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Kedves 
Bicskeiek!
Ahogy a jótékonysági évindító 
koncertünkön is összefoglal-
tam, igen mozgalmas és ered-
ményes évet tudhatunk magunk 
mögött.  Nyilván vannak még 
hiányosságok, és teendőnk is 
akad bőven, de azt gondolom, 
hogy nagy utat tettünk meg az 
elmúlt jó néhány esztendőben 
városunk fejlődését tekintve. 
Egy csődközeli várost sikerült 
a fejlődés pályájára állítanunk, 
s e lendület nem hogy lelassult 
volna, hanem még nagyobb se-
bességre kapcsolt. 

Jelentős és látványos fejlesz-
téseink lesznek idén is, mely-
nek egy része saját munkák 
és sikerünk gyümölcse lesz, 
más része pedig Magyarország 
Kormányának köszönhetően 
valósul meg. 

Gazdaságilag tehát úgy 
érzem, nem lehet okunk pa-
naszra. Mégis, mint a migráció 
veszélyeit közvetlen közelről 
megtapasztaló városvezető, 
bicskei polgár, családapa, ki-
csit aggódva figyelem a beván-
dorlással kapcsolatos brüsszeli 
folyamatokat. Ezért is vettem 
részt több száz polgármester 
kollégámmal együtt a közel-
múltban azon a konferencián, 
amelyen elfogadtunk egy felhí-
vást, melyben arra kértük a Kor-
mányt, ha kell jogalkotással, de 
akadályozza meg a felső korlát 
nélküli betelepítést, illetve lép-
jen fel a bevándorlásszervező 
szervezetek ellen.

Már most látszik, hogy 2018 
sorsdöntő év lesz mind Európa, 
mind pedig Magyarország és a 
magyar települések szempont-
jából, ezért fontos, hogy a tava-
szi országgyűlési választásokon 
a jelenleg is az ország érdekeit 
képviselőknek adjanak bizal-
mat a választópolgárok.

Pálffy  
Károly 
polgármester

Azt hiszem, hogy a klasszikus városi 
élet minden területén sikerült 

újabb lépéseket tennünk előre, és talán 
mindenki kedvére tudtunk tenni egy-
egy sikerünkkel a kultúra területén, 
közösségi életünkben, infrastruktúránk-
ban, környezetünk védelmében vagy 
értékeink megőrzésében – jelentette ki 
Pálffy Károly polgármester január 6-án, 
a bicskei önkormányzat szokásos évin-
dító jótékonysági koncertjén, a fiatalok 
Házában.

A kilencedik éve megrendezett kulturális ese-
mény, amely hat esztendeje jótékonysági célo-
kat szolgál, ezúttal két beteg kisgyermeket és 
egy veseátültetésen átesett háromgyermekes 
édesapát hivatott segíteni. A jótékonysági 
célkitűzéseket a közönség tagjai 1000, 2000, 
5000 és 10000 forint értékű adományjegyek 
megvásárlásával támogatták, míg az önkor-
mányzat 300, a Szerencsejáték Service N. Kft. 
500 ezer forintot ajánlott fel az est sikeressé-
géért. A rendezvény összességében 980000 
forint bevételt hozott, amelyet a közeljövőben 
juttatnak el az érintetteknek.

Pálffy Károly polgármester évértékelő 
beszédében elsorolta az óesztendő eredmé-
nyeit és betekintést nyújtott a jövő fejlesz-
téseibe is. Előbbiek között említette az egy 

éve sikeresen működő mezei őrszolgálatot, 
a környezetvédelmi és egészségügyi okok-
ból szigorított zöldhulladék égetési lehető-
séget, a testvérvárosi bizottság létrehozását, 
a Legszebb konyhakertek programban való 
ötéves részvételt, a Bicskei Járás Önkéntes 
Területvédelmi Egység bemutatkozását, az 

I. világháborúban elesettek sírhelyeinek 
rekonstrukcióját, valamint Lakatos István 
Kossuth-díjas költő emléktáblájának felava-
tását. Szintén az eredmények közé sorolta 
a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola 
pedagógusfájának felállítását, az augusztus 
20-án felavatott díszpolgárok falát, a Málé-
hegy kritikus útszakaszának felújítását, az 
útburkolat cserét a Petőfi téren és a Kézai 
utcában, a Bicskét érintő Etyek-Tarján ke-
rékpárút átadását, a BTC telepének nagysza-
bású fejlesztését, a tűzoltóság új védőruháit, 
a Bicskei Mentőállomás új mentőautóját és 
különleges defibrillátorát, a Bicskei Rendőr-
kapitányság nyolt új autóját, illetve a Bicske 
Szíve Parkban átadott kondiparkot.

Mindezeken túl akadt két olyan fejlesztés 
is, amelyekről külön szólt a városvezető. Az 
első, hogy a református egyház összefogásá-
val, illetve az önkormányzat ötmillió forintos 
támogatásával egy új harang költözött a re-
formátus templom tornyába.  - A másik ilyen 
különleges értékkel bíró sikerünk volt, hogy 
egy országos szavazás eredményeként Bálint 
Istvánné alpolgármester asszonyt megválasz-
tották az Év alpolgármesterének. Ismételten 
gratulálunk neki és köszönöm, hogy kimerít-
hetetlen energiájával mellettem van, támo-
gatja munkámat és küzd a város sikereiért 
– hangsúlyozta a városvezető.

Újabb állomásához érkezett a Bicske Szíve Park 
fejlesztése, miután a Nemzeti Szabadidős – 
Egészség Sportpark Program kapcsán nyert tá-
mogatásból december 20-án felnőttek számára 
létesített kondiparkot adtak át. 

Pálffy Károly az átadóünnepségen rámuta-
tott, hogy a fitneszpark a 2009-ben megnyílt 
Tanuszoda és a három játszótér mellett a Bics-
ke Szíve Park harmadik nagy fejlesztése. Mint 
mondta, a folyamat tavasszal folytatódik a Te-
rület- és Településfejlesztési Operatív Program 
(TOP) segítségével.

Tessely Zoltán felidézte, hogy korábban  a 
Káposztáskerteket az önkormányzat nagy vi-
hart kavaró eljárás során vásárolta meg, majd 

elkezdődött a rekonstrukció. Elsőként a furcsa 
konstrukcióban épült uszodát adták át, de az 
örömbe üröm vegyült, hiszen a PPP-konstrukció 
egymilliárdos terhet rótt a városra, amit évekig 
fizethetne még ma is az önkormányzat, ha az 
Orbán-kormány nem váltja ki belőle a várost. 
Hangsúlyozta, hogy a TOP keretében elnyert 
220 millió forintos támogatásból a nagy álom 
megvalósítása folytatódik. A meglévő nádas és 
fasor mögötti tavacskát rendbe hozzák, futókört 
építenek és a kulturált megközelíthetőségről is 
gondoskodnak. A közeljövőben egy rekortán 
kézilabda- és kosárlabdapálya is létrejöhet itt, 
mivel az igényt beadták, és jó esély van a támo-
gatás elnyerésére. A távolabbi jövő még komo-

lyabb elképzeléseket tartalmaz: a Pannónia Szíve 
Program keretében a Tanuszodát fejlesztenék, 
szaunapark, vizes élményelemek jönnének létre 
az uszodai szolgáltatások bővülése mellett. 

Felnőtt fitneszparkot avattak a Bicske Szíve Parkban

Javultak
az életmentés feltételei  
a mentőállomáson 6. oldal

198 érmet szerzett 
a tavalyi évben a Mad Max

7. oldal

Tavasszal átadják 
az új járási hivatalt

2. oldal

Advent 
az önzetlenség  
időszaka volt  4–5. oldal
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A Soros-tervről tartott 
Nemzeti Konzultációt 

értékelte december 20-án 
Tessely Zoltán miniszterel-
nöki biztos, országgyűlési 
képviselő és Pálffy Károly 
polgármester a 2016-ban 
bezárt bicskei befogadó 
állomás előtt. A politikusok 
köszönetet mondtak a kon-
zultációban véleményüket 
kifejtő állampolgároknak és 
figyelmeztettek arra, hogy a 
veszély nem múlt el.

