egyszerű a képlet: nemzeti,
országot megvédő és bevándorláspárti jelöltek állnak
szemben egymással. Ha ros�szul döntünk, végérvényesen
megfordíthatatlan útra tereljük hazánk sorsát. A tét tehát
nem kisebb, mint szuverenitásunk, kereszténységünk és
a szabadságunk. Az életünk
és a jövőnk!

Ideiglenesen az óvodákba
költözik a bölcsőde
H

amarosan elkezdődik a
Bicske Városi Bölcsőde
várva várt felújítása és bővítése. Ez azonban természetesen csak úgy kivitelezhető,
ha az apróságok ideiglenesen ugyan, de elhagyják az
intézmény falait.

Az önkormányzat által benyújtott TOP-pályázat megvalósítása
érdekében a bölcsődei csoportok március 12-től legkésőbb
szeptember 30-áig a Bicske Városi Óvodában kerülnek elhelyezésre az óvoda nyitvatartási
időpontjaihoz igazodó módon.
A Halacska (nagy) csoport a József Attila utcai Tagóvodába, a
Katica (vegyes) csoport a Kakas
Tagóvodába költözik.
Lapunk kérdésére Szabó Ágnes, a Kapcsolat Központ vezetője elmondta, hogy február
12-én tájékoztatták a bölcsőde
munkatársai és Pálffy Károly
polgármester a szülőket a változásokról. Az érintettektől azt
kérték, legyenek megértőek.
Hangsúlyozták, hogy az ideiglenes helyszíneken a gyerekek
komfortérzete nem fog vál
tozni.
Az igazgató közölte: március 10-én kezdik el a pakolást a
bölcsődében, hogy a következő
héten már az óvodákban zavartalanok legyenek a mindennapok. Ezt követően az épületet

teljesen ki kell üríteniük, hiszen azt üresen kell majd átadni
a kivitelezőnek. Hozzátette: a
bútorok egy részét és az ágyakat
átszállítják az óvodákba, mint
ahogy a játékokat, étkészleteket
és egyéb elengedhetetlen kellékeket is viszik magukkal.
A városközpontban álló épület 1920 körül épült, 1950-ben
alakították át bölcsődévé. Működése során többször átépítették, bővítették, de a javítások,
felújítások ellenére is rossz állapotú és elavult.
A mostani beruházás során
a mosókonyha, a kazánház és
a szomszédos helyiségek ös�szenyitásával egy 10 férőhelyes
csoportszoba kerül kialakítás-

Bennünket
képviselnek
Soros, nyílt testületi ülés
(2018. január 31.)
• A testület elfogadta a Zöld Bicske
Nonprofit Kft. 2017. III. negyedéves beszámolóját 644 891e Ft mérlegfőösszeggel és
-230 320e Ft adózott eredménnyel.
• A képviselők elfogadták a 1.) Bicske
Torna Club Egyesület részére nyújtott
122.006.696 Ft, 2.) a Dinamik Harcművészeti Közhasznú Sport Egyesület részére
nyújtott 431.460 Ft, 3.) a Rákóczi Szövetség részére nyújtott 100.000 Ft vissza
nem térítendő önkormányzati támogatás
felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi
beszámolókat.
• A testület egyetértett a 2018/2019. tanévre vonatkozóan a Csokonai Vitéz Mihály
Általános Iskola, mint kötelező felvételt
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ra. A közösségi teremben és az
udvaron tartózkodó gyermekek
számára mellékhelyiség készül,
valamint a jelenlegi főzőkonyha
egyszerűbb elrendezésű, kisebb
helyigényű melegítőkonyhává
alakul.
A meglévő fűtési rendszer teljesen megújul, a kazánhelyiség
berendezése és a külső kémény
elbontásra kerül, az épületgépészeti átalakítás után napkollektor biztosítja majd a használati
meleg vizet. A víz-csatorna és
elektromos rendszer is átépül,
a homlokzatokat és az épületbelsőt felújítják, a nyílászárókat
cserélik. A pályázat révén a bölcsődei eszközök száma is jelentősen bővülni fog.

biztosító iskola, valamint pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézményként a Fejér
Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Bicskei
Tagintézménye kijelölésével.
• A képviselő-testület tudomásul vette a
Város és Városfejlesztési Bizottság elnökének, a képviselők és a bizottságok nem
képviselő tagjainak 2018. évre vonatkozó
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről szóló beszámolóját.
• A képviselők megválasztották a Bicske
területén működő szavazatszámláló bizottságok tagjait és póttagjait, illetve a Fejér
Zárva tartás időpontja
Bicske Városi Óvoda
Árpád utca 13.
2018. július 30.- augusztus 24.
Bicske Városi Óvoda
József A. u. Tagóvodája
2018.augusztus 13.- augusztus 24.
Bicske Városi Óvoda
Kakas Tagóvodája

Kiválóra vizsgázott a Bicske
Városi Konyha
Tavaly decemberben a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal rajtaütés
szerűen vizsgálatot folytatott a Bicske Városi Konyhánál. Ellenőrzése során
élelmiszer-higiéniai, élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-minőségi szempontok alapján értékelte a főzőkonyha tevékenységét, illetve körülményit.
A február elején napvilágot látott jelentés szerint a szemlén a szakemberek a szigorú előírásoknak alapvetően mindent megfelelőnek találtak. Az
összesítés alapján végül 91%-osra, azaz jelesre minősítették az intézményt.

