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Kedves 
Bicskeiek!
Visszatekintve áprilisra, szeret-
nék köszönetet mondani mind-
azon bicskei lakosnak, aki élt 
állampolgári szavazati jogával, 
és elment voksolni április 8-án. 
Öröm számomra, hogy a bics-
keiek nagy része (az országos 
átlagot meghaladva) fontosnak 
tartotta kinyilvánítani vélemé-
nyét arról, hogy milyen úton 
haladjon tovább hazánk az elkö-
vetkezendő négy esztendőben. 
Gratulálok a győzteseknek, 
kiemelten választási körzetünk 
régi-új országgyűlési lépvise-
lőjének, Tessely Zoltánnak! Jó 
munkát, erőt és kitartást kívá-
nok neki feladataihoz. Biztos 
vagyok benne, hogy a korábbi 
évekhez hasonlóan, a jövőben 
is sikerrel képviseli majd váro-
sunk érdekeit.

De már májust írunk, és ha 
május, akkor Bicskei Napok! 
Immár harminchetedszer kerül 
megrendezésre legjelentősebb 
kulturális rendezvénysoroza-
tunk, mely idén a Pünkösdöt is 
magába foglalja. Már az utolsó 
simítások zajlanak annak érde-
kében, hogy a hagyományosan 
négy napos események zökke-
nőmentesen teljenek.  

Ha az időjárás is kegyes lesz 
hozzánk, azt gondolom, ismét 
sok embert megmozgatnak 
majd programjaink, amelyet 
próbáltunk úgy összeállítani, 
hogy mindenki találjon ben-
ne számára kedveset. Idén is 
több, nívós produkciót sikerült 
elhoznunk Bicskére, így fellép 
nálunk Mága Zoltán hege-
dűművész, látható Wegenast 
Róbert festőművész életmű 
kiállítása, és remélhetőleg em-
lékezetes koncertet ad majd a 
Kárpátia együttes.

Jöjjenek el kulturális, szóra-
koztató és sport programjaink-
ra, szeretettel várom Önöket a 
37. Bicskei Napokon!

Pálffy  
Károly 
polgármester

Bicske város önkormány-
zata május 17-20. között 

rendezi meg hagyományos, 
kulturális, sport és gasztro-
nómiai fesztiválját, a Bicskei 
Napokat. A 37. alkalommal 
sorra kerülő városnapokon ez-
úttal is változatos és izgalmas 
programok várják Bicske és a 
környék lakóit.

A programok tematikáját alap-
vetően meghatározza a Családok 
Éve, a városi gyermeknap és ter-
mészetesen a Pünkösd. Lesznek 
kiállítások többféle témában, 
mint a vadászat, a családi fotók, 
az I. világháború, de életművet 
bemutató tárlat is várja az érdek-
lődőket. Színesnek ígérkezik 
a koncertkínálat, hiszen ismét 
Bicskén zenél Mága Zoltán, de 
koncertet ad a Kárpátia, a Bics-
kei Fúvószenekari Egyesület, 
lesz Made in Hungária musical, 
a gyerekeknek pedig Bíró Esz-
ter énekel majd. A színpadon 
mutatják meg tehetségüket a 
város és a környék diákjai, vala-

mint a gyermek és felnőtt nép-
táncosok. Természetesen nem 
maradnak el a sportversenyek 
sem: a teljesség igénye nélkül 

horgászatban, kosárlabdában, 
asztaliteniszben, úszásban és 
futballban mérhetik össze tudá-
sukat a jelentkezők.

 A 37. Bicskei Napok  
részletes programja a Bicskei 

Újság mellékletében  
található.

Égessünk
körültekintően!

8. oldal

Melléklet
37. Bicskei Napok 
programfüzet

Bicskei díjazottak 
a Megyenapon

3. oldal

Felavatták 
a BTC  sporttelepét
 1, 4–5. oldal

Kétnapos sportfesztivállal avatták fel  
a Bicskei Torna Club felújított sporttelepét

Komjáthy Péter klubigazgató el-
mondta, hogy a Kerecsendi Kiss 
Márton utcai sporttelep korsze-
rűsítése régóta váratott magára és 
a szükséges előkészítési-tervezési 
folyamatot követően, a Pharos ’95 

Kft., illetve a Best Grundbau Kft. 
alkotta Bicskei TC 2016 konzor-
cium háromnegyed év alatt 350 
millió forintos ráfordításból cso-
dálatos sportparadicsomot vará-
zsolt a területen.

Emlékezetes rendezvénysorozattal és testvér települési 
nemzetközi labdarúgó tornával avatta fel megújult és 

kibővített sportlétesítményét a Bicskei Torna Club Egyesü-
let április 21-22-én. A 106 esztendős klub jelenleg 4 szak-
osztályában 250 sportolónak nyújt színvonalas sportolási 
lehetőséget, közte 7 korcsoportban több mint 180 labda-
rúgónak.
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Soros, nyílt testületi ülés  
(2018. március 28.)

1. Az intézményi térítési díjak megállapí-
tásáról szóló 13/2017. (III. 29.) önkor-
mányzati rendeletet a testület nem módo-
sította, azaz az intézményi térítési díjakat 
nem emelte, ugyanakkor a kedvezménye-
zettek körét kis mértékben kibővítette. 
2. Az önkormányzat a tulajdonában lévő 
intézmények használatában lévő fogyasz-
tási helyekre, továbbá a közvilágításra ösz-
szevont villamos áram beszerzési eljárás 
lefolytatását kezdeményezte. A beszerzési 
eljárás szakmai lebonyolításával meg-
bízta a Sourcing Hungary Kft-t bruttó 
1.079.500 Ft összegű megbízási díj el-
lenében.
3. A testület a Bicske Városi Óvoda, Bics-
kei Egészségügyi Központ és a Bicskei 
Tanuszoda, továbbá a Szt. László Általá-
nos Iskola – KEOP 2015-5.7.0/15-2015-
0052 pályázat – képviseletében összevont 
földgáz beszerzési eljárás lefolytatását 
kezdeményezte. A beszerzési eljárás szak-
mai lebonyolításával megbízta a Sourcing 