- Minden idők legeredménye-
sebb Nemzeti Konzultációját 
zártuk, hiszen 2 349 911 fő 
nyilvánított véleményt, soha 
ennyien nem vettek részt hason-
ló konzultációban. Köszönet a 
polgároknak, mert fontosnak, 
a jövőnket meghatározónak 
tartották a kérdést, amiben ösz-
szefogás szükséges. Fontos el-
mondani, hogy a feladat nem ért 
véget. A brüsszeli folyamatokat 
látva gőzerővel elkezdték a So-
ros-terv végrehajtását, amelynek 
egyedüli akadálya Magyarország 
és azok a tagállamok, akik nem 
szeretnének bevándorló or-
szággá válni. Egészen biztosan 

a 2018-as év is erről fog szól-
ni, mert nagy a tét. Továbbra 
sem szeretnénk migránsokat 
magunk körül és a felső korlát 
nélküli elosztásukat is elutasít-

juk. Magunk akarunk dönteni 
arról, kivel akarunk együtt élni. 
Migrációs kérdésben a magya-
rok csak a jelenlegi kormányra 
számíthatnak, mivel az ellen-

zék a Soros-terv végrehajtásán 
dolgozik – fogalmazott Tessely 
Zoltán.

- Magyarország első befogadó 
állomása 1989-ben nyílt meg 

Bicskén. Kezdetben erdélyi ma-
gyarok jöttek, majd a jugoszláv 
háború során vajdasági magya-
rok és más balkáni menekültek 
érkeztek. A bicskeiek mindig 
segítőkészen álltak a menekül-
tekhez, ám a helyzet gyökeresen 
megváltozott, és a szomszédos 
országok helyett messzi vidé-
kekről érkeztek emberek, akik-
ről hamar kiderült, nem akarnak 
beilleszkedni és nem akarják a 
törvényeinket betartani. A po-
kol aztán 2015-ben szabadult 
el, amikor több mint 1500 főt 
szállásoltak el itt, miközben a 
tábor befogadóképessége 460 
fő körül volt. Ráadásul ekkor ér-
kezett a bicskei vasútállomásra 
a menekültvonat is, amelynek 
során a rendőröknek kellett 
megvédenie a várost. A kormány 
2016 nyarán döntött arról, hogy 
a debreceni után a bicskei tábort 
is bezárja, ami nagy megköny-
nyebbülést jelentett. A Nemzeti 
Konzultáció tovább erősítette 
azt, hogy a bicskeiek nem kér-
nek a migrációs irodákból, a 
migránsokból, és nem szeretné-
nek olyan országban élni, ahol 
kötelező migránsokat befogadni 
– összegzett Pálffy Károly.

A konzultáció sikere nem jelenti 
a migrációs nyomás végét

A magyar kormány december 
28-án döntött az egyes 
települési önkormányzatok 
feladatellátásának támogatása 
érdekében történő előirányzat-
átcsoportosításokról. Ennek 
értelmében Bicske Város 
Önkormányzata 28 609 241 
forintot kapott belterületi utak, 
járdák, hidak felújítására.

Nyílt soros testületi ülés  
(2017.december 13.)

•A képviselők elfogadták a 
Bicske Településképi Arculati 
Kézikönyvét. 
•A testülete nem módosította 
2018-ra vonatkozóan az alkal-
mazott lakásbérleti, helyiség-
bérleti, közterület-használati és 
mezőgazdasági földbérleti díja-
it, és hasonlóképpen döntött a 
helyi adókról szóló 17/2015. 
(X.28.) önkormányzati rende-
let felülvizsgálata során is, az 
abban foglalt adómértékeken 
nem változtatott, a reklámhor-
dozó, mint adótárgy után fize-
tendő építményadót pedig 0,-
Ft/m2 mértékben állapította 
meg.

•A képviselők elfogadták 
a 2017. III. negyedéves be-
számolóját: a Bicskei Egész-
ségügyi Központ Szolgáltató 
Nonprofit Kft-nek (592073e Ft 
mérlegfőösszeggel és 42495e 
Ft adózott eredménnyel), a Bics-
ke Építő Kft-nek (178774e Ft 
mérlegfőösszeggel és 1761 eFt 
adózott eredménnyel), a Bicskei 
Üdülőtábor és Uszodaüzemelte-
tő Nonprofit Kft-nek (34640 e 
Ft mérlegfőösszeggel és 5808e 
Ft adózott eredménnyel), a 
Bicske-Csabdi-Mány Kft-nek 
(15103e Ft mérlegfőösszeggel 
és 1270e Ft adózott eredmény-
nyel)
•A testület elfogadta a Ki-
sebbségekért – Pro Minoritate 
alapítvány részére nyújtott 
200000 Ft vissza nem téríten-
dő önkormányzati támogatás 
felhasználásáról szóló szakmai 
és pénzügyi beszámolót.
•A képviselők döntése ér-
telmében Bicske 2018-ban 

is csatlakozik a „A legszebb 
konyhakertek” – Magyarország 
legszebb konyhakertjei prog-
ramhoz. 
•Az önkormányzat indul a 
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 
által 2018-as évre kiírt „Test-
vér-települési programok és 
együttműködések”pályázatán. 
•A testület felhatalmazta a 
polgármestert az „Országos 
Vízügyi Főigazgatóság „Közel 
nulla energiaigényű épületének 
létesítése mintaprojekt jelleg-
gel” című KEHOP 5.2.5. – 16-
2017-00009 azonosítószámú 
projekt keretében a projektben 
vállalt megvalósítással össze-
függő feladatok előkészítésére 
vonatkozó konzorciumi megál-
lapodás aláírására.
•A képviselők elfogadták a 
Bicskei Polgármesteri Hivatal 
2017. évi működéséről szóló 
beszámolóját.  
•A képviselő-testület úgy dön-
tött, hogy a rendes ülését az 

adott hónap utolsó szerdáján, 
8.30 órakor tartja.
•Az önkormányzat a települé-
si szilárd hulladék kezelésére 
2018. január 1. napjától 10 éves 
határozott időre szerződést köt 
a Zöld Bicske Nonprofit Kft-
vel.

Rendkívüli, nyílt testületi 
ülés (2017. december 20.)

•Az önkormányzat elfogadta 
a résztulajdonát képező I/69. 
Bicske és térsége szennyvízelve-
zetés és tisztítás-SZV megneve-
zésű, 21-10481-1-003-00-12 
azonosító számú víziközmű bér-
leti és üzemeltetési szerződését, 
illetve a szintén résztulajdonát 
képező I/12. Mány bányakút; 
Vasztélypuszta ivóvízszolgáltató 
rendszer-V megnevezésű, 11-
10481-1-003-01-15 azonosító 
számú víziközmű rendszer bér-
leti és üzemeltetési szerződé-
sét. 

Bennünket 
képviselnek

Több mint 28 millió 
forint útfelújításokra
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Portré

Van egy szervezet Bics-
kén, amely nemrégiben 

ünnepelte fennállása tizen-
ötödik évfordulóját, s ez idő 
alatt számtalan közösségi 
programot indított el, segített 
a rászorulókon, felkarolta a 
német nemzetiségi nevelést és 
a művészeti oktatást, továbbá 
alapítását követően azonnal 
komoly szerepet vállalt a 
város irányításában. Ez az 
Összefogás Bicskéért Egyesü-
let. A születésnap apropóján 
beszélgettünk az egyesület 
jelenlegi vezetőjével, ádám 
lászlóval, aki a kezdetek óta 
tagja, 2008 óta elnöke a civil 
szervezetnek.