Álljunk ki a határon túli
magyarok jogaiért!
Bicske Város Képviselő-testülete
2018. február 28-ai ülésén határozatban támogatta a Rákóczi
Szövetség által Magyarországon is
útjára indított kisebbségvédelmi
aláírásgyűjtő akciót - az Európai
Bizottság által 2017. április 3-án
bejegyzett - „Minority SafePack
- Egymillió aláírás az európai
sokszínűségért” elnevezésű kezdeményezést, amely az őshonos
európai kisebbségek védelméért
és érvényesüléséért harcol. A kezdeményezés egy mentőcsomag
a kisebbségek számára, melynek
célja, hogy a nemzeti, etnikai és
nyelvi kisebbségvédelem bizonyos területei az európai uniós jog
részei legyenek.
E kezdeményezéssel akkor
foglalkozik érdemben az Európai
Bizottság, ha 2018. április 4-éig
összesen több mint egymillió
hiteles aláírást sikerül összegyűjteni az Európai Unió legalább 7
tagállamában. Az Európai Unió

megyei 3. számú Országgyűlési Egyéni
Választókerületi Választási Bizottság tagjait: Horváthné Dr. Porvay Juditot, Szénási
Tünde Juditot és Tóth Balázs Károlyt.
• A testület az alábbiak szerint hagyta jóvá
a Bicske Városi Óvoda 2018. évi nyári zárva tartási, illetve ügyeleti rendjét: (Lásd az
alábbi táblázatot).
• Az önkormányzat részt vesz a „Zártkerti
besorolású földrészletek mezőgazdasági
hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására”
kiírt pályázaton, mely keretében 9 millió

Ügyeleti beosztás időpontja
2018. július 2.- július 13.
2018. július 16.- július 27.
2018. július 2.- július 27.
2018. július 30.-augusztus 10.
2018. július 16.- augusztus 10., 2018. július 2.- július 13.
2018.augusztus 13.- augusztus 24

országai által elfogadott közös érték az egymás iránti szolidaritás,
mely összetartó kapoccsá vált az
idők során. Ezt a szolidaritást szeretné az önkormányzat is kifejezni
a határon túli honfitársaink iránt,
kiket az elmúlt időszakban több
alkalommal is méltatlan támadások értek.
A határon túli magyarsággal
való szolidaritás azért is fontos a
bicskeieknek, hiszen a város aktív
kapcsolatban áll több székelyföldi, kárpátaljai településsel és közülük hárommal (Tusnádfürdő,
Réty, Csap) testvérvárosi kapcsolatot is ápol.
A Nemzeti Kisebbségvédelmi
Kezdeményezést online és papír
alapon is – Bicskén a Petőfi Művelődési Központban (Kossuth
tér 21.) és a Bicskei Polgármesteri
Hivatalban (Hősök tere 4.) – lehet
támogatni, melyről bővebb információ a www.jogaink.hu oldalon
érhető el.

forint összeget útépítésre, 1 millió forint
összeget vadkerítés építésére kíván fordítani.
Rendkívüli, nyílt testületi ülés (2018.
február 14.)
• A Képviselő-testület döntése értelmében az önkormányzat az M1 autópálya
47+992 km szelvényében külön szintű
csomópont megvalósítását kiemelt jelentőségű önkormányzati célként kezeli és a
csomópont építéssel érintett területet fejlesztési területté nyilvánította. A képviselők felhatalmazták a polgármestert, hogy a
csomópont megépítéséhez szükséges helyi
építési szabályzat módosítás, szabályozási
terv-módosítás és azok alátámasztó munkarészei mihamarabbi elkészítése érdekében
szükséges intézkedéseket, jognyilatkozatokat, kötelezettségvállalásokat megtegye,
a kérelmezővel a költségviselésről a tárgyalásokat lefolytassa, illetve a településrendezési eszközök módosítására keret jelleggel
5.000.000 forint álljon rendelkezésre.

Portré

Szabó Attila

Szabó Attila pezsgőbbé
tenné a tanuszoda életét
F

fejleszteni, de nem szeretném
a hangulatot megváltoztatni,
maradjon meg az évtizedek óta
ismert retro hatás. A házak belső falait kellene lecserélni, mert
a cementlapok nehezen kezelhetők, gipszkartonra cserélve
könnyebb lenne tisztán tartani,
meszelni. Idén ősszel szeretném
elkezdeni, s fokozatosan minden
faházat megújítani.

lamint elkészült honlapunk is, a
www.bicskeitanuszoda.hu, mely
folyamatosan frissülni fog. Nagy
az érdeklődés a szolgáltatásaink
iránt, de információk hiányában
nem fognak jönni a kikapcsolódni vágyók. Nyitottak szeretnénk
lenni mindenki felé. A délelőtt
és a kora délután főként a gyerekekről szól, de ha vannak üres
sávok, ott akkor is nyugodtan

telműen az állandóság irányába
mutatnak. A vendégeink számíthatnak majd ránk: nem jöhetnek
ide úgy, hogy nincs nyitva a büfé
vagy a konditerem. Egyébként a
szoláriumot is – teljes felújítást
követően - újra beüzemeltük,
így már bármikor igénybe vehető. Olyan központot álmodtam
meg, ami minden igényt kielégít.

– Önálló intézményként sokkal átláthatóbb szervezetileg
és pénzügyi szempontból is.
Fontos megemlíteni, hogy nem
csak az uszoda, hanem a zánkai
üdülőtábor is az intézményhez
tartozik az alapítás óta.

Egyébként nagyon jó évünk
lesz idén Zánkán, több nyertes
pályázatnak köszönhetően több
csoport mehet le nyáron a táborba. Visszatérő vendégek is
érkeznek majd, így gyakorlatilag
teltház lesz egész szezonban. Sőt
jó hír, hogy a következő idény felére is van már foglalásunk.

Kellenek ehhez még egyéb
lépések?