Hungary Kft-t bruttó 1.079.500 Ft ösz-
szegű megbízási díj ellenében.
4. A képviselők jóváhagyták a Zsámbéki 
Medence Regionális Területfejlesztési 
Társulás 2018. március 31. napjával tör-
ténő megszüntetését.
5. Az önkormányzat 300000 Ft támoga-
tást nyújtott a Bicske Barátok Egyesület 
működéséhez. Az egyesület idén tervezi 
a Szülőföldünk könyv sorozat harmadik 
részének kiadását.
6. Az önkormányzat 300000Ft-tal tá-
mogatta a 188. Shvoy Lajos Cserkészcsa-
patért Egyesület jubileumi születésnapi 
rendezvényét. 
7. A testület elfogadta a Bicskei Római 
Katolikus Egyházközség részére nyújtott 
900000 Ft vissza nem térítendő önkor-
mányzati támogatás felhasználásáról szóló 
szakmai és pénzügyi beszámolót. 
8. A képviselők jóváhagyták a 37. Bicskei 
Napok rendezvénysorozat programját, 
melyre keret jelleggel 5.000.000 Ft ösz-
szeget biztosít.
9. A testület idén is megbízta a Bicskei 
Torna Club Egyesületet a búcsú lebonyo-
lítására, melynek helyszíne a Bicskei Piac, 
időpontja május 27. 
10. A képviselők egyetértettek a Bicskei 
József Attila Általános Iskola és Szakisko-
la esetében az új OKJ-s szakmai képzés 
felvételével (konyhai kisegítő) és a Fejér 
Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Bicskei 

Tagintézménye új épületbe történő áthe-
lyezésével. 
11. A testület egyetértett azzal, hogy a 
Bicskei Prelúdium Alapfokú Művészeti 
Iskola új telephelyet létesítsen Mányon, 
illetve Alcsútdobozon.   
12. Az önkormányzat pályázatot nyújt be 
a Terület- és Településfejlesztési Operatív 
Program 4.3.1 kódszámú felhívás kereté-
ben a Bicske szegregált lakóterületek re-
habilitációja címmel. A pályázat előkészí-
tési költségeinek fedezeteként 6.500.000 
Ft-ot biztosít az önkormányzat.

Soros, nyílt testületi ülés  
(2018. április 25.)

1. A testüket elfogadta az Összefogás 
Bicskéért Egyesület részére nyújtott 
50000 Ft, a Bicskei Önkormányzati 
Tűzoltóság részére nyújtott 9000000 
Ft, a Bicskei Barátság Horgász Egyesület 
részére nyújtott 250000 Ft, a II. Székely 
– Magyar Utánpótlás Labdarúgó Torna 
megrendezéséhez nyújtott 1000000 Ft, a 
Bicskei Fúvószenekari Egyesület részére 
nyújtott 500000 Ft, a Bicskei Torna Club 
Egyesület részére nyújtott 5000000 Ft 
és a Bicskei Református Egyházközség 
részére nyújtott 2700000 Ft támogatás 
elszámolásáról és felhasználásáról szóló 
szakmai és pénzügyi beszámolókat. 
2. Az önkormányzat 300000 Ft-tal támo-

gatja a Bicskei „Barátság” Horgász Egye-
sület működését.
3. A Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon által 
megrendezésre kerülő városi Gyermek-
napot Bicske Város Önkormányzata keret 
jelleggel 300000 Ft-tal támogatja.
4. Az önkormányzat pedagógusnapi kö-
szöntőjét június 1-jén tartja a Báder Fo-
gadóban, melyre keret jelleggel 560000 
Ft-ot biztosít.
5. A testület elfogadta a Bicske Építő 
Kft. 2017. évi beszámolóját 201 077 eFt 
mérlegfőösszeggel és 8 811 eFt (nyere-
ség) adózott eredménnyel. 
6. A képviselők elfogadták a Bicske-
Csabdi-Mány Kft. 2017. évi beszámolóját 
14 297 eFt mérlegfőösszeggel és 516 eFt 
adózott eredménnyel, illetve hozzájárul-
tak ahhoz, hogy a kft tevékenységi köre 
adminisztratív, PR, marketing, kommu-
nikációs, projektmenedzseri és pályázat-
figyelési feladatokkal bővüljön. 
7. Az önkormányzat indulni kíván a 
Magyarország 2018. évi központi költ-
ségvetéséről szóló 2018. évi C törvény 
IX. Helyi önkormányzatok támogatási 
fejezete 3. melléklet II.2. pontja alapján 
meghirdetett pályázaton, mely keretében 
a Madách Imre és a Tószeg utcák burkola-
tát kívánja felújítani. Az utak felújításának 
becsült költsége 60 millió Ft, melyhez az 
önkormányzatnak 30 millió Ft önerőt kell 
biztosítania. 

Bennünket 
képviselnek

Kedvezőbb 
lett a mezőőri 
járulék
A mezőőri járulék mértékét és 
megfizetésének módját Bicske Vá-
ros Önkormányzata a 17/2016. 
(VI.29.) a mezei őrszolgálat lé-
tesítéséről és működéséről szóló 
önkormányzati rendelettel szabá-
lyozza.

A szabályozás szerint a mezőőri 
járulék mértéke megkezdett hektá-
ronként 500 Ft. 

A korábbi rendelet alapján, ha 
valaki több kisméretű zártkerti in-
gatlannak a tulajdonosa, használója 
volt, a járulékfizetési kötelezettsé-
ge valamennyi ingatlan tekinteté-
ben fennállt, még akkor is, ha ezek 
együttes mérete nem haladta meg 
az 1 hektárt.

A rendelet márciusi módisításá-
val a testület könnyíteni kívánt ezen 
a helyzeten, így „Amennyiben a 
járulékfizetésre kötelezett személy 
tulajdonában vagy használatában 
lévő valamennyi ingatlan együttes 
területe nem éri el az 1ha-t, a járu-
lékfizetési kötelezettség összesen 
500 Ft”. Ettől függetlenül viszont 
a mezőőri járulék mértéke megkez-
dett hektáronként maradt 500 Ft.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált te-
lepülésfejlesztési stratégiáról és a településrende-
zési eszközökről, valamint egyes településrendezési 
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) 
Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 
alapján Bicske teljes közigazgatási területét érintően 
a településrendezési eszközök felülvizsgálata vált 
szükségessé, mert a Kormányrendelet 45. § (1) be-
kezdése értelmében a 2012. december 31-én hatály-
ban lévő településrendezési eszközök 2018. decem-
ber 31-ig alkalmazhatók.

Az új településrendezési eszközök a Kormányren-
deletnek megfelelő településfejlesztési koncepció 
alapján kerülnek kidolgozásra.

Az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény értelmében a te-
lepülésfejlesztési koncepció a település környezeti, 
társadalmi, gazdasági adottságaira alapozó, a tele-
pülés egészére készített, a 
változások irányait és a fej-
lesztési célokat hosszútávra 
meghatározó dokumentum, 
melyben foglalt célok megva-
lósítását a településrendezési 
eszközök biz tosítják.

A településfejlesztés és a 
településrendezés együttes 
célja a lakosság életminősé-
gének és a település verseny-
képességének javítása érde-
kében a fenntartható fejlődést 
szolgáló településszerkezet 
és a jó minőségű környezet 
kialakítása, a közérdek ér-

vényesítése az országos, a térségi, a települési és a 
jogos magánérdekek összhangjának biztosításával, 
a természeti, táji és építészeti értékek gyarapítása és 
védelme, valamint az erőforrások kíméletes és kör-
nyezetbarát hasznosításának elősegítése.