2002 őszén alakultak meg. 
Mi volt az alapgondolata, a 
kiváltó oka a megalakulás-
nak?

- Az az év nem csak az ország, 
hanem városunk életében is 
fordulópont volt. Többen úgy 
éreztük, nem nézhetjük tétlenül, 
hogy sodorjanak bennünket az 
események, felelősek vagyunk 
szűkebb környezetünk és ha-
zánk jövőjéért. Kelemen András 
akkori országgyűlési képviselő 
ötlete volt a szervezet megalapí-
tása. Ő lett az egyesület elnöke, 
Tiborcz Péter és Szabó Jánosné 
lettek az alelnökei és Konrád 
Istvánné a titkára. Az alapsza-
bályban rögzítettük az egyesület 
céljai között az épített és termé-
szetes környezet megóvását, a 
közösségi szellem fejlesztését, 
és a helyi hagyományok, értékek 
megőrzését és közvetítését a fel-
növekvő generációk számára.

Közösségteremtő és jóté-
konysági céllal indítottuk el a 
sváb bált, tekintve, hogy Bicske 
egy része német származású, s 
ősei kultúráját szívesen ápolja 
és adja át az ifjúságnak. Nagy 
öröm számunkra, hogy ma már 
mindegyik bicskei óvodában van 
német nemzetiségi csoport, és a 
sváb bálokon minden évben ők 
járják a nyitótáncot.

Olyan ismert embereket tud-
tunk a városba elhozni, akik ko-
rábban sohasem jártak Bicskén. 
Ilyen volt Tőkés László, vagy a 
nemrégiben elhunyt író, Jókai 

Anna és a történész, Tőkéczki 
László.

Sikeres programjaink a tel-
jesség igénye nélkül az elmúlt 
15 évben: A virág nőni akar... 
engedd! , Te is szedd!, Fogadd 
örökbe a parkot!, Virágos Bics-
kéért című programok. Bicske 
sava-borsa címmel egyesületünk 
nagy sikerű könyvet jelentetett 
meg, melyet a város lakosságá-
nak Lévai Anikó mutatott be.

Nyilván nem csak a kultúra 
területén voltak aktívak a 
tizenöt év során…

- Természetesen nem. Bicske 
valamennyi szegletét figyelemmel 
kísérjük, és minden alkalommal 
jelezzük a felmerülő gondokat, 
problémákat a városvezetés felé. 
Példaként említeném a bicskei 
hulladéklerakó évekkel ezelőtti 
ügyét. A Rumpold cégcsoport 
bővíteni szerette volna a szemét-
telepet, mi pedig véleményezési 
lehetőséget kaptunk a terveket 
illetően. Elképzeléseik nagyon 
távol álltak a miénktől és a vá-
ros érdekétől, ezért egy ügyvéd 
segítségével beadványt írtunk, 
majd ennek is köszönhetően a 
cég elállt az eredeti tervtől.

Akadt két nagy lélegzetvételű 
projektünk is nyertes pályázat-
ból: egyik esetében Bicskén és 
közvetlen környezetében ille-
gális hulladéklerakókat számol-
tunk fel, a másik esetben pedig 
a Szerencsejáték Zrt. jóvoltából 
több kulturális rendezvényt tar-
tottunk a városban és környé-
kén.

Az egyesületet sokan isme-
rik a közélet másik szegmen-
séből, a várospolitikából. 
Egy ideje azonban mintha 
háttérbe húzódtak volna…

- Valóban így van, de ez na-
gyon is tudatos lépés volt. Ese-
tünkben a polgári-keresztény 
gondolkodás volt mindig az alap, 
a tagok mindegyike gyakorló 
keresztény. Megalakulásunk az 
első polgári kormány bukása 
utáni időszakban volt, tehát alap-
vető célként fogalmaztuk meg a 
polgári oldal támogatását. Közös 
döntésünk eredményeként az 
egyesület akkori elnökét 2002-

ben indítottuk polgármesternek, 
és mindössze néhány szavazaton 
múlt, hogy nem lett városvezető. 
Ráadásul rögtön nyolc tagunk 
bekerült a képviselő-testületbe, 
adtunk külsős bizottsági tago-
kat, így aktívabban és markán-
sabban beleszólhattunk a város 

életének alakításába. A 2006-
2010 közötti időszakban már 
csak három képviselőnk jutott be 
a testületbe, de ne felejtsük el, 
hogy Bölcskey Károly révén nagy 
tiszteletben álló alpolgármestert 

adtunk a városnak, aki Szántó Já-
nos halálát követően, az átmeneti 
időszakban irányította Bicskét.

2010 óta viszont nem indítot-
tunk egyetlen jelöltet sem, mert 
számunkra megnyugtató módon 
alakult a város politikai helyzete, 
és ezért visszavonultunk a politi-

kától. Megpróbáltuk, voltak szép 
sikereink, de túl nagy teher és fe-
lelősség volt számunkra mindez. 
Úgy döntöttünk, hogy maradunk 
a kaptafánál és hagyjuk a politi-
kát a politikusokra.

Van olyan elképzelés, amit 
eddig nem sikerült megva-
lósítani?

- Azt hiszem, Magyarorszá-
gon kevés civil egyesület mond-
hatja el magáról, hogy szinte a 
megalakulását követően azonnal 
tényezővé tudott válni a helyi 
közélet valamennyi területén, és 
talán ma is fontos pontja annak. 
Éppen ezért különösebben nagy 
hiányt nem érzek. Ami progra-
mot elindítottunk, csináljuk, és 
jó okom van feltételezni, hogy 
folytatni fogjuk.

Milyen célokkal kezdték 
meg a második tizenöt évet?

- Azt hiszem, a tagság fia-
talítása fontos lenne. A tagok 
átlagéletkora az egyesület 
„idősödésével” párhuzamosan 
emelkedett. Jelenlegi 36 fős 
taglétszámunkat szeretnénk 
bővíteni. Szerencsére vannak 
pozitív jelek, hiszen egyre több 
fiatal kapcsolódik be aktívan a 
mindennapjainkba. Ez remény-
nyel tölt el az egyesület jövőjét 
illetően. Igyekszünk megje-
lenni elektronikus felületeken, 
honlapunk már üzemel, de más 
módokon is próbálunk jelen 
lenni a mindennapokban és hírt 
adni magunkról, tevékenysége-
inkről.

Nem feledkezünk el a pályá-
zatokról sem, hiszen azok a mű-
ködésünket segítik és hozzájá-
rulnak a jövőbeni programjaink 
hibátlan megvalósításában. A 
városi óvodán kívül a Prelúdium 
Művészeti Iskolával van szoros 
szakmai kapcsolatunk, az egyik 
kiemelt rendezvényünkön, a 
Nagycsaládosok Karácsonyán 
10 éve teljesítenek szolgálatot 
és művészi produkcióikkal aján-
dékozzák meg az egybegyűlt 
gyermekeket. Személyes ál-
mom a Bicske sava-borsa rend-
hagyó receptkönyv második, 
kibővített kiadása, melyben az 
új recepteken keresztül a bics-
kei civil szféra hagyományait is 
szeretnénk bemutatni. Szóval 
gőzerővel dolgozunk, és azt 
gondolom, hogy a következő 15 
évünk hasonlóan eseménydús 
lesz, mint az első 15 esztendőnk 
volt.

Összefogás Bicskéért  
Egyesület: 15 éve aktívan

Ádám László
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Az adventi időszak a karácso-
nyi készülődésen túl min-

den évben az adományozásról, 
a segítségnyújtásról is szól. A 
korábbi évek hagyományainak 
megfelelően így tavaly decem-
berben sem maradt el a rászo-
rultak megsegítése Bicskén.

Bicske Város Önkormányzata 
meghirdetette adománygyűjté-
si akcióját, melyre sokan meg-
mozdultak a városban, és cipős 
dobozzal, pénz- vagy élelmiszer-
adományokkal csatlakoztak a 
kezdeményezéshez.   