– Zánka nagyon jól működik
évek óta, a művelődési ház igazgatója, Nagyné Szita Erzsébet
kiválóan üzemeltette, gondos
gazdája volt. Ráadásul sok felújítást elvégeztetett: a konyha és
a vizesblokk teljesen megújult,
a faházak is kisebb renováláson estek át. Jó lenne folytatni
a munkát és a faházakat tovább

– A legfontosabb célom, hogy
minden szempontból könnyen
megközelíthető, nyitott sportközpont legyünk, ami a pihenést
és a rekreációt szolgálja. Amikor
szeptemberben idekerültem,
akkor nem volt vezetékes telefon és internet sem. Ezeket már
bevezették. Sőt, most már működik a Facebook oldalunk va-

lehet úszni. Fontos új szolgáltatásnak gondolom az úszófelszerelés árusítást: a vitrinben két
márka felszereléseit árusítjuk
abszolút versenyképes árakon.
A közeljövőben konditerem is
lesz az épületben. Hamarosan
megállapodást kötök egy vállalkozóval, aki hozza a gépeket, a
trénereket és üzemelteti a felső
szinten a termet. Lesz egy külön
fitneszterem hölgyek számára és
egy másik a férfiaknak. Nekünk
a klímaberendezéseket kell felszerelnünk a nyitásig. Nem elhanyagolható az sem, hogy a büfének lesz fix nyitvatartási ideje
és előre egyeztetett időpontban
pedig masszázsszolgáltatást is
igénybe lehet majd venni. Azt
hiszem, ezek a lépések egyér-

ebruár elseje óta hivatalosan kinevezett, új vezetője
van a Bicskei Tanuszodának.
Szabó Attila nagy lendülettel
vetette bele magát a munkába, amelyet szeptember óta
megbízással már ellátott. Az
általa eszközölt változások
már éreztetik hatásukat.

Hogy teltek az első napjai
az intézmény élén?

– Köszönöm jól, bár azok már
nagyon régen voltak, lévén szeptember elseje óta megbízással már
én vezettem a létesítményt. Hivatalosan február 1-jétől vagyok
vezetője a ma már nem nonprofit
kft-ként, hanem Sportlétesítmény
és Szabadidőközpont Üzemeltetőként működő intézménynek.
Az elmúlt hónapokban ennek az
átállásnak a papírmunkáit intéztem, beszereztem a szükséges
engedélyeket, átvettem az eddigi
dolgozókat, akik most már közalkalmazottak, illetve szerződést
kötöttem az úszóoktatókkal. Úgy
is fogalmazhatok, hogy kicsit bedobtak a mélyvízbe. Nagy György
– a ma már nyugdíjba vonult korábbi uszodavezető - négyórás
állásban segíti munkámat a teljes
gépészet üzemeltetésével. Ez egy
nagyon összetett és bonyolult
rendszer, amit a sok átállással
kapcsolatos teendő mellett nem
tudtam még teljes egészében kiismerni, de fokozatosan átveszem
tőle ennek a felügyeletét is.
Az önálló intézménynek
melyek az előnyei?

Milyen tervei vannak
Zánkán?

Milyen fejlesztések történtek eddig az uszodában?

– Sohasem lehetek elégedett,
mindig lesz hova előrelépni.
Most a legégetőbb kérdés a finn
szauna bővítése. Annyira népszerű a szolgáltatás, hogy a 16
fős szauna sokszor kicsinek bizonyul. Péntek esténként szeretnék szauna szeánszokat tartani,
de ahhoz a kapacitás kicsi. Van
egy infraszaunánk, ami nincs
igazán kihasználva, tehát annak
helyére bővíthetnénk a finn szaunát, vagy kültérben helyezhetünk el egy másikat. Szeretnék
erre pályázaton pénzt szerezni,
mert ez egy gyorsan megtérülő
befektetés lenne.
Mennyi gyerek fordul meg
hetente a létesítményben,

tekintve, hogy mégiscsak
egy tanuszodáról beszélünk?

– Ezer körüli gyerek jár hozzánk hetente. Ez nem kevés, de
lehetne több is. Vannak még
szabad óráink délelőttönként,
ahová még keressük a megoldásokat. Jönnek ide például
Herceghalomból és Csabdiból,
nemrégiben pedig Baracska és

Vál is csatlakozott hozzájuk.
Sőt, arra is van remény, hogy
a csákvári iskolások visszatérnek.
Vannak még tervei
a távolabbi jövőre?

– Amennyiben a már említett
szolgáltatásbővítések megvalósulnak, akkor jöhetnek a rendezvények, a versenyek. Nyáron
lesz egy ötpróbás olimpia, aminek az úszás részét itt rendezik
Bicskén több száz fő részvételével. Emellett szeretnék további
úszóversenyeket, iskolák közötti
úszó váltóversenyeket, valamint
az éjszakai fürdőzést is bevezetném. Örüljünk neki, hogy nekünk már lassan egy évtizede van
uszodánk, használjuk ki közösen
a benne rejlő lehetőségeket!
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Fogópálinka a kézben,
a disznó a szalmalángtengerben

A Bicskei Tigers tagjai végig
segédkeztek a munkálatokban
Tessely Zoltán országgyűlési
képviselő lát hozzá elsőként
a disznó felbontásához
Újabb fürdőt vesz a sertés:
vízzel, kefével mosdatják