Cél továbbá, hogy az önkormányzat jogszabályi 
kötelezettségének megfelelően a hatályos építésügyi 
jogszabályoknak megfelelő új helyi építési szabályza-
tot és szabályozási tervet fogadjon el.

A készülő településfejlesztési koncepció tartalmát 
befolyásoló fejlesztési döntés az önkormányzat által 
elfogadott Integrált Településfejlesztési Stratégia, 
melynek figyelembe vételével kívánja a képviselő-tes-
tület a település fejlesztés irányait és eszközrendsze-
rét meghatározni.

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
a 372/2017. (XII.13.) sz. határozatával döntött a 
településfejlesztési koncepció készítéséről és a te-

lepülésrendezési eszközök 
felülvizsgálatáról. A partner-
ségi egyeztetés szabályairól 
szóló helyi rendelet alapján az 
érdekelteknek lehetősége van 
a tervezési folyamatba való 
betekintésre és javaslattétel-
re. Az esetleges észrevétele-
ket, javaslatokat névvel, cím-
mel, telefonszámmal ellátva 
a rendezesiterv@bicske.hu 
e-mail címre vagy a Bicskei 
Polgármesteri Hivatal (2060 
Bicske, Hősök tere 4.) címé-
re várja Bicske Város Önkor-
mányzata.

Két darab Peugeot Partner típu-
sú személyautót adományozott a 
Spar Magyarország Kft. Bicske 
város önkormányzatának, amitől 
a feladatellátások és a szolgálta-
tások színvonalának javulása vár-
ható.

Az átadáson Pálffy Károly pol-
gármester azt mondta, nagy öröm 
számukra, hogy a cég ily módon is 
segíti feladatellátásukat. Úgy vél-
te, nagy hasznát veszik a jövőben 
a járműveknek. Köszönetet mon-
dott a cégnek, majd hozzátette: 
gesztusuk is mutatja, jó kapcso-
latban áll az önkormányzat és a 
legnagyobb cég a városban.

Heiszler Gabriella, a Spar ügy-
vezető igazgatója kiemelte, hogy 
régóta Bicskén vannak, ezer 
szállal kötődnek a városhoz. Az 
autókkal azt kívánták elérni, hogy 
minél jobb ellátásban részesülje-
nek a helyben lakók, akiknek kö-
szönet jár, mert elviselik a jelenlé-
tüket, ami nem mindig egyszerű.

A Spar gépkocsikkal 
segíti a bicskei  
önkormányzatot

Megkezdődött a város Helyi Építési Szabályzatának 
és Szabályozási Tervének a felülvizsgálata



Az idei esztendőben április 
6-án rendezték a Megyena-

pot Székesfehérváron. A szo-
kásoknak megfelelően ezúttal 
is tucatnál több fejérben élő 
és dolgozó ember kapott mun-
kásságáért kitüntetést. Bicské-
ről ezúttal ketten is elismerés-
ben részesültek: a fejér Megyei 
Közgyűlés a mentés és beteg-
szállítás területén a betegekért 
végzett kimagasló, példaértékű 
munkája elismeréseként a Dr. 
Paulikovics Elemér-díjat ado-
mányozta Szoboszlai Zoltán 
mentőápolónak, míg kiváló 
rendőri munkájáért és példa-
mutató emberi magatartásáért 
a Salamon lajos-díjat adomá-
nyozta Kovács József címzetes 
rendőr főtörzszászlósnak. Ve-
lük beszélgettünk.

Mit jelent számukra a díj?
SZZ: Amikor megtudtam, 

nagyon meglepődtem, nem szá-
mítottam rá. Sohasem szeret-
tem, ha elismernek valamivel. 
Azt szeretem a mentőzésben, 
hogy névtelen. Az a célom, hogy 
senki ne tudja, én segítettem 
rajta valamikor. Névtelen hős 
akarok maradni. Én mindig tu-
dom, hogy segítettem valakinek, 
de ő valószínűleg nem tud rólam 
semmit.

KJ: Én is igencsak megle-
pődtem. Arra gondoltam, hogy 
megérte húsz évig dolgozni, hi-
szen mégiscsak a munkám elis-
merése ez a díj. Tulajdonképpen 
azt érzem, ezzel is megbecsülik a 
munkámat.
Gyerekkori álom volt  
a munkájuk, vagy így hozta 
az élet?

SZZ: Eleinte orvos akartam 
lenni. Mivel apukám is men-
tős már 35 éve, így beleláttam 
a mentősök életébe, nem volt 
kérdés, hogy én is az leszek. A 
mentőtiszti iskolába nem vettek 
fel, de ápolónak igen. Az ápo-
lói munka annyira megtetszett, 
hogy már nem is akarok tiszt len-
ni. Imádom a munkám. Szere-
tem, hogy sok alázat kell hozzá. 
Én rakom rendbe a beteg után 
az autót, feltöltöm, és természe-

tesen mentéskor kiszolgálom 
az orvost. Egy jó szakápoló ér 
annyit, mint egy jó mentőorvos. 
Ugyan nem én vagyok a legna-
gyobb név az autón, de ez nem is 
volt célom sohasem.

KJ: Gyerekként rendőr sze-
rettem volna lenni, középiskola 
végén megint gondoltam rá, de 
a rendőrtiszti főiskolára végül 
nem vettek fel. Akkor elment a 
kedvem tőle, aztán 26 évesen 
mégiscsak rendőr lettem: elő-
ször őrmester lettem a BRFK-
nál, utána kerültem 2000-ben 
Bicskére járőrnek. Amikor 
2001-ben Csákvárra költöztem, 
körzeti megbízott lettem. 2008 
óta Gánton látom el ugyanezt 
a feladatot. A bicskei kapitány-
ságtól sem szakadtam el, hisz fo-
lyamatosan helyettesítem az épp 
aktuális szolgálatirányítót, va-
gyis felelek a mindennapokban 
a gördülékeny munkavégzésért, 
a járőröket, a körzeti megbízot-
takat irányítom.
Akadtak pályafutásuk során 
olyan kiemelkedő esetek, 
amik megmaradtak jó em-
lékként?