A csomagokat az önkormány-
zati képviselők személyesen 
adták át saját körzetükben a 
rászorulóknak, melynek révén 
összesen 511 csomaggal tették 
szebbé a karácsonyát.

Bicske Város Önkormányzata 
köszönetét fejezi ki mindazok-
nak, akik cipős dobozzal, vagy 
pénzadománnyal (Bicskei Me-
zőgazdasági Termelő és Szol-
gáltató Zrt., Nordhaus Kft., Bú-
zakalász 66 Kft., Vörös Tibor, 
Spar Magyarország Kft., Béres 
Gyógyszergyár Zrt., BK-Agro 
Kft., Vincotech Kft., Útéppark 

Kft., Technocar-MC-2003 Gé-
pipari Kft., Ditrói József, Szabó 
Tüzép, Kegl Ferenc, Barera-Szig 
Kft., Juhász Tibor, Magyarmet 
Finomöntöde Kft., Komon 
Lászlóné, Eurovéd Security Zrt., 
Huonker Hungária Kereskedel-
mi Kft.) önzetlenül támogatták a 
rászorultak megsegítését.  

***
Az ételcsomagok kiosztása mel-
lett is akadtak olyan rendezvé-
nyek, amelyek igyekeztek meg-
hittebbé, gondtalanabbá tenni a 
családok karácsonyát.

Az Összefogás Bicskéért 
Egyesület december 15-én, 12. 
alkalommal rendezte meg a Pe-
tőfi Művelődési Központban a 
nagycsaládosok karácsonyát. 
Döme Kata főszervező köszön-
tőjét követően Bálint Istvánné 
alpolgármester osztotta meg 
gondolatait a résztvevőkkel. 
Beszédében a kormány család-
politikáját méltatta, s kiemelte 
az otthonteremtés támogatását, 
a családi adókedvezményeket, 
a gyermekétkeztetés és a nyári 
táboroztatás rendszerét. Fontos-
nak nevezte a közösségeket és a 
családokat, mert rajtuk keresz-
tül épül az ország. 

Az ünnepi műsort a korábbi 
években megszokott módon 
a Prelúdium Zeneiskola adta. 
Saint-Saens Az állatok farsangja 
című vidám játékos zeneművét 
Németh Tatjána vezetésével ad-
ták elő az iskola növendékei. A 
program zárásaként játszóház, 
mézeskalács-díszítés és közös 
sütizés várta az apróságokat.

Másnap, december 16-án, a 
Fiatalok Házában szeretetven-
dégséget adott a nehéz körül-
mények között élő bicskeiek 
részére a Bicskei Katolikus 
Karitász az önkormányzattal és 
a Kapcsolat Központtal karöltve 
a bicskei vállalkozók felajánlá-
sából. A szeretetebédhez a hoz-
závalókat Heitler Csaba zöldsé-
ges, Kemenczky Csaba hentes, 
Gyuricza Lászlóné (Randevú 
cukrászda) és Papinóth István 

(Péküzem) biztosította, a finom 
ételeket pedig a Bicske Városi 
Konyha főzte.

A harmadik alkalommal meg-
rendezett eseményen Pálffy 
Károly polgármester köszöntöt-
te a megjelenteket, amely mint 
fogalmazott, a szeretet jegyében 
szerveződött és hozzájárul ah-

hoz, hogy melegebbé tegye a 
bicskeiek karácsonyát. 

Varga Imre katolikus plébános 
hangsúlyozta, hogy az idő sok 
sebet begyógyít és lehetőséget 
ad arra, hogy megéljük a szerete-
tet. Minden nap gyakorolhatjuk 
a családunk körében, de a baráti 
közösségeink is várnak a szerete-
tünkre. Úgy vélte, e rendezvény 
is egy példa arra, hogy akik bi-
zonyos nehézségekkel, hiányos-
ságokkal küzdenek az életben, a 
szeretet által támaszra lelhetnek, 
s az idő mindig újra és újra lehe-
tőséget fog adni arra, hogy bárki 
gyakorolja a szeretetet. A folyta-
tásban a katolikus egyházközség 
hittanosai adtak betlehemes ün-
nepi műsort Balla Márk hitoktató 
vezetésével. Ezt követően tálalták 
fel az ebédet és a süteményt, majd 
a gyerekek számára elérkezett a 
várva várt pillanat, a karácsonyfa 
alatt elhelyezett ajándékokból 
mindenki kedvére válogathatott. 
A családok az esemény végén át-
vették a város ajándékát, ami egy 
hatalmas élelmiszercsomag volt, 
így valóban senki nem ment haza 
üres kézzel.

Advent az önzetlenség 
időszaka volt

A karácsonyi ajándéknak szentestére a karácsonyfa 
alatt kell lennie. Talán ezt tartotta szem előtt az MP 
Comp. Informatika Kft. tulajdonosa is, Molnár Tamás, 
amikor karácsony előtt néhány nappal kitalálta, hogy 
öt, arra érdemes fiatalt táblagéppel lep meg. Az aján-
dékozásra végül december 23-án, a Fiatalok Házában 
került sor.
Tessely Zoltán országgyűlési képviselő az átadást 
megelőzően elmondta, hogy a cégtulajdonos decem-
ber 18-án küldött neki egy e-mailt a felajánlásról. 
Ezt követően felpörögtek az események, és Bicskéről 

három, Óbarokról és Csabdiból egy-egy jó tanuló diák 
vehette át karácsonyi ajándékát egy nappal szenteste 
előtt.
Molnár Tamás cégvezető kiemelte, hogy az esélyte-
remtés volt a fő vezérvonal, mert nem szeretné, ha 
a technika hiánya akadályozná meg a gyermekek 
tanulását, fejlődését. Közölte, hogy internetezésre, 
otthoni használatra alkalmas, kamerával ellátott, 7 
collos tableteket kaptak a tanulók.
A fiatalok megilletődötten vették át az ajándékokat, de 
aztán boldogan próbálták ki a táblagépeket.
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folytatás az 1. oldalról (Pálffy Károly: „Újabb léPéseKet tettünK előre”)

Pálffy Károly kiemelte, hogy a 
jövőben is szép számmal lesznek 
fejlesztések. Számos pályázat 
van folyamatban, melyek közül 
több olyan van, amelyek a meg-
valósítási szakaszukba érkeztek 
vagy már az idei esztendőben 
lezárulnak.

- Két városi kerékpárút sza-
kasz épül meg: 180 millióból 
a Galagonyás-dűlőben egy me-
zőgazdasági útnak is használ-
ható kerékpárút 1,92 kilomé-
ter hosszan, illetve 140 millió 
forintból 3,38 kilométeren a 
vasútállomás-városközpont-Lidl 
vonalon. Közel 73 millió forint 
pályázati pénzből, illetve további 
önerő hozzáadásával kibővítjük, 
felújítjuk bölcsődénk épületét, 
illetve az udvarát is megszépít-
jük. Az év vége felé reményeink 
szerint átadjuk a Kultúrkúriát, 
melyet mintegy 70 millió forint-
ból az Ady Endre utca 11. szám 
alatt hozunk létre. Megkezdjük 
a Bicske Szíve Park fejlesztésé-

nek első ütemét, melynek során 
rendezzük a tavat és környékét, 
illetve egy kilométeres rekortán 
futópályát, járdát is kialakítunk, 
mely munkákra 219,5 millió 
forintot nyertünk. Várhatóan 
megkezdődik a helyi termelői 
piac építése a meglévő piac mel-
lett, melyre mintegy 230 millió 
forintot nyert önkormányza-
tunk. A közeljövőben két darab 
elektromos töltőállomás kerül 
beüzemelésre a városközpont-
ban, melyhez az elektromos 
csatlakozás már kiépült. A város-
központnál maradva jó hír, hogy 
tavaszra egy bekerített, modern, 
gumi ütéscsillapító felülettel 
ellátott játszóteret alakítunk ki 
több mint 300 négyzetméter te-
rületen a Kossuth téren. Szintén 
az év első felében várható a Járá-
si Hivatal új épületének átadása, 

melyet ugyancsak fontos fejlő-
désnek tartok városunk életében 
– sorolta a beruházásokat Pálffy 
Károly, majd a Bicskei Egész-
ségügyi Központtal folytatta, 
amely egy eredményes pályázat-
nak köszönhetően a közeljövő-
ben 300 millió forintot fordíthat 
eszközbeszerzésre. A helyi mik-
ro-, kis- és középvállalkozásokat 
segítheti az a fejlesztés, amely az 
Ady utca 4. szám alatt található 
önkormányzati ingatlanban va-
lósul meg, ahol inkubátorházat 
alakítanak ki 125 millió forint-
ból.