Közösségépítő
disznóvágás

Szorgos kezek húsgombócot
gyúrnak
A sertés feldarabolása
nagy műgonddal történt

N

em hiába halt meg az a disznó, amelyet a III. Hagyományőrző Bicske Városi Disznóvágás
során a Város Kemencéjénél dolgoztak fel. A rendezvény „főszereplőjének” egyetlen dolga
volt, hogy még inkább összekovácsolja a város lakosságát, s ez maradéktalanul sikerült is.
Persze kellett ehhez a 230 kilógrammos sertés mellett a fogópálinka is, melynek elfogyasztását követően
hagyományos módon, szalmával megperzselték a disznót. Az alaposan megtisztított sertést aztán szakértő
kezek – köztük Tessely Zoltán országgyűlési képviselő - darabolták fel, s kezdődhetett a feldolgozás. Fontos megjegyezni, hogy a hagyományos módon zajlott húsfeldolgozás során bárki nem nyúlhatott a húshoz,
az egészségügyi előírások alapján közétkeztetésnek minősülő folyamatokat azonban bárki szemügyre vehette.
A munka dandárja fegyelmezetten és rendben haladt, köszönhetően a két főszervezőnek, Bálint
Istvánné alpolgármesternek és Ivanics Imréné önkormányzati képviselőnek, na meg Medvei Idának, a
Barátság Nyugdíjas Klub elnökének. A Bicskei
Motoros Klub és a Bicske Tigers szurkolói csoport tagjai a tölteléket készítették, miközben a
nyugdíjas klubok tagjai és a Bicske Városi Konyha
alkalmazottai – a polgármesteri hivatal és a művelődési központ dolgozóinak segítségével – a többi
étek elkészítésén fáradoztak. A kellemes hangulatot fokozta a forralt bor, illetve az a tény, hogy
egyre jobb illatok lepték el a kemence környékét
és a rendezvénysátrat.
A szorgos kezeknek köszönhetően az érdeklődőket dél tájban már finom disznótoros ebéd várta.
Az étlapon szerepelt orjaleves, toroskáposzta, sült
kolbász, sült hurka, sült hús, töpörtyű és túrós puliszka is, bár nem sokáig, hiszen nagy keletje volt
mindennek. A jó ebédhez nóta is dukált, erről a
Magyarnóta Kedvelők Dalköre gondoskodott.
Bálint Istvánné az esemény végén kissé fáradtan,
de boldogan értékelt. Hangsúlyozta, hogy ismét
egy jó programmal gazdagodott Bicske, amelyért
köszönet jár azoknak, akik önzetlenül végigdolgozták az előkészületi időszakot és a disznótort is.
Köszönetét fejezte ki azoknak a bicskei lakóknak
is, akik érdeklődtek az esemény iránt, és a hideg
idő ellenére kilátogattak a programra.
A kolbász kész – Kiss Csabának köszönhetően
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A kondérokban
készülnek a finom
falatok

Nem kevés zöldség került az orjalevesbe

A pompás falatokhoz dukál a magyar nóta, ezt a dalkör biztosította

Április 8-án szavazunk
Áder János, Magyarország köztársasági elnöke január 11-én kitűzte
az országgyűlési képviselők 2018.
évi általános választása időpontját. Közleményében emlékeztetett
arra, hogy 1990-ben az első szabad
országgyűlési választásokon kinyilvánított népakarat április 8-án vált
véglegessé. Magyarország választójoggal rendelkező polgárai az akkori
sorsdöntő tavasz óta immár nyolcadik alkalommal dönthetnek arról,
hogy kikre bízzák az ország ügyeinek intézését. Hazánk ötödik köztársasági elnökeként, élve az Alaptörvényben rá ruházott felelősséggel
- külön köszöntve az először szavazó
fiatalok százezreit, és tisztelegve az
első szabad választások emléke előtt
-, a 2018-as általános országgyűlési
választásokat is április 8-ára írta ki.
A kampányidőszak február 17-én
kezdődött, a képviselőjelöltek február 19-én vehették át az ajánlóíveket a
választási irodákon, s elkezdődhetett az ajánlásgyűjtés. Az ajánlásokat
március 5-én 16 óráig lehet gyűjteni. Jelölt ajánlására az jogosult, aki
a választókerületben választójoggal
rendelkezik.
Pártlistát az a párt állíthat, amely
legalább 27 egyéni választókerületben önállóan jelöltet állított. A pártlista állításának további feltétele,
hogy a párt legalább 9 megyében és
a fővárosban is jelöltet állítson.
Nemzetiségi listát országos nem-

zetiségi önkormányzatok állíthatnak.
Ehhez a szavazóköri névjegyzékben
nemzetiségi választópolgárként szereplő választópolgárok legalább 1
százalékának ajánlása, de legfeljebb
1500 ajánlás szükséges. A nemzetiségi listákról a kedvezményes kvóta
alapján lehet listánként egy mandátumhoz jutni (2014-ben nem volt
erre példa). Ha a nemzetiség nem
szerez mandátumot, szószóló képviseli az Országgyűlésben az adott
nemzetiséget, szavazati jog nélkül.
A Nemzeti Választási Iroda levélben február 19-éig kiértesített minden szavazójoggal rendelkező állampolgárt arról, hogy településén hol
kell megjelennie a szavazás napján,
ha élni kíván alkotmányos jogával.
Bicskén nyolc választókerület van,
mindegyik akadálymentesítve.
Szavazókör
01
02
03
04
05
06
07
08

Bicske, Hősök tere 4., Tel.: 22/565464) személyesen vagy online ezt
követően a választás napján a szavazatszámláló bizottságtól 15 óráig.
Szavazni április 8-án reggel 6 órától 19 óráig lehet. Nagy segítség a
Szavazatszámláló Bizottság számára,
ha a szavazó magával viszi a korábban kipostázott értesítőjét, de alapvetően szavazni érvényes személyigazolvánnyal, útlevéllel vagy vezetői
engedéllyel, illetve lakcímkártyával
lehet. Amennyiben a választópolgár
nem tudja személyazonosságát és
lakcímét, személyi azonosítóját igazolni, vagy nem szerepel a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben,
esetleg megtagadja a szavazólap átvételének aláírását, akkor az egyén
nem szavazhat, a bizottságnak vissza
kell őt utasítania.