SZZ: Volt egy lakásban le-
vezetett ikerszülés, ami sokáig 
nagy motivációt jelentett. Két 
egészséges gyermek születésénél 

lehettem jelen, ami óriási érzés 
volt. Néhány éve Felcsúton egy 
középkorú férfi ötször halt meg a 
kezeink között, mi pedig ötször 
hoztuk vissza. A mai napig sok-
szor látom a boltban, és tudom, 
kiknek köszönheti az életét, ő 
viszont simán elmegy mellettem, 
de ez nekem akkor is nagyon jó 
érzés. Éppen ezért volt furcsa 
a díj, mert nevesítettek. Abban 
azért bízom, hogy a betegek ez-
után sem fogják tudni, kicsoda 
az a Szoboszlai Zoltán.

KJ: Egyszer előfordult 
Gánton, hogy a bányamúzeum-
nál lévő tanösvényről a tűzoltók-
kal közösen hoztuk le a lábát tört 
idősebb turistát. Felesége lába 
sem bírta a megpróbáltatásokat, 
így őt is nekünk kellett lehozni. 
Ugyan nem kaptam hegyi mentő 
képzést, de a feladat adott volt és 
cselekedtem. A szabályzat sze-
rint csak a mentőket, tűzoltókat, 
esetleg alpinistákat kellett volna 
kiértesítenem, de arra nem volt 
idő, cselekedni kellett.
Nyugdíjba is mentősként/
rendőrként szeretnének 
menni?

SZZ: Természetesen. 2001-
ben kezdtem, 17 éve csinálom. 
Mindig azt mondom, hogy ne-
kem a mentőszolgálat szerelem. 

Egy éve önkéntes tűzoltó is va-
gyok, tőlük sokat tanulok, de 
mindig is mentős fogok maradni, 
egészen nyugdíjba vonulásomig.

KJ: Szeretek rendőr lenni, 
úgyhogy mindenképpen innen 
mennék nyugdíjba. Körzeti 
megbízottként a lakosságért dol-

gozom: akkor érzem jól magam, 
ha nyugodtan alszanak az em-
berek. A tervem az, hogy minél 
tovább közterületen maradjak, 
az irodai munka monotonitása 
nem vonz. Szeretnék még sokáig 
emberekkel foglalkozni, az utcán 
szolgálatot teljesíteni.
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Megyenap
Bicskei díjazottak  
a Megyenapon

Részletek a Megyenapon elhangzott méltatásokból:
Szoboszlai Zoltán Száron nevelkedett és él család-
jával jelenleg is. Édesapja szintén mentőápoló, ezen 
indíttatásból választotta ezt a hivatást: 2004-ben 
szerzett OKJ-s mentőápolói bizonyítványt.

A középiskola befejezését követően, már 2001 
augusztusában tagja lett a Bicskei Mentőállomás 
apparátusának. Eddig a pályán eltöltött több mint 
15 év alatt több száz ember életét mentette meg. 
Munkaköri kötelességein túl is bármiben lehet rá 
számítani. Kiemelkedően részt vesz az új dolgozók 
képzésében, az új szakmai protokollok, az új men-
téstechnikai eszközök a mindennapi gyakorlatba 
bevezetésén.

Munkatársai kedvelik, tisztelik, adnak a szavára. 
Az állomásvezető helyettesi teendőket is ellátja.

Az emberek iránt érzett segítőkészsége, tenni 
akarása arra ösztönözte, hogy 2017 augusztusában 
elvégezte a 40 órás alapfokú tűzoltó képzést, azóta a 
Bicskei Önkéntes Tűzoltóságnak is tagja.

Kovács József a Bicskei Rendőrkapitányság Rendészeti Osztály Csákvári 
Rendőrőrs állományában teljesít szolgálatot. Feladatait kezdetben járőr-
ként látta el. Szakmai rátermettsége eredményeképpen a későbbiekben 
körzeti megbízotti feladatok ellátására kapott kinevezést Gánt község 
körzeti megbízottjaként.

Szakmai tudása, emberi tulajdonságai, megbízhatósága és az állampol-
gárokkal kialakított példás kommunikációja következtében személyében 
megtestesíti az ideális ,,mi rendőrünk, a falu rendőre” körzeti megbízott 
képet. Kiváló kapcsolatot alakított ki Gánt község polgármesterével, il-
letve a Csákvári Rendőrőrshöz tartozó települések vezetésével, a lakos-
sággal, illetve a társadalmi szervezetekkel.

A felmerülő szakmai feladatok megoldását szívügyének tekinti, így a 
polgárok bármely napszakban fordulhatnak hozzá abban az esetben is, 
ha éppen nem szolgálati idejét tölti. A problémák megoldására irányuló 
törekvése emberséggel és törvényességgel párosul. Megbízható szakmai 
tudása miatt a körzeti megbízotti feladatok ellátása mellett korábban 
ügyeletesi, illetve jelenleg szolgálatirányító parancsnoki feladatok ellátá-
sára is megbízást kapott. Határszolgálatra vezénylései során aktívan részt 
vesz Magyarország déli határszakaszának védelmében.
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folytatás aZ 1. oldalról (Kétnapos sportfesZtivállal avattáK fel a BicsKei torna cluB felújított sporttelepét)

A BTC jelentős, közel 50 
millió forintos saját forrással 
egészítette ki az építkezés fede-
zetéül szolgáló TAO- és állami 
támogatást. Vadonatúj műfüves 
labdarúgó pálya épült, öntö-
zőrendszert és 307 személyes 
új lelátót kapott az élőfüves já-
téktér a meglévő 123 fős mobil 
lelátóval szemben, kétszeresére 
bővült a modern klubház, meg-
újult a teniszpálya és a kisméretű 

műfüves focipálya környezete és 
megépült egy új rekortán több-
funkciós kispálya. Különleges-
sége a centerpályának, hogy egy 
székelykapun keresztül vonul-
nak be a csapatok a játéktérre, 
s mindenki számára megható 
az „Áldás a bejövőnek, béke a 
kimenőnek!” felirattal szegélye-
zett kapun áthaladni. A rende-
zett, sötétedés után napelemes 
kandeláberekkel megvilágított 

parkolóban megtekinthető volt az új, 31 személyes 
IVECO autóbusz is, amely szintén pályázat útján 
vásárolt a klub. Továbbá egy rönkfa játszótér is 
épült a kisgyermekek legnagyobb örömére.

A BTC kétnapos avató tornáján Bicske erdélyi 
testvértelepülései, Tusnádfürdő és Réty vettek 
részt a Csabdi-Szár vegyes csapat és a házigazdák 
mellett. A döntőben 1-1-es végeredmény utáni 
tizenegyespárbajt követően végül a rétyiek emel-
hették magasba a trófeát. A szombati betétprogra-
mok során volt tizenegyesrúgó és dekázó verseny a 

Spar értékes díjaiért, mindkét napon rotyogott a fi-
nom ebéd a gulyáságyúban és fantasztikus szombat 
esti Retro Band-koncert tette teljessé az estét.