- További jelentős, hosszabb 
kifutási idővel rendelkező pályá-
zatokban is részt veszünk. Ilyen 
folyamatban lévő ügy a bicskei 
iparterület keleti részének fej-
lesztése, melyre közel 400 mil-
lió forintot nyertünk, de hasonló 
típusú az a pályázat, melyben 
konzorciumi tagként 150 millió 
forintot nyertünk humán szol-
gáltatások fejlesztésére, míg egy 

másikban 60 milliót a helyi iden-
titás és kohézió erősítésére, vala-
mint egy további pályázatunkkal 
150 millió forintot a szegregált 
területek fejlesztésére. Szin-
tén nagyléptékű fejlesztésünk 
a szennyvíztelep és a hálózat 
egy részének rekonstrukciója, 
fejlesztése, melyre 1,3 milliárd 
forint támogatást kapott kon-
zorciumunk, s ebből egymilliárd 
jut városunkra. Rendelkezünk 
továbbá egy nyertes MLSZ TAO-
pályázattal, mellyel egy műfüves 
pálya építése valósul meg a Bi-
hari utcában. További nagy pro-
jektünk lesz a régi polgármesteri 
hivatal megüresedő épületének 
átalakítása, mely munkák előké-
szítésére a kormány 100 millió 
forintot biztosított – adott ösz-
szefoglalást a polgármester, kü-
lön kiemelve, hogy idén végre 

elindulhatnak a sportcsarnok 
tervezési és kivitelezési munkái 
is, amelyek a BTC irányításával 
valósulnak meg.

Pálffy Károly megemlítette 
még, hogy az idei év egyik leg-
fontosabb eseménye az ország-
gyűlési választás lesz. Úgy vélte, 
Bicske biztonságosabbá vált a 
befogadóállomás bezárásával, 
mert ugyan eleinte sok ember-
nek adott menedéket a tábor, de 
az utóbbi időkben nem segítség-
re szorulók érkeztek.

- Azért is lesz fontos az ország-
gyűlési választás, hogy olyan ve-
zetőink legyenek, akik kiállnak 
értünk. Így megmaradhat ha-
zánk magyarnak és keresztény-
nek, unokáink pedig boldogan 
és biztonságban élhetnek – fo-
galmazott a városvezető.

A polgármesteri beszédet kö-
vetően a folytatásban a népzenéé 
volt a főszerep, fergeteges kon-
certet adott a Magyarhang zene-
kar és Konkoly Csenge.

A megszokottnál is jobb han-
gulatú volt a Bicskei Prelúdium 
Alapfokú Művészeti Iskola évzá-
ró gálaműsora, hiszen a zenei te-
hetségek szemmel látható, füllel 
jól hallható fejlődése mellett az 
iskola oktatási feltételei is jelen-
tősen javultak.

A Fiatalok Házában december 
16-án megtartott rendezvényen 
elsőként Dr. Tanárkiné Pintér 
Judit, a Székesfehérvári Tanke-
rületi Központ tanügyigazgatási 
referense szólt az egybegyűl-
tekhez. Az „Adni jó” gondolat 
jegyében bejelentette, hogy a Ko-
dály-program keretében a tanke-
rületnek lehetősége nyílt forrást 
biztosítani akusztikus hangszer 
beszerzésre. Mindebből részesült 
a Prelúdium is, az intézmény 980 
ezer forint értékben vásárolt egy 
Kawai típusú zongorát. A hang-
szert a referens jelképesen átadta 
az iskolának, majd a növendékek 
és pedagógusok játékukkal fel is 
avatták.

Ádám Annamária igazgató 
nagy megtiszteltetésnek nevezte, 
hogy a sok művészeti iskola közül 
csak kettő kapott ilyenfajta támo-
gatást és közülük az egyik a bics-
kei volt. Egyfajta elismerése ez a 
munkánknak – jegyezte meg.

Mint elmondta, tizenegy éve 
vezeti az intézményt és eleinte 

még volt lehetőségük hangszert 
vásárolni, de sok éve erre nem volt 
módjuk. Pálffy Károly polgármes-
ter pénzügyi értelemben hasonló 
bejelentést tett, mint a tankerüle-
ti referens, hiszen közölte, hogy 
Bicske Város Önkormányzata a 
2017. évi költségvetés terhére a 
művészeti iskola által alapított, a 
Zenetanulás Feltételeinek Meg-
teremtését Segítő Alapítvány szá-
mára 1 millió forintos vissza nem 
térítendő támogatást biztosított. 
Az erről szóló okiratot Szilágyiné 
Halász Éva kuratóriumi elnöknek 
adta át.

Szilágyiné Halász Éva hangsú-
lyozta, hogy működésük során a 
rászoruló növendékeknek sok 
hangszer megvásárlását támogat-
ták, továbbá zenei táborok létre-
jöttében segítettek. 

A rendezvény zárásaként a Pre-
lúdium növendékei magas szín-
vonalú koncertet adtak. A mű-
vészeti iskolában működő összes 
tanszak megmutatta tudását, így 
a nézők hallhattak egyéni és ka-
mara produkciókat, klasszikus és 
jazz muzsikát, szerepeltek a nép-
zene tanszak és a dráma tanszak 
növendékei, valamint a művészeti 
iskolai tanárai is zenéltek. A kon-
certet a művészeti iskola fúvósze-
nekarának karácsonyi dallamai 
zárták.

Örömteli évbúcsúztató 
a Prelúdiumban

A Magyarhang zenekart tíz éve 
alapította meg 3 testvér.   
A formáció prímása Mészáros 
Erzsébet népi hegedűmű-
vész és zenetanár, brácsása 
Mészáros Vince brácsamű-
vész és zenetanár, bőgőse 
pedig Mészáros Mátyás, aki 
jelenleg zenepedagógiát tanul 
a Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetemen, de emellett karve-
zetéssel és zenetanítással is 
foglalkozik.
Az együttes énekese Konkoly 
Csenge, aki Liszt Ferenc Zene-
művészeti Egyetemen végzett, 
és népi ének előadóművészi, 
etnomuzikológusi és népi 
ének tanári diplomát szerzett. 
Jelenleg a székesfehérvári 
Hermann László Zenemű-
vészeti Szakgimnázium és a 
Zeneakadémia tanára.
A formáció a Kárpát-medence 
autentikus népzenéjét hozta el 
Bicskére.
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Recept
Hozzávalók:  25 dkg darált hús, 2 ek rizs,  
1 ek zsemlemorzsa, 1 tojás, 1 fej hagyma, só, 
bors, 2 db sárgarépa, 1 db fehérrépa, 3 db 
burgonya, 1 marék zöldbab, 1 marék  
zöldborsó, 1 paradicsom, 1 kápia paprika,  
1 kk pirospaprika, 2 dl főzőtejszín, 1 ek liszt, 
1 kk mustár, tárkony, petrezselyem

Elkészítés:  A sárgarépát, a fehérrépát és a 
zöldbabot karikázzuk fel, a krumplit koc-
kázzuk, majd a zöldborsóval, sóval, borssal, 
vízzel felengedve tegyük fel főni.
Készítsük el a gombócokat: darált hús, 
zsemlemorzsa, rizs, tojás, só, bors, vörös-
hagyma, esetleg petrezselyem. Jól dolgoz-
zuk össze, és amikor a leves forr, óvatosan 

formázzuk bele, és kb. 20 perc alatt főzzük 
együtt készre. Ha minden puha, habarjuk 
be - ide jön a kis mustár is. A végén, apróra 
vágott petrezselyemmel és tárkonnyal szór-
juk meg!