Szavazókör neve, címe
Árpád utca 13. (Szivárvány Óvoda)
Bihari utca 9. (Tanoda)
Prohászka O. utca 3. (Csokonai Ált. Isk. épülete)
Kossuth tér 20. (Petőfi Művelődési Központ)
Kisfaludy utca 29. (Nagy Károly Városi Könyvtár)
Szent István út 124. (Gondozási Központ)
Rózsa utca 1. (Kakas Óvoda)
Rózsa utca 1. (Kakas Óvoda)

A külképviseleti névjegyzékbe
vételt március 31-én, szombaton 16
óráig lehet kérvényezni, ez a határidő
jogvesztő. Az átjelentkezések határideje április 6., 16 óra. Mozgóurnát
is eddig az időpontig lehet igényelni
a Helyi Választási Irodától (2060

A szavazófülkében a szavazólap
kitöltésének ideje alatt – egyes eseteket kivéve – csak a szavazó tartózkodhat. Érvényesen szavazni két
egymást metsző vonallal lehet: csak
egy egyéni jelöltre és egy listára. Ha
a választópolgár véletlenül elrontot-

ta a szavazólap kitöltését, és azt még
az urnába helyezés előtt jelzi a bizottságnak, egyszer új szavazólapot
kaphat.
A kampány hivatalosan a választás
napján a szavazás befejezéséig, 19
óráig tart.
A magyar Országgyűlésben 199
képviselő foglal helyet. Az ország
106 egyéni választókerületének
mindegyikében egy jelölt szerez
mandátumot, a szavazatok relatív
többségét megszerző jelölt lesz a
képviselő. Szavazategyenlőség esetén időközi választást kell tartani.
A listás rendszerből 93 képviselő
szerezhet mandátumot. Részvételi

küszöb a választás érvényességét
tekintve nincsen.
Az országos listánál a mandátumszerzési küszöb 5 százalék. Közös
pártlistánál ez a határ 10, kettőnél
több párt által állított közös pártlista
esetében 15 százalék. A pártokra vonatkozó mandátumkiosztás a pártlistára közvetlenül leadott szavazatok és
a töredékszavazatok alapján, a nemzetiségi lista esetén a nemzetiségi
listára közvetlenül leadott szavazatok
figyelembevételével történik.
Bővebb információ
a www.valasztas.hu,
vagy a www.bicske.hu
weboldalon olvasható.
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Már az új épületben várja
az ügyfeleket a Bicskei
Járási Hivatal
Február 19-től megkezdődött a Bicskei Járási Hivatal
ütemezett átköltözése a Szent István út 7-11. szám
alatti új épületbe.
Szabó Gábor járási hivatalvezető lapunk kérdésére
elmondta: már nagyon várták a költözést a modern,
új irodaépületbe. Meggyőződése szerint megvalósult
a korszerű bicskei közigazgatási centrum, amely az
ügyfelek széles körű kiszolgálását tudja biztosítani,
hiszen a járási hivatal a polgármesteri hivatal és a
járási bíróság szomszédságában épült fel. Az új épületben folytatja tevékenységét a Móri Járási Hivatal
Népegészségügyi Osztályának Bicskei Kirendeltsége, amely eddig az Ady Endre u. 28. szám alatt működött.
Megjegyezte, hogy új az irodabútorok és az új technikai berendezések, eszközök is növelik a működés, a
szolgáltatás színvonalát.
A Fejér Megyei Kormányhivatal költözési ütemterve alapján a járási hivatal szervezeti egységei az alábbi
időpontoktól az új helyszínen folytatják munkájukat:

A magyar agrárium sikerei
a gazdáknak köszönhető

A

Kormányablak Osztály február 19., a Földhivatali
Osztály február 21., a Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály február 23. az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály február 26.
A Foglalkoztatási Osztály szakemberei egy hónappal később, március 26-tól fogadják az ügyfeleket a
Szent István úti épületben.
Szintén ebbe az épületbe költözik a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara bicskei irodája is.

Fejér Megyei Kormányhivatal Bicskei Járási Hivatala
Ügyfélfogadási rend
Szervezeti egység
PĦN|GpVD]~MKHO\V]tQHQ

+pWIĘ

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Kormányablak Osztály
(2018. február 19. napjától)

7:00 - 17.00

8:00 - 13.00

8:00 - 18.00

8:00 - 18.00

8.00 - 13.00

Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi
Osztály (2018. február 23. napjától)

8:00 - 16.00

Nincs
ügyfélfogadás

8:00 - 16.00

Nincs
ügyfélfogadás

8.00 - 12.00

8:00 - 16.00

8:00 - 16.00

8:00 - 16.00

Nincs
ügyfélfogadás

8.00 - 12.00

8:00 - 16.00

8:00 - 16.00

8:00 - 16.00

Nincs
ügyfélfogadás

8.00 - 12.00

8:00 - 16.00

8:00 - 16.00

8:00 - 16.00

Nincs
ügyfélfogadás

8.00 - 12.00

Földhivatali Osztály
(2018. február 21. napjától)

8:00 - 16.00

Nincs
ügyfélfogadás

8:00 - 16.00

Nincs
ügyfélfogadás

8.00 - 12.00

Foglalkoztatási Osztály
(2018. március 26. napjától)

8:00 - 14.00

Nincs
ügyfélfogadás

8:00 - 14.00

8:00 - 14.00

8.00 - 14.00

Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Osztály
(2018. február 26. napjától)
Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Osztály Gárdony
(2018. február 26. napjától)
Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Osztály Mór
(2018. február 26. napjától)