A vasárnapi megnyitót és a Bicske-Mór megyei 
rangadót telt ház, több mint 500 néző tekintette 
meg. Pálffy Károly polgármester örömének adott 
hangot, hogy elérkezett ez a nap, hisz nagyon rég-
óta várta mindenki a kor követelményeinek megfe-
lelő létesítményt. Úgy vélte, a minőségi sportolás 
feltételei most már adottak.

Dunai Antal olimpiai bajnok, ezüst- és bronz-
cipős labdarúgó a fiatalokhoz szólt, amikor azt 

mondta: vidéki gyerek vagyok, ezért jól tudom, 
nagyon meg kell becsülni ezt a létesítményt. Visz-
szagondolva, az én időmben a libalegelőn és az ut-
cán, göröngyös pályákon játszottunk, de megvolt 
a megfelelő motivációnk. Ezért az erkölcsi, anyagi 
megbecsülésen túl meg kell találni a motivációt, 
mert az hozza a sikereket – mondta.

Tessely Zoltán országgyűlési képviselő, a BTC 
elnöke köszönetét fejezte ki a Kormánynak, amely 
felismerte, hogy a rendszerváltás óta az igazolt 
magyar sportolók száma egymillióról 200 ezerre 

csökkent és kimondta, a sport stratégiai ágazat, 
ezért támogatni kell. Az erőfeszítések eredménye-
ként kétszeresére nőtt az igazolt sportolók száma. 
Megemlítette, hogy nem fejezték be a sporttelep 
fejlesztését, szeretnék lefedni a lelátót, kulturált 
parkolási lehetőséget biztosítani, és még egy pályát 
építeni. Hozzátette: nem mondtak le arról sem, 
hogy végre a BTC megépíthesse a város sport-
csarnokát, amihez a kormány 900 milliós önrészt 
biztosított, de még 2,1 milliárdnyi TAO-t kell 
gyűjteniük, hogy ebben a ciklusban ez a beruházás 
megvalósulhasson.



5

Újabb közösségi térrel gazdagodott Bicske. Az uszoda melletti, 
ősszel átadott sportpark után ezúttal a Kossuth téren avattak ját-
szóteret, amely a gyermekek birodalma lesz a jövőben.

Az avatóünnepségen Pálffy Károly polgármester elmondta, 
hogy a Spar bolt előtti parkoló hosszútávú bérlésével kapcsolat-
ban kapott pénzből épült meg a játszótér Bálint Istvánné alpol-
gármester és Benedek Eszter, a Bicskei Polgármesteri Hivatal 
munkatársa javaslatára. Reményét fejezte ki, hogy minél több 
kisgyerek, minél több boldog pillanatot tölt majd a kerítéssel 
körbevett téren.

A hagyományos csúszda mellett kötél mászóka, hinták, vársze-
rű építmény és sziklafal is található a gumi rekortánnal borított 
játszótéren, amit az ünnepségen résztvevő bölcsődések és óvó-
dások azonnal birtokba is vettek.

Mint ismeretes, az élelmiszer-áruház tulajdonosa és az önkor-
mányzat tavaly újabb 15 évre megállapodott az önkormányzat 
tulajdonában lévő parkolók bérbevételéről. A város az így kapott 
22 millió forintból felújította a parkolót, a bevétel nagyobb ré-
széből, 18 millió forintból pedig elkészült a játszótér.

A nemzeti színű szalag átvágá-
sa után Rácz Lajos baptista lel-
kész, Szebik Károly evangélikus 
lelkész áldást kért a BTC sporto-
lóira, vezetőire, szurkolóira, míg 
Varga Imre katolikus plébános 
felszentelte a létesítményt. A 
székely és a magyar himnuszt a 
Bicskei Fesztivál Fúvószenekar 
kíséretében énekelte el a tö-
meg, a megnyitó végén pedig a 
B-közép (Bicske Tigers) füst- és 
fénykavalkádja varázsolt igazi 
szurkolói hangulatot.

Az egész hétvége az öröm és a 
boldogság jegyében telt, ám Mór 
nem tett szívességet az ünneplő 
házigazdának, s hazavitte a há-
rom pontot (0-2).

Játszóteret avattak 
a Kossuth téren
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Recept
Hozzávalók:  (2 főre) 
2 db csirkemellfilé,  
1 gerezd fokhagyma, 
10 dkg bébispenót,  
10 dkg natúr  
krémsajt,  
10 dkg feta sajt, 
olívaolaj (a sütéshez), 
só, bors 

Spenótos-fetás töltött csirkemell

Tessely Zoltán  
és a Fidesz-KDNP  
harmadszor is nyert

Elkészítés   A bébispenótot felaprítjuk, majd egy tálban összekeverjük 
a krémsajttal és az áttört fokhagymával. Hozzámorzsoljuk a feta sajtot, 
sózzuk, borsozzuk, és alaposan összedolgozzuk.
A csirkemellfiléket megmossuk, a nedvességet egy papírtörlővel felitat-
juk. A húsokat oldalt hármonegyedig bevágjuk, és az így keletkezett 
„zsebbe” belekanalazzuk a tölteléket.
A húsokat sóssuk, borsozzuk, majd egy serpenyőben, felforrósított 
olívaolajon mindkét oldalát fehérre pirítjuk. Az elősütött csirkemelleket 
sütőpapírral bélelt tepsibe helyezzük, és 200 fokra előmelegített sütőben 
készre sütjük. (forrás: www.mindmegette.hu)

április 8-án választott az ország. Az országgyűlési választáson 
immár harmadik alkalommal a fidesz-KDNP pártszövetség 

kétharmados felhatalmazást kapott a kormányzásra, csakúgy, 
mint Tessely Zoltán, aki sorrendben harmadszor nyerte el a vá-
lasztók bizalmát Bicskén és az egész választókörzetben.

Országosan a választópolgárok több mint 70 százaléka járult az urnák-
hoz, ami a rendszerváltoztatás óta eltelt időszakot tekintve igen magas 
részvételt jelent. A jogerős végeredmény szerint a Parlamentben a Fi-
desz-KDNP-nek 133, a Jobbiknak 26, az MSZP-Párbeszédnek 20, a 
DK-nak 9, az LMP-nek 8, az Együttnek 1 képviselője lesz. Mellettük 
egy független képviselő jutott az Országgyűlésbe és a Magyarországi 
Németek Országos Önkormányzatának is lesz egy képviselője.