Nyírségi 
húsgombócleves

Tovább javultak  
az életmentés feltételei  
Néhány nappal azt követő-

en, hogy egy vadonatúj 
Mercedes mentőgépjárművel 
gazdagodott a bicskei men-
tőállomás, az önkormányzat 
jóvoltából egy életmentő 
berendezést kaptak. A decem-
ber 21-ei átadóünnepséget a 
Városházán tartották.

A több mint 4 millió forintba ke-
rülő Lucas 2 névre hallgató mell-
kasi dekompressziós rendszert a 
Bicskei Egészségügyi Központ 
Nonprofit Kft.-n keresztül vá-
sárolta meg az önkormányzat a 
mentőszolgálat alapítványának 
megkeresésére.  

- Bízom benne, minél keve-

sebbszer kell majd használni, de 
ha szükség lesz rá, akkor megfe-
lelő segítséget nyújt a mentősök-
nek – hangoztatta Pálffy Károly 
polgármester az átadón. 

- A köszönet kevés erre a se-
gítségre. Igyekszünk majd mun-
kánkkal meghálálni ezt a sok jót, 
amit mostanában kaptunk. Egy 
hónapja például nem gondol-
tam volna, hogy ezzel a géppel 
gazdagodunk az ünnepek előtt. 
Óriási megtiszteltetés lesz dol-
gozni vele, hiszen jelenleg ilyen 
műszer csak a megyeszékhelye-
ken és a légi mentőknél található 
meg. 2017-ben a mentőegysé-
gek 22 alkalommal találkoztak 
külső helyszíneken olyan szi-

tuációval, amikor leállt a légzés 
és a keringés. Az újraélesztés 9 
esetben volt sikeres. 2018-ban 
ezzel a készülékkel több sikeres 
újraélesztésünk lehet – fogal-
mazott Kutenics Péter, a bicskei 
mentőállomás vezetője.

Elmondta, hogy leállt légzés, 
keringés esetében az újraélesz-
tés mellkas kompresszióból, 
lélegeztetésből és gyógyszerek 
intravénás bejuttatásából áll. 
Kiemelkedően fontosnak nevez-
te, hogy a mellkas kompresszió 
megfelelően hatékony legyen, 
mind mélységben, mind frekven-
ciát tekintve megfelelően történ-
jen 20-40-60 percen keresztül. 
Ez igen nehéz fizikai munka, 
ahogy haladnak előre az időben, 
váltva végzik a mentőautón szol-
gálatot teljesítők – tette hozzá.

Kutenics Péter a polgármes-
tertől átvéve az eszközt, kollégá-
ival azonnal be is mutatta annak 
működését: egy próbabábú se-
gítségével újraélesztést szimu-
láltak. Rámutatott, hogy a gép 
üzembe helyezésével egy ember 
felszabadul, ami óriási előny, 
hiszen más feladatokat végezhet 
közben, például gyógyszert ad-
hat be vagy lélegeztetheti a be-
teget. Arról nem beszélve, hogy 
a gép nem fárad, nem lankad, fo-
lyamatosan ugyanolyan intenzi-
tással végzi a mellkas kompresz-
sziót. A készülék lehetővé teszi, 
hogy a beteg szállítása közben a 
mentőautóban is alkalmazzák.

A jelenleg elérhető legkorsze-
rűbb mentőgépjárművel gazda-
godott a bicskei mentőállomás 
december közepén. Az ünne-
pélyes gépátadáson jelent volt 
Csató Gábor, az Országos Men-
tőszolgálat főigazgatója, Győrfi 
Pál, az OMSZ szóvivője, Tessely 
Zoltán országgyűlési képviselő, 
Pálffy Károly polgármester, Bá-
lint Istvánné alpolgármester és 
természetesen a mentőállomás 
dolgozói.

Tessely Zoltán beszédében 
hangsúlyozta, hogy a mentőau-
tók átlagéletkora 2011-ben még 
8,3 év volt, ma már 6,9 év. Em-
lékeztetett rá, hogy 2010 előtt a 
baloldali kormányok részben az 
egészségügyi ágazatot sújtó álta-
lános megszorítások miatt, rész-
ben pedig a betegszállítás priva-
tizációjának előkészítése okán 
az utolsó években lényegében le-
állították a mentőautó beszerzé-
seket. A Fidesz-KDNP kormány 
ezzel szemben az elmúlt években 
többletforrásokat biztosított a 
mentés feltételeinek javítására, 
ennek köszönhetően 500 új 
mentőautó állt szolgálatba. A 
jogszabály 13 évben maximálja a 
mentőautók átlagéletkorát, tehát 
kimondható, hogy mára egészen 
jól állunk – tette hozzá.

- Az idén beszerzett mentő-
autók műszakilag és felszerelt-
ségükben is korszerűbbek a ko-
rábban vásárolt gépjárműveknél. 
Annak érdekében, hogy a bete-
gek és a mentő dolgozók számára 
a lehető legjobb, legalkalmasabb 
mentőautók álljanak a rendelke-
zésre, mintegy 40 pontban mó-
dosultak a műszaki tartalmak. 
Az új autók egyebek mellett 
automata váltóval, speciális hor-
dággyal, több megkülönbözte-
tő fényjelzéssel és még számos 
életmentést, tehát a betegek és a 
mentődolgozók biztonságát és a 

betegellátás minőségét szolgáló 
elemmel gazdagodtak – sorolta a 
képviselő, majd azt kívánta a dol-
gozóknak, hogy nagyon kevés 
dolguk legyen az új járművel.

Tessely Zoltán szót ejtett még 
a béremelésekről: 2018-ban 
átlagosan 67 százalékkal lesz 
magasabb a mentésben dolgo-
zók bére, mint volt 2016-ban. 
Megjegyezte, hogy a többletfor-
rásokból 30 új mentőállomás 
épült, és a leromlott mentőállo-
mások közül 104 megújításra 
került. Jelezte, hogy az OMSZ 
költségvetését a kormány 2010 
óta a 22,6 milliárd forintról 39,7 
milliárd forintra emelte, amely 
74 százalékos emelkedés.

Csató Gábor elmondta, hogy 
2017 januárjában nagy fejlesztés 
indult el náluk, miután a kor-
mány stratégiai céljai között sze-
repel, hogy a mentősök anyagi és 
erkölcsi megbecsülését javítsa.

- Ennek egyik jó példája az a 
193 új eset rohamkocsi, melyek 
közül egy most ideért Bicskére. 
Tavaly volt már egy eset rohamko-
csi csere itt, azokat most eggyel 
lejjebb léptetjük, hogy máshol 
is új és modern technológiákkal 
szolgálhassuk a betegellátást. Az 
új jármű kialakítása a bajtársak 
minden igényét figyelembe vette 
a minél jobb betegellátás érdeké-
ben – emelte ki a főigazgató.

Csató Gábor közölte, hogy a 
béremelések mellett 2018 elején 
új munkaruhákat szereznek be, 
valamint eszközfejlesztések is 
lesznek. Emellett gőzerővel do-
goznak azon, hogy a mentőállo-
másokon – köztük Bicskén - jobb 
körülményeket teremtsenek.