Recept
Hozzávalók: 4 személyre: 60 dkg
tengeri halfilé, 2 kis paradicsom,
2 fej vöröshagyma, 2 ek vaj,
1 dl fehérbor, 1 tk vágott bazsalikom,
2 ek olaj,
A kapros burgonyához:
50 dkg burgonya, 1 ek vaj,
1 ek vágott kapor,
1 tk vágott kapribogyó, 2 dl tejszín
Elkészítés A halfiléket felszeleteljük, úgy, hogy 8 szeletet kapjunk.
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Az összejövetel előtti sajtótájékoztatón Bitay Márton Örs
leszögezte, hogy a gazdákkal
szövetségben kormányoznak immáron nyolcadik éve, ezt érzik az
agráriumban dolgozók is, hiszen

hozzá a minőségi élelmiszereket
– összegzett az államtitkár.
Bitay Márton Örs megemlítette, hogy az állam 50-ről
100 milliárd forintra növelte az
agráriumra fordított támogatást,
miközben az uniós források is
nőttek úgy, hogy közben az uniós költségvetés csökkent. 2018ban több mint 1300 milliárdnyi
vidékfejlesztési támogatás kerül
kifizetésre.
Tessely Zoltán országgyűlési
képviselő kiemelte, hogy évről
évre erősödik az ágazat. 2016hoz képest tavaly 16,8 százalékos

agrárbéke van, ami jó alap a fejlődéshez. Az Országgyűlés keretet
ad ehhez, a tartalmat a társadalom adja – tette hozzá.
- A mezőgazdaság a legdinamikusabban fejlődő gazdasági
ág a GDP-arány alapján, de az
exporttermékek mennyiségén,
a folyamatosan növekvő munkaerő kapcsán, a bérnövekményből, vagy a növénytermesztés és
állattenyésztés fejlődéséből is
az olvasható ki. Fontosnak tartom még az élelmiszerbiztonság
nagyléptékű fejlődését, mert ma
már nem importtermékeket keresnek az emberek a boltok polcain, hanem hazait. Ez a kormány
és a gazdák sikere, nem elfeledve
azt, hogy utóbbiak biztosítják

volt a fejlődés, a termelékenység
pedig elérte a 2619 milliárd forintot. Ehhez párosult 50 ezer
új munkahely, további 21 ezer az
élelmiszeriparban.
- Jól tükrözi a fejlődést, hogy
az agrárexport 2010-hez képest egyharmaddal emelkedett,
a növénytermesztés 63, míg az
állattenyésztés 40 százalékkal
emelkedett. Köszönet ezért a
mezőgazdaságban dolgozó közel
500 ezer embernek – hangsúlyozta a képviselő.
A gazdafórumon a politikusok
az általuk említett eredményekről tájékoztatták a gazdákat,
majd utóbbiaknak lehetőségük
nyílt kérdezni a mezőgazdaságot
érintő témákban.

magyar agrárium sikerei
a gazdáknak köszönhető– jelentette ki a Földművelésügyi Minisztérium állami
földekért felelős államtitkára
február 13-án, Csákváron,
ahol a bicskei járásban élő
és dolgozó gazdálkodókkal
találkozott.

Rakott halfilé kapros burgonyával
Sózzuk, és 5-6 percig állni hagyjuk.
A paradicsomot megmossuk, félbevágjuk. A hagymát meghámozzuk,
fél karikákra vágjuk. Felforrósítunk
1 evőkanál vajat, megfuttatjuk
benne a hagymát, majd a borral, a
bazsalikommal, kevés vízzel és sóval
megpároljuk. A burgonyát megmossuk, héjában puhára főzzük, leszűrjük, meghámozzuk, felkarikázzuk.
Felforrósítjuk az evőkanálnyi vajat,
megfuttatjuk benne a kaprot, rátes�-

szük a kapribogyót, majd ráöntjük
a tejszínt.
Sózzuk, borsozzuk és összeforraljuk
a burgonyával. Az olajat és a maradék 1 evőkanál vajat felhevítjük,
majd megsütjük rajta a halszeleteket
és a felezett paradicsomokat. Sózzuk, borsozzuk. Tálalásnál tányérra
tesszük a burgonyát, rá egy szelet
halat, arra párolt hagymát, és ismét
halat. Mellé szedjük a sült paradicsomot, és forrón tálaljuk.

Sport

Köztünk élő hősök

Lugosi Józsefné

A konyhaművészet
Március végén avatják
tanítómestere
a megújult BTC sporttelepet

V

égéhez ért a bicskei
sporttelep beruházásának
első üteme. Birtokba vették a
sportolók a felújított és közel
duplájára bővített klubházat,
hetek óta a remek minőségben elkészített műfüves
nagyméretű labdarúgó pályán
edzenek a csapatok.
A nézőket hívogatja a 307 személyes lelátó, az élőfüves pálya
pedig a tavaszi kizöldülésre vár.
A létesítmény ünnepélyes átadása nagyszabású nemzetközi
testvérvárosi focitorna keretében
március 24-25-én lesz, amelynek
pontos programja később kerül
meghirdetésre.
Komjáthy Péter klubigazgató
tájékoztatása szerint az U19-es
ifjúsági csapat már február 24én 10 órakor megkezdi tavaszi

menetelését a Kerecsendi Kiss
Márton utcai pályán, mindjárt egy
Felcsút elleni szomszédvár-ütközettel. A felnőttek március 11-én
vasárnap 15 órakor a Tordas SE
ellen kezdik a pontvadászatot,
majd 18-án vasárnap 15 órakor
a bajnoki rivális Gárdony Agárdi
Gyógyfürdő csapata érkezik. A
tavasz egyetlen szombati ütközete éppen az avató hétvégén, március 24-én, szombaton 15 órától
az Enyingi VSE ellen lesz, és a
tervek szerint a három műfüves
bajnoki után, április 1-től már az
élőfüves centerpályán lesz minden mérkőzés.
Móri Tamás vezetőedző irányításával január 9-től készülnek
a felnőtt csapat tagjai, eddig hét
edzőmérkőzést játszottak különböző ellenfelekkel, s – bár
ebben az időszakban nincs az