Ami a Bicske központú Fejér megye 3-as választókerületét illeti, az 
országos átlagnál is magasabb volt a részvételi arány. A névjegyzék-
ben szereplő 73703 választópolgárból 54057 szavazott, ami 73.34 
százalékot jelent. Az érvényes szavazólapok száma 53642 volt. A je-
löltek közül Szatmári Ildikó (LMP) 2732 (5.09 %), Varga László Béla 
(Jobbik) 12559 (23.41 %), Szilágyi László (MSZP-Párbeszéd) 8041 
(14.99 %), Molnár Dániel (Momentum) 1381 (2.57 %), Fehér Nor-
bert (Összefogás Párt) 104 (0.19 %), Győri Zoltán (MIÉP) 184 (0.34 
%), Tessely Zoltán (Fidesz-KDNP) 28415 (52.97 %), Horváth Le-
vente (SZEM) 226 
(0.42 %) szavazatot 
kapott.

Bicskén Tessely 
Zoltán 4038, Varga 
László Béla 2035, 
míg Szilágyi László 
1312

szavazatot gyűj-
tött.

A győztes képvi-
selő-jelölt, Tessely 
Zoltán április 24-én 
át is vette megbízóle-
velét, így újabb négy 
évig képviselheti 
Bicskét és környékét 
az Országgyűlésben. 
A Parlament alakuló 
ülésére várhatóan 
május 8-án kerül 
sor.

A korábbi évekhez hasonlóan, 
2017-ben is javított előző évi 
teljesítményén, eredményessé-
gi mutatóin a Bicskei Rendőr-
kapitányság, de az eredmények 
ellenére sem dőlnek hátra, to-
vábbra is keményen dolgoznak 
– mondta el lapunknak Balázs 
Sándor rendőrkapitány.
Mit mutatnak a számok, 
milyen volt a tavalyi esz-
tendő?

– Őszintén mondom, a szá-
mokat annyira nem szeretem. 
Azok mindig csak egy adott 
kritérium szerint mutatják meg 
munkánkat, de összességében 
kell jónak lennünk. Szerencsére 
ezzel sincs semmi probléma, a 
hozzánk eljutó visszajelzések is 
folyamatosan pozitívak. Egyéb-
ként tavaly a bűncselekmények 
száma csökkent 2016-hoz ké-
pest, ugyanakkor a felderítési és 
nyomozási eredményességi mu-
tatóink nőttek. Vannak olyan 
bűncselekménytípusok, ahol 
akár 80-100 százalékos a fel-
derítési mutatónk. Összegezve: 
mindenben sikerült javulni ta-
valyelőtthöz képest, pedig 2016 
is szép eredményeket hozott. 
Kapitányságunk nem először 
kapott kivételes minősítést az 
ORFK-tól. A jó eredmények 
hatására sem dőlünk hátra, amit 
bizonyít az a tény is, hogy az idei 
év első 3 hónapjában tovább ja-

vultak mutatóink az előző év ha-
sonló időszakához képest.
A sikereknek mi az alapja?

– Egyrészt nagyon fontosnak 
tartjuk az együttműködést a 
társszervekkel, az önkormány-
zatokkal és a polgárőrökkel. A 
térség polgármestereivel rend-
szeresen tartunk találkozókat, 
ahol kötetlen formában tudunk 
megoldásokat találni a felmerü-
lő problémákra a rendezvények, 
a közbiztonság vagy a közleke-
dés területén.

A másik összetevője, hogy 
Bicskén igyekszünk mindenben 
megfelelni a jogszabályoknak, 
vagyis az adott ügyben nyomo-
zó kollégának mielőbb fel kell 
vennie a kapcsolatot a sértettel, 
továbbá folyamatosan valódi 
nyomozati cselekményeket kell 
végrehajtani minden ügyben. 
Az emberek így érezhetik a 
bűncselekmények és a szabály-
sértések felderítése során, hogy 
segíteni akarunk nekik.
Voltak-e újdonságok, amit 
bevezettek, mint korábban 
a kerékpár regisztráció?

– Mindig igyekszünk kitalálni 
valami újat. A kerékpár regiszt-
ráció továbbra is fontos és műkö-
dik. Ez egy bicskei találmány és 
már az ország sok helyén alkal-
mazzák, pedig nem biztos, hogy 
tudják, mi találtuk ki. Tavalyi 
kezdeményezésünk a közterüle-
ten szolgálatot teljesítő kollégák 
képzése. Sikerességét mutatja, 
hogy országosan már sok ka-
pitányság vette át tőlünk. Arra 
tanítjuk a kollégákat, hogy olyan 
élethelyzetek esetén, amikor za-

varba próbálják hozni őket vagy 
kellemetlenkednek velük, miként 
vegyék ennek elejét. Ehhez lélek-
tani és kommunikációs képzést 
kapnak. Ma már ebből országos 
szinten oktatási anyag lett.
Idén lesz hét éve, hogy ka-
pitány lett Bicskén. Milyen 
volt ez az időszak?

– Eleinte nagyon nehéz volt 
minden szempontból. Voltak 
gátló tényezők, de ezeken úrrá 
lettünk, azóta igazi csapat va-
gyunk. Ez pedig jó hatással van 
a munkánkra, amit eredménye-
ink folyamatosan igazolnak. 
Szerencsére a kívülállók is így 
látják, amire jó bizonyíték a 
kollektívánknak a Fejér Megyei 
Közgyűlés által, országosan 
is egyedülálló módon odaítélt 
Salamon Lajos-díj. De említhe-
tem a 2016-os rajzpályázatun-
kat, aminek óriási sikere volt, 
és azóta is várják a gyerekek és 
pedagógusok a folytatását, vagy 
azt, hogy immár hét éve, heten-
te fogadunk óvodás és iskolás 
csoportokat illetékességi terü-
letünkről és a határon túlról is, 
amit az ORFK országos prog-
rammá duzzasztott „Nyitott 
kapitányság” néven. Továbbá 
büszkék vagyunk arra is, hogy 
BM vezetőképzési továbbkép-
zési és tudományszervezési 
főosztály által folyamatosan 
megtartott vezetőképzéseken a 
beiskolázott hallgatók 2015-től 
kezdve minden negyedévben 
egy alkalommal ellátogatnak 
rendőrkapitányságunkra, amely 
egyfajta „mintakapitányság” 
számukra.

Balázs Sándor:  
Eredményeink jók,  
de nem dőlünk hátra
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Idén immár 18. alkalom-
mal rendezték meg a Bics-

ke Kupa nyílt meghívásos 
nemzetközi harcművészeti 
versenyt. A Csokonai Vitéz 
Mihály általános Iskola Szent 
István úti épületében 21 egye-
sület 200 versenyzője mérte 
össze tudását.

Az országhatárokon belülről, va-
lamint Erdélyből és Felvidékről 
érkezett versenyzők több harc-
művészeti irányzatot (kempo, 
jujitsu, kung fu, shotokan ka-
rate, kick boksz) képviseltek. 
A viadalon megjelent Tessely 
Zoltán országgyűlési képviselő, 
Ungvári Miklós olimpiai ezüst-
érmes judo mester, Pálffy Károly 
polgármester, Bálint Istvánné 
alpolgármester, Balázs Sándor 
rendőrkapitány, Sulyokné Guba 
Judit önkormányzati képviselő, 

illetve Papp Valér, a Magyaror-
szági Sport Kempó Szervezetek 
Szövetségének elnöke.