A beszédek elhangzását kö-
vetően Kutenics Péter, a bicskei 
mentőállomás vezetője átvette a 
jármű kulcsait, majd a jelenlé-
vők alaposan megismerkedtek a 
mentősök új ékszerdobozával.

Szolgálatba állt a bicskei 
mentőállomás új autója
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Sport Köztünk élő hősök

A régi személyi igazolvány-
ban a foglalkozás is benne 
volt. Mi lenne az Önében, ha 
ez ma is így lenne?

– Valószínűleg hangszerkészí-
tő-  és javító lenne, mint ahogy 
a bizonyítványomban is ez áll. 
Egyébként a fúvós, vonós és 
pengetős hangszerek közül én 
a fúvósokkal foglalkozom,  azok 
közül is a fafúvósokkal. Bicskére 
jártam gimnáziumba, a zeneis-
kolában Tihanyi Gellért volt a 
tanárom. Egyszer kérdezte, mi 
szeretnék lenni, de nem 
tudtam a választ. Azt java-
solta, hogy legyek hang-
szerész. Elgondolkodtam, 
beszéltem szüleimmel is, 
majd megkaptam tőle egy 
budapesti mester telefon-
számát. Elmentünk hozzá, 
és a mester azt mondta, ha 
érdekel a dolog, pár napig 
maradjak, hogy kiderül-
jön, van-e kézügyességem, 
akarom-e ezt csinálni.
Megfogta a légkör,  
a műhelyszag?

– A szag nem, mert a 
denaturált szesz szaga fo-
gadott. Inkább a szakmai 
rész érdekelt, a mechani-
kus hangszerek bütykölé-
se, szerelése nagyon be-
jött. Miután megismertem 
a szerkezetüket, utána 
kezdtem érezni, jól döntöttem.
Épít is vagy csak szerel?

– A szakma tulajdonképpen 
nem egy-egy hangszer készíté-
séről szól, vagyis nem egy darab 
fából faragunk ki egy fafúvós 
hangszert, hanem a meglévőket 
restauráljuk, újítjuk fel, esetleg 
alkatrészeket gyártunk hozzá.
Az igaz, hogy két, teljesen 
egyforma klarinét között is 
van különbség?

– Nincs két egyforma hang-
szer a világon. Akármennyire 
pontosan ugyanúgy néznek is ki, 
a fa és fém szerkezetében nem 
egyformák, ezért másképp re-
zegnek és adják át a hangot.

Játszik is fafúvós  
hangszeren?

– A bicskei zeneiskolában ele-
inte csak klarinétot tanultam, az-
tán a szaxofont is felvettem. Volt 
olyan időszak, amikor vendég-
látóhelyeken e két hangszeren 
játszottam. Egyébként a többi 
fafúvóson, tehát fuvolán, oboán, 
fagotton is tudok játszani.
Bicskén volt már többször 
St. Martin koncert, ahol a 
művész mindig barátjaként 
említi. Honnan a kapcsolat?

– Amikor még Pesten dol-
goztam, többször javítottam a 
hangszerét. Bicskére kerültem, 
a zeneiskolába jöttem tanítani, 
de a művész „követett”. Egyszer 
gondja volt a hangszerrel, elvál-
laltam a javítást és majd két évti-
zede tart a kapcsolatunk.
Hányan foglakoznak  
hangszerjavítással?

– Vagyunk néhányan, és bí-
zom benne, hogy a jövőben 
is lesznek, akik hangszereket 
javítanak. Ez nem egy egysze-
rű feladat, ismerni kell a fa– és 
fémmegmunkálást, forrasztást, 
hegesztést, csiszolást, esztergá-
lást, polírozást. Szóval komplex 

tevékenység, nem csak abból áll, 
hogy állítgatjuk a hangszereket.
A magánéletében férj  
és családapa. Két  
gyermekük van, de lányuk 
Down-szindrómás.  
Hogy élte ezt meg?

– Dorci most 25 éves. Az első 
időszak nagy bizonytalanságot 
okozott. Korai fejlesztésre hord-
tuk Czeizel Barbarához 5-6 éves 
koráig. Feleségem nagyon sokat 
foglalkozott vele és azóta is ő vég-
zi a munka javát. Nagyban neki 

köszönhető, hogy most 
ott tartunk, ahol. Amúgy 
egy nagyon szerethető 
gyerek, annyi pluszt ka-
punk tőle, hogy ajándék 
ő nekünk. Bármikor jobb 
kedvre deríti az embert, 
bárki, aki ismeri, imádja 
őt. Fel sem merült az a 
lehetőség, hogy otthon-
ba adjuk. Mi így vagyunk 
egy egész, kerek család.
Nem féltek egy másik 
gyerek vállalásától?

– Volt bennünk egy 
kis félsz, de a terhesség 
alatt folyamatos volt a 
megfigyelés és tudtuk, 
hogy egészséges fiúnk 
lesz. Dani már 19 éves. 
Gitározik, jól tanul, 
nyelvvizsgája van. A két 
gyerek viszonya kiváló, 

Dani segíti Dorcit, mindenben 
egymást erősítik.
Elégedett azzal,  amit eddig 
elért?

– Egyre elégedettebb vagyok 
szakmai oldalról. 30 éve vagyok 
a pályán és még mindig imádom. 
A munkám egyben a hobbim is. 
Ráadásul – több év tanulás után 
– ma már a zongorahangoláshoz 
is értek. Pár éve a székesfehérvá-
ri Hermann László Zeneiskolá-
ban vagyok félállásban hangszer 
karbantartó. Ennek kapcsán a 
városból és környékéről jelen-
tős mennyiségű megkeresés fut 
be hozzám. Úgyhogy nem fogok 
unatkozni a jövőben sem.

Oláh Zsoltnak  
a munkája a hobbija is

folyamatos sikereket ért 
el a 2017-es évben a Mad 

Max Kempo Dojo Sportegye-
sület, így méltán érdemelte 
ki az Év Klubja díjat a Hun 
Kempo Kai Szövetségnél.

Amint arról Tóth Károly edző, 
az egyesület elnöke tájékoztat-
ta a Bicskei Újságot, a klub az 
évzáró rendezvényét december 
21-én tartotta meg Csabdin, 
ahol értékelték eredményeiket 
és szót ejtettek a 2018-as évre 
tervezett rendezvényekről, ver-
senyekről.

- Klubunk versenyzői 2017-
ben 15 versenyen vettek részt, 
melyből 12 hazai helyszíneken, 
3 pedig külföldön (Portugália, 
Lengyelország, Csehország) 
került megrendezésre. A 15 ver-
seny között volt nyílt nemzetközi 
verseny, magyar bajnokság, Eu-
rópa-bajnokság, Világkupa, Vi-
lágbajnokság is. Összességében 
a 15 versenyen tanítványaim 198 
alkalommal álltak fel a dobogó-
ra, 83 első, 79 második és 36 
harmadik helyezést elérve. 

Külön kiemelném az év utol-
só versenyén, az UWSKF nyílt 
Európa-bajnokságon elért ered-
ményt, ahol hét versenyzőnk 
5 aranyérmet, 8 ezüstérmet, 6 
bronzérmet és 4 negyedik he-

lyezést ért el – összegzett Tóth 
Károly.

A Hun Kempo Kai Szövetség 
másnap tartotta évzáró és évér-
tékelő rendezvényét Szigethal-
mon. Az esemény zárásaként 
kiosztották a klub és szövetségi 
szintű díjakat is.

Klubszintű díjazásban része-
sült Baljer Roxána, mint a Mad 
Max legeredményesebb lány 
versenyzője, Magyari Renáta a 
2017-ben legtöbbet fejlődött 
versenyző és Tóth Levente a 
klub legeredményesebb fiú 
versenyzője. Szövetségi elisme-
résben részesült Baljer Roxána 
a szövetség legeredményesebb 
lány versenyzőjeként (2015 és 
2016 után immár harmadik al-
kalommal), a Mad Max Kempo 
Dojo, mint a 2017-es év klubja 
(2012 után második alkalom-
mal), valamint Tóth Károly, mint 
a 2017-es év edzője (2015 után 
másodszor).