eredményeknek túlzott jelentősége – 5 győzelem mellett 2
vereséget könyvelhetnek csak el.
A téli szünetben távozott a csapattól Rigó Gábor, Máté Dávid és
Molnár Attila. Érkezett a 21 éves
jobbhátvéd Solt Pál, aki Honvédnevelés, de megfordult Újpesten,
Soroksáron, Budafokon és az
Újbudai FC-ben is. A szintén 21
esztendős csatár Dombai Dávid
Tápiószecsőről igazolt Bicskére,
soroksári nevelés, később megfordult magasabb osztályokban is
a Tököl és a Vecsés csapatában.
A klubvezetés bízik abban, hogy
a valódi erősítést jelentő újakkal
kiegészülve a nagyrészt egyben
tartott keret alkalmas lesz a kitűzött célok elérésére.
A beruházás miatt különleges
időszak következik a klub és a
szurkolók életében, hiszen a BTC
tavasszal kizárólag hazai pályán
játszik majd bajnokikat, hiszen
ősszel minden meccsét idegenben küzdötte végig az együttes. A
13 hazai mérkőzésre szóló tavaszi
szezonbérlet már kapható Nagy
György technikai vezetőnél a
Városi Tanuszodában, valamint a
sporttelepen, felnőtteknek ötezer
forintos áron, míg a tanulóknak és
a nyugdíjasoknak kétezer forintos
extra kedvezményes összegért.

Boksszal vezetik le
a felesleges energiát
Több éve tart már ökölvívó edzéseket Bicskén Lizicska József,
aki magyar bajnok volt, de profi
bokszolóként is kipróbálta magát.
Vele beszélgettünk a tréningek
hasznosságáról, pozitív hatásairól.
- Manapság egyre több a figyelemzavaros gyerek, és a felesleges energiáikat sem tudják
levezetni megfelelő módon. Ezért
gondoltam arra, hogy ökölvívó
tudásomat felhasználva próbálok
meg ebben segítséget nyújtani.
A boksz nagyon összetett sport,
még ha elsőre nem is tűnik annak, ugyanis sokfelé kell egyszerre figyelni, hiszen a lábmunkára,

a támadásra, a védekezésre, az
ütésre, a védésre és a levegővételre folyamatosan koncentrálni
kell. Azt figyeltem meg, hogy már
6-8 edzés után látszanak a pozitív
jelek a gyerekeken, hisz javul a
fegyelmezettségük, koncentrációjuk, nem beszélve arról, hogy
sokat mozognak, energiáikat
lekötik. Fontos, hogy az ökölvívás nem teszi agresszívvá őket,
de megtanítja őket arra, miként
védjék meg magukat – mondta el
Lizicska József.
Az edző a gyermekotthonban
kezdett órákat adni, egy ideje
azonban az uszoda emeletén

edzenek minden kedden és csütörtökön, sőt, tavaly óta a Bicskei
Torna Club ökölvívó szakosztályaként működnek.
A tréner szerint sok ügyes és jó
felépítésű gyerek jár az edzésekre, köztük több lány is. Először
mindig az alapokkal kezdenek, a
kéz- és lábmunkával, azok együttes alkalmazásával, s csak ezt
követően jöhet az ütésfajták gyakorlása. Versenyekre viszont csak
jól felkészülten, legalább fél évnyi
kitartó munka után van lehetőség
eljutni.

Sok bicskei mondhatja el magáról,
hogy a sütés-főzés alapjait az általános iskola keretein belül Lugosi
Józsefnétől tanulta, aki a Bicskei
TV „Köztünk élő hősök” című
műsorának tizenharmadik vendége volt. Szabó Ágnes sorozatában
a mindenki által Babónak hívott
pedagógus beszélt nyugdíjas éveiről, amelyet unokái és hobbijai
tesznek széppé.
Honnan a Babó becenév?

- Gyerekkoromban a szüleim
szólítottak így. Tulajdonképpen
Magdolna az eredeti keresztnevem, de csak középiskolás koromban szólítottak először Magdolnának, mert nem tudták,
hogy igazából Babó
vagyok. Mindez addig tartott, amíg
ki nem derült a
becenevem. A
bicskei iskolába
kerülve a diákok sem értették
először, ki az a
Babó, mikor Magdi
néni tanította őket, de
gyorsan helyükre kerültek
a dolgok. Egyébként a becenevem
sohasem bántott vagy zavart.

Értelmiségi családból származik. A diploma és a tanítói
pálya elvárás volt?

- Jó tanuló voltam mindig is, de
elvárás csak a tanulás volt. Édesapám (Kulcsár Mihály – a szerk.)
volt a példaképem. 10 éves korom
körül határoztam el, hogy én is
tanár leszek, mint ő. Attól kezdve
senki és semmi nem tudott eltántorítani ettől a pályától.

Édesapád aláírása többünk
bizonyítványában szerepel,
hiszen az általános iskola
igazgatója is volt. Tanított-e
és volt-e a főnököd?

- Mindkét eset előfordult.
Biológia-földrajz
tanárként
Vértesbogláron felső tagozatban
tanított. A gyerekek azt mondták, azért kapok jó jegyeket, mert
apám tanít. Egyszer nem tanultam
meg a földrajzot és 3-ast kaptam.
Apám azt mondta órán, hogy „kislányom mutasd meg a dolgozatot
apádnak, kíváncsi vagyok, mit
szól majd hozzá”. A föld megnyílt
alattam, majd elsüllyedtem szégyenemben. Otthon sírva kértem
bocsánatot tőle, ettől kezdve háromszor annyit tanultam az óráira.

Aztán amikor Bicskére kerültem,
már igazgató volt. Másfél hónapot
dolgoztunk csak együtt, mert aztán a járási hivatalban tanulmányi
felügyelő lettem. Igyekeztem ott
sem szégyent hozni rá.