Metzger Antal, a szervező 
Dinamik Harcművészeti Köz-
hasznú Sportegyesület elnöke 
arról tájékoztatott, hogy a kö-
szöntők után a technikai szá-
mokkal kezdődtek a megméret-

tetések, majd a verseny vége felé 
következtek a küzdelmi számok.

A nap végén gazdára találtak 
a különdíjak is. A legszebb lány 
Hofmann Tímea (DHKSE Skor-
pió dojo Biatorbágy) lett, a legfi-
atalabb versenyző Gógh Imre (4 
éves, Szlovák Kempó Szövetség) 
volt, míg a Fair Play díjat Vass 
Mátyás (Szlovák Kempó Szö-
vetség) kapta. A legeredménye-
sebb versenyző Baljer Roxána 
és Baljer Kitti lett (Dojo Lovász 
SKE).

A csapatverseny első helyén 
végzett az Óbudai Jujitsu Kaí 
Kan SE, második a Dinamik 
Harcművészeti Közhasznú 
Sportegyesület, harmadik a 
Szlovák Kempó Szövetség, ne-
gyedik a Balogh Team SKE, ötö-
dik pedig az Aladin Hero Team 
Erdélyből.

A házigazda bicskei egyesület 
versenyzői (Kelemen Benjámin, 
Kelemen Dominik, Kelemen 
Adrián, Járfás Flóra, Lekrinszki 
Edvárd, Makai Máté Őrs, Csige 
Imre Hunor, Hoffher Tímea, 
Klemen Tibor, Csige Imre, 
Kulcsár Luca, Lődy Áron, Laki 
Dani, Mizsei Botond, Butti Be-
nedek, Horváth Levente, Hegyes 
Dorottya, Horváth Dániel, Balla 
Boglárka, Réz Adrián) összessé-
gében hat arany-, tizenegy ezüst- 
és kilenc bronzérmet nyertek.

Köztünk élő hősök

Tizennyolcadszor  
küzdöttek az érmekért

Balázs Magdolna:  
A helyemen vagyok!
A Bicskei TV „Köztünk élő hő-
sök” című műsorának tizenötö-
dik vendége Balázs Magdolna 
volt, akit a 188. Shvoy Lajos 
Cserkészcsapat vezetőjeként 
ismerhet mindenki. Szabó Ág-
nes sorozatában azonban nem 
csak erről mesélt, hanem pe-
dagógusi pályájáról és az 
egyházban betöltött 
szerepéről is.
Komoly 
szerepet 
játszik a 
katolikus 
egyház-
község 
életében. 
Hány 
éves volt, 
amikor be-
került, és mi 
volt a feladata?

– 10 évesen kezd-
tem el ministrálni, de 
egészen pólyás baba korom óta 
jártam templomba szüleimmel. 
Aztán ahogy nőttem, velem 
együtt a feladatok is nőttek.
Jelenleg világi lelkipásztori 
munkatárs. Mit jelent ez?

– 15 évig ministráltam, de a 
főiskola miatt abbahagytam. Az-
tán visszakerültem és lelkipász-
tori munkatársként jelen vagyok 
a miséken, az oltár körül serte-
pertélek, mert a titok körül lenni 
mindig vonzott. Havonta egyszer 
járok idős nénikhez, akik nem 
tudnak már templomba jönni, 
elviszem nekik a szentséget. A 
harmadik fő feladatom pedig 
havi egyszer a szentségimádás. 
Ez is fantasztikusan jó dolog, 
én tartom. Amikor az atya nincs 
jelen, megkérhet igeliturgiára is, 
ami nem egyenlő a szentmisével, 
de nagyban helyettesíti.
Civilben mivel foglalkozik?

– Tanító és hitoktató vagyok. 
A Zsámbéki Katolikus Tanító-
képző Főiskolára jártam, jelen-
leg Csabdin tanítok. A tanítás-
ban célom nem oktatni, inkább 
nevelni, hogy a gyerekekből 
emberek legyenek. Vannak 24-
25 éves, egykori tanítványaim, 
ők már dolgoznak, családot ala-
pítottak és jók a visszajelzéseik a 
velem töltött órákról. Ez mindig 
jólesik.

A cserkészet minden kétsé-
get kizáróan fontos számára. 
Hogy került oda, mi a pozíci-
ója jelenleg?

– Tabódy atya 25 évvel ezelőtt 
kitalálta, legyen cserkészcsapat 
Bicskén. Akkor 17 évesen csöp-
pentem bele, vagyis nem voltam 

kiscserkész. Nekem na-
gyon megtetszett, 

mert vallásos 
életemet itt 

tudom leg-
i n k á b b 
a p r ó -
p é n z r e 
v á l t a n i . 
A cserké-
szet egy 

é l e t f o r -
ma, ez nem 

egy klub. Ha 
valaki cserkész-

fogadalmat tesz, 
haláláig cserkész 

marad. Az Isten, haza, embertárs 
hármasában végezzük munkán-
kat. Most ötvenen vagyunk, a 
legfiatalabb másodikos, a legidő-
sebb én vagyok. Parancsnokként 
vezetőtársaimra is hagyatkozom, 
akik a gyerekekkel foglalkoznak. 
Péntekenként mindig találko-
zunk, közös beszélgetések van-
nak kisebb csoportokban, ahol 
az élethez szükséges dolgokat 
tanuljuk. A nyári nomád tábora-
ink a semmi közepén vannak, az 
a csúcs. Az alapi és a zirci csapat-
tal közösen szoktunk táborozni 
és sok gyakorlati dolgot megta-
nulnak a gyerekek, hisz nincs 
fürdőszoba például, így lavórban 
kell tisztálkodni.
Hogy jut ennyi ideje a gye-
rekekre?

– Saját családom nincsen, 
tőlük nem veszem el az időt. 
Édesanyámmal élek, ő is ilyen 
önzetlen. Máig mindent megad, 
támogat a háttérből. Sokat kö-
szönhetek neki. Magamra for-
dított időből kevés van. Akkor 
töltődöm fel, ha látom értelmét a 
munkámnak.
Milyen elérendő céljai van-
nak?

– Amiket gyerekként kitűz-
tem magam elé, azokat lelki ér-
telemben elértem. A helyemen 
vagyok!