Az elnök elmondta, hogy tanít-
ványai most is gőzerővel készül-
nek a további megmérettetésekre. 
A legjelentősebbek a március ele-
jén megrendezésre kerülő Nyílt 
Kempo Világkupa Százhalombat-
tán, és a WAC (World All Styles) 
Championships, amit Portugáli-
ában Caldas De Rainha-ban ren-
deznek meg.

A Mad Max 
Kempo Dojo  
lett az év klubja

A munkám egyben a hobbim is - vallja Oláh Zsolt, aki a Bicskei TV „Köztünk élő hősök” című műsorának 
tizenkettedik vendége volt. Szabó Ágnes sorozatában a hangszerjavító mester, zenetanár mesélt ritka szak-
májáról, gyermekeiről, köztük Down-szindrómás lányáról, aki nagy ajándék az egész családjuk számára.



ANyAKöNyvi HíreK
Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ védőnői  
szakmai egysége tájékoztatása szerint a 2017. november-december hónapban  
született gyermekek: Kovács Lili (2017. 11. 11.), Lugosi Kornél (2017. 11. 14.),  
Hullár Jázmin Anna (2017. 11. 16.), Horváth istván Kolos (2017. 11. 29.),  
Ormándlaky Zsombor (2017. 12. 11.), 
Todi Nimród Benedek (2017. 12. 21.), 
Boldizsár Petra (2017. 12. 26.).
Jó egészséget kívánunk!

Védőnői Szakmai Egység
2060 Bicske, Kossuth tér 17.
Telefon: 22/ 952-232 E-mail: 
bicskevedonok@gmail.com

Hivatalok
Fejér Megyei Kormányhivatal 
Bicske Járási Hivatal
Bicske, Kossuth tér 14. 
T.: 22/566-300, Fax: 22/566-303
Hétfőn: 8–12 és 13–16
Szerdán: 8–12 és 13–16
Pénteken: 8–12

Okmányirodai Osztály
Bicske, Kossuth tér 16. 
T.: 22/566-288, Fax: 22 566-287
Hétfő:  8–16, Kedd: 8–12
Szerda: 8–18, Csütörtök:8–16
Péntek: 8–12

Bicske város Polgármesteri  
Hivatala
Bicske, Hősök tere 4. T.: 22/565-464
Hétfő: 8:00-12:00
Kedd: Az ügyfélfogadás szünetel
Szerda: 1300-18:00
Csütörtök: Az ügyfélfogadás szünetel
Péntek: 8:00-12:00

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

Tessely Zoltán országgyűlési  
képviselő fogadóórája:
előzetes bejelentkezés alapján.  
T.: 06-20/499-9623

Bicskei egységes  
Művelődési  
Központ és Könyvtár 
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

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

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

Bicskei Gazdasági  
Szervezet
Bicske, Kossuth u. 60-62.
22/565-285

egészségügy
Bicskei egészségügyi Központ
Bicske, Kossuth tér 17., 22/567-520
Hétfőtől péntekig 7 órától rendelési 
időtől függően

Orvosi ügyelet 
Bicske, Kossuth tér 17.
Hétfőtől-péntekig: 16 órától másnap 
reggel 8 óráig. Szombat-vasárnap és 
ünnep napokon: 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., 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

KÖZÉrDEKŰ  
INforMáCIÓK

Sajtónyilvános bejárást tartottak 
az épülő bicskei járási hivatalban 
december 13-án. Simon László 
Fejér megyei kormánymegbízott 
és Tessely Zoltán országgyűlési 
képviselő közösen tekintették meg 
a létesítményt.

- Célul tűztük ki Bicskén és a 
megye más pontjain is, hogy méltó 
körülmények között fogadhassuk 
az ügyfeleket. Bicskére is olyan 
épületet álmodtunk meg, amely 
tényleg alkalmas a 21. századi 
ügyintézésre. Az objektum 2250 

négyzetméteres lesz, és a jelenleg 
a város több pontján lévő szerveze-
ti egységeket egy helyre integrálja. 
A Bicskei Járási Hivatal 68 munka-
társa költözik majd ide – mondta 
Simon László.

A kormánymegbízott közölte, 
hogy januárban érkeznek a búto-
rok, és megtörténik az informa-
tikai rendszer kiépítése. A tervek 

szerint kora tavasszal lesz a hivata-
los átadás. 

Tessely Zoltán a bejárás alkal-
mával elégedetten nyugtázta a 
látottakat. Megjegyezte, hogy min-
dennel szemben kritikus szokott 
lenni, de a bicskei járási hivatal 
épületében nem talált kivetnivalót. 
Mint mondta, az a tervrajzokhoz 
hasonlóan tökéletesen illeszkedik 
a környezetéhez, hangulatában és 
stílusában pedig megidézi a város-
központ többi jellegzetes építmé-
nyének jegyeit.

Simon László elmondta még, 
hogy a jelenlegi okmányirodában 
alig kétszáz hatáskörben fordulhat-
nak az ügyintézőkhöz az állampol-
gárok, ez az új épületben, amely 
korszerű kormányablak lesz, közel 
ezerötszáz hatáskörre emelkedik.

A 820 millió forintos beruházás 
kormánydöntés alapján, állami for-
rásból történik.

Hamarosan átadásra kerül 
a járási hivatal új épülete

December 20-án nyolc új jár-
őrautót kapott a Bicskei Rend-
őrkapitányság. Varga Péter 
rendőrfőkapitány a megyei áta-
dóünnepségen elmondta, hogy 
az Audi, Skoda, Mercedes és 
Suzuki gyártmányú járművek a 
gyors reagálás, a szolgálati fel-
adatok biztonságos ellátása és a 

logisztikai tevékenység hatékony 
végrehajtása miatt szükségesek, 
hiszen azok teljesítése elképzel-
hetetlen elhasznált, magas futás-
teljesítményű gépjárművekkel.

Balázs Sándor kapitány a 
Bicskei Újság kérdésére kö-
zölte, hogy a kapitányság teljes 
szolgálati területén, mind a 16 

településen használják majd a 
járműveket. Megjegyezte, az új 
autók megléte nem azt jelenti, 
hogy nyolccal több autójuk lett, 
hanem nyolc régit cseréltek 
újakra. Úgy vélte, a jövőben még 
gyorsabbak lesznek, és az amúgy 
is jónak számító reagálási idejü-
ket tovább csökkenthetik.

Új járőrautók  
a rendőrkapitányságon

Kondicionáló terem a jó erőnlétért

Szalagavató a Vajdában

Bicske és Felcsút önkormányzatá-
nak támogatásából (Bicske Város 
Önkormányzata minden évben1,3 
millió forinttal segíti a kapitány ság 
működését) kondicionáló termet 
alakítottak ki a Bicskei Rendőrka-
pitányságon. A rendőrség épüle-
tének legfelső szintjén lévő terem-
ben a legkiválóbb, legmodernebb 
gépekkel felszerelt helyiségben a 
rendőrök javíthatnak edzettségi 
állapotukon, a rendszeres fizikai 
felmérésekre jobban felkészülhet-
nek, továbbá az általános kondíció-
juk is javulhat.

December közepén tartotta szalagavató ünnepélyét a Székesfehérvári 
Szakképzési Centrum Vajda János Gimnáziuma, Szakgimnáziuma 
és Szakközépiskolája a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola 
aulájában. A 32 végzős diák közül tizenheten a 12.a, míg tizenöten 
a 12.b osztály tanulói. A fiatalok ruhájára osztályfőnökeik tűzték fel 
a szalagot, amelyet a szokásoknak megfelelően a közös tánc követett. 
A bálon Iványi Ferencné képviselte Bicske Város Önkormányzatát.