A tanítói végzettség mellé
tanárit is szerzett…

- Alsóban volt Felcsúton egy
osztályom, de szerettem volna felsőben is velük lenni. Többek között ezért is végeztem a tanárképzőt, s így nyolcadikig taníthattam
őket. Nem sokan mondhatják ezt
el magukról. Egyébként mezőgazdasági ismeretek és gyakorlatok
szakon végeztem. Sok lehetőségem lett volna a tanítóképző után, de olyat
akartam választani, amit én is és
a gyerekek is
szeretnek. Először a magyarra
gondoltam, de
azt a gyerekek
kevésbé szeretik.
Mivel szeretek kertészkedni, szőni-fonni, ezért választottam a ma
már technikának hívott tárgyat.

Amelynek keretében
aztán mennyei illatokkal
árasztották el az egész
iskolát!

- Amikor bevezették a Nemzeti
Alaptantervet, lehetett pályázni
tankonyha építésre, amit megnyertünk. Ott aztán mindenfélét
főztünk és sütöttünk a tanulókkal
a heti két technika órán. Nagyon
szerették a gyerekek az órákat,
pedig mindenkinek megvolt a feladata az előkészületektől a mosogatásig. Később délutáni szakköri
foglalkozás keretében is főztünk,
sütöttünk. Volt olyan szakkör,
ahol csak fiúk voltak. Azt szerették benne, hogy meg lehetett enni
a végeredményt.

Hogyan telnek a nyugdíjas
napjai?

- Mindig is unokákra vágytam.
Jelenleg két unokám van, a harmadik hamarosan megszületik.
Hatodik éve vagyok nyugdíjas,
de feltalálom magam otthon is. A
legnagyobb hobbim azonban a zenehallgatás. Egész délelőtt klas�szikus zenét hallgatok, miközben
dolgozom. Nagyon szeretem a házimunkát, mindig van mit csinálni.
A tétlenség nem az én műfajom.

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: 22-565-464. mediareferens@bicske.hu
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Meghívó
Bicske Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt és családját az
1848/49-es forradalom és szabadságharc
évfordulója alkalmából tartandó
megemlékezésre.
Petőfi Művelődési Központ 9:00 óra
Ünnepi beszédet mond:
Tessely Zoltán országgyűlési képviselő
Műsort adnak a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola tanulói
Koszorúzás a Kossuth-szobornál

Petőfi Művelődési Központ 19.00 óra
Ismerős Arcok Zenekar kocertje,
majd fáklyás felvonulás

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

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

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

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

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

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

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

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

Programajánló
Március 23. (péntek) 16.00
„Nyuszi ül a fűben”
Húsvétváró játszóház – vidám péntek
délután kézműves programmal.
A kézműves foglalkozáson kakas, csibe,
nyuszis tojástartók és fakanálbábok készülnek.
A jól elvégzett munka után játék következik.
A játszóházat vezeti: Kiss Irén és Nagy Györgyné
Március 25. (vasárnap) 17.00
Fesztivál Fúvószenekar tavaszi koncertje
Ízelítő a műsorból:
Közreműködik:
Csintalan Márk
Strauss-Mellema:Denevér-nyitány
(harmonika)
Walter Tuschla: A legszebb dallamok Verditől
Vezényel: Kovács
Ted Huggens: Új barokk szvit
Tibor alezredes,
Alfred Reed: Curtain Up!
karmester
Toshio Mashima: Paris Montmartre
Március 27. (kedd) 15:00
Gondolatok
50 év felettieknek
A számítógép és az internet gyakorlati
haszna és használata
Előadó: Papik Tímea, Kapcsolat
Központ családsegítője
Bicske Város Önkormányzata és
a Kapcsolat Központ közös programsorozata 50 év feletti
bicskei lakosoknak.

A vajdások képviselik hazánkat Brüsszelben
Az SZSZC Vajda János Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája nemrég hivatalos értesítést kapott arról, hogy 2017-ben az
Európai Parlament Nagykövet Iskolája címet elért, nemzetenként 25
iskola számára meghirdetett EUROSCOLA versenyt Magyarországon
ők nyerték. Így jogot szereztek arra, hogy április 12-én 24 tanulójuk
képviselje hazánkat Strasbourgban, az Európai Parlament középiskolásoknak rendezett témanapján. A diákokat elsősorban Vigyikánné
Horák Andrea és Vigyikán Attila tanárok készítették fel. A költségeket az Európai Parlament állja.
Gratulálunk a tanulóknak és a pedagógusoknak! Jó utat, Vajdások!

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

Első bálozók

A Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola szülői munkaközössége
2018. február 10-én farsangi batyus bált szervezett Szent István úti
épületében. A rendezvényen a hagyományokhoz híven első bálozók
is részt vettek, azaz az iskola végzős, 8. osztályos tanulói.
A képen a 8. c osztály látható fellépésük előtt.
Anyakönyvi hírek
Az alábbi párok járultak hozzá ahhoz, hogy értesüljön Bicske lakossága bicskei
anyakönyvvezető előtt 2018. január–február hónapban megkötött házasságukról:
Cserepes Gergő és Szikszai Regina (január 10.), Papp Zoltán és Gáspár Dorina
(február 13.), Bodnár Attila és Luntz Dorottya (február 19.), Hullár Árpád és
Kovács Barbara (február 26.).
Sok boldogságot kívánunk!
Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ védőnői
szakmai egysége tájékoztatása szerint a 2017. november-december 2018. január-február hónapban született gyermekek: Kovács Alíz (2017. 11. 21.), Takács
Panna (2017. 12. 27.), Malaga Jázmin Cintia (2018. 01. 16.), Rácz Dalma (2018. 02.
07.), Németh Mendi Léna (2017. 12. 11.),
Védőnői Szakmai Egység
Todi Nimród Benedek (2018. 02. 12.),
2060 Bicske, Kossuth tér 17.
Bese Blanka Bella (2018. 02. 16.).
Telefon: 22/ 952-232 E-mail:
bicskevedonok@gmail.com
Jó egészséget kívánunk!