ANyAKöNyvi HíreK
Az alábbi párok járultak hozzá ahhoz, hogy értesüljön Bicske lakossága bicskei 
anyakönyvvezető előtt 2018. március és április hónapban megkötött házasságukról:  
Simon Csaba és Birtalan Gabriella (március 22.), Szabó ernő és Járóka Katalin 
(március 29.), Mauterer Margit és Oláh László (április 3.),  
varga Péter és Zsólyomi Anikó (április 12.),  
Lászlóffi Szabolcs és Urbán erika (április 24.), Bujka Zsolt János és Lakatos 
Letícia (április 26.), Lőrincz Szilárd János és Takács regina (április 28.).
Sok boldogságot kívánunk!

Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ védőnői  
szakmai egysége tájékoztatása szerint a 2018. március hónapban született  
gyermekek: Tompa Dominik Kristóf  
(2018. 03. 12.), Tobik József  
(2018. 03. 14.).
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
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

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

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

A köztisztaságról szóló ön-
kormányzati rendelet ta-

valyi módosítása alkalmával 
a képviselő-testület jelentősen 
szigorította az avar és kerti 
hulladék nyílttéri égetését.

A rendelet alapján belterületen ki-
zárólag március 1-től május 31-ig, 
illetve szeptember 1-től november 
30-ig pénteki munkanapokon 10 
és 19 óra között lehet égetni.

A szigorításra környezetvédel-
mi és levegőtisztasági szempont-
ok miatt volt elsősorban szükség. 
A Zöld Bicske Nonprofit Kft. 
tavasztól őszig minden hónapban 
egy alkalommal elszállítja a zöld-
hulladékot, így annak elégetésére 
csak rendkívüli esetekben lehet 
szükség.

Az Országos Tűzvédelmi Sza-
bályzatról szóló BM rendelet alap-
ján 2015. március 5-től változtak 
a szabadtéri tűzgyújtás, az égetés 
szabályai is. Szabadtéren égetni 
általában tilos, kivéve ott, ahol 
azt jogszabállyal, külön meghatá-
rozott esetekben és feltételekkel 
megengedik.

Külterületen az ingatlan tulaj-
donosa, használója a tűzvédelmi 
hatóság engedélyével legfeljebb 
tíz hektár egybefüggő területen 
irányított égetést végezhet. Az 
ehhez szükséges kérelmet, melyet 
3000 Ft-os illetékbélyeggel kell 
ellátni, legkésőbb az égetés terve-
zett időpontját megelőző tízedik 

napig kell benyújtani a területi-
leg illetékes katasztrófavédelmi 
kirendeltséghez (Székesfehérvári 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
8000 Székesfehérvár Szent Fló-
rián körút 2.).  

Az irányított égetés során a tar-
lóégetés csak az alábbiak szerint 
végezhető:
• a tarlónak minden oldalról 
egyidejűleg történő felgyújtása 
tilos; az égetéshez csak a tarlóma-
radványok használhatók fel; a szal-
mát elégetéssel megsemmisíteni, 
lábon álló gabonatábla mellett 
tarlót égetni tilos,
• a tarlót vagy az érintett szaka-
szokat a tarlóégetés megkezdése 
előtt legalább 3 méter szélesség-
ben körül kell szántani, és az adott 
területen az apró vadban okozha-
tó károk elkerülése érdekében 
vadriasztást kell végrehajtani, a 
fasorok, facsoportok védelmére a 
helyi adottságoknak megfelelő, de 
legalább 6 méteres védősávot kell 
szántással biztosítani,
• tarlóégetés tíz hektárnál na-
gyobb területen szakaszosan vé-
gezhető, és csak az egyik szakasz 
felégetése után lehet a másik sza-
kasz felégetéséhez hozzáfogni,
• a tarlóégetés során tűzoltásra 
alkalmas kéziszerszámmal ellá-
tott, megfelelő létszámú, kiokta-
tott személy jelenlétéről kell gon-
doskodni, és legalább egy traktort 
ekével a helyszínen készenlétben 
kell tartani.

A szabadtéren keletkező tüzek 
megelőzése érdekében a vasút és 
a közút mindkét oldalán annak 
kezelője köteles a szélső vasúti 
vágánytengelytől mérve legalább 
4,0 méter széles, a közút szélétől 
mérve legalább 3 méter széles vé-
dősávot kialakítani. A védősávot 
éghető aljnövényzettől, gallytól 
tisztán kell tartani. A folyamatos 
tisztántartásról, éghető anyag-
tól mentes állapotban tartásról a 
védősávval érintett terület tulaj-
donosa, kezelője, haszonbérlője 
köteles gondoskodni.

Tűzgyújtási tilalom esetén 
az érintett területen akkor sem 
megengedett a tűzgyújtás, ha azt 
egyébként más jogszabály meg-
engedi.

A tűzvédelmi előírások, vala-
mint az égetési tilalomra vonatko-
zó rendelkezések megszegését (ez 
esetben a 112-es telefonszámon 
kell bejelentést tenni) az illetékes 
hatóságok a szabályszegés súlyá-
tól függően bírsággal sújthatják. 
Az okozott károkért a tűz okozó-
ját kártérítési felelősség terheli, ha 
a szabadtéri égetés miatt nagy ér-
tékű vagyontárgyak károsodnak, 
vagy emberek kerülnek veszélybe, 
a tűzokozó ellen büntetőeljárás is 
indulhat.

Kárpát-medencei vígasságok címmel rendeztek férfi néptánc gálát a 
Zenetanulás Feltételeinek Megteremtését Segítő Közalapítvány szer-
vezésében. A járási hivatal parkolójában felállított sátorban tartott 
eseményen Tessely Zoltán köszöntötte a megjelenteket. Hangsúlyoz-
ta, hogy az ország legjobb férfitáncosai és zenészei jöttek Bicskére a 
zeneiskolának köszönhetően.

Kovács Norbert, az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület elnöke el-
mondta, hogy mindannyian a táncélet különböző területén dolgoznak, 
de baráti társasággá váltak az évek során. Mivel közös ügy még számukra 
a lovaglás is, így a Fordulj, kis pej lovam! táncegyüttes lett a nevük.

A fellépő művészek (Besenyő Gábor, Farkas László, Kádár Ignác, 
Kovács Norbert, Szabó Szilárd, Végső Miklós, Hahn-Kakas István, 
Appelshoffer János, Leidinger Dömötör, Linczenbold Maximilián) 
magyarországi verbunk és pásztortáncot, erdélyi (széki, mezőségi) és 
kalotaszegi táncot jártak. 

Hősies helytállása elismeréseként 
a BM Országos Katasztrófavédel-
mi Főigazgatóság főigazgatója 
ajándéktárgyat adományozott ifj. 
Apró Attilának, a Bicskei Önkor-
mányzati Tűzoltóság beosztott 
tűzoltójának március 27-én, Bu-
dapesten.

dr. Góra Zoltán tűzoltó vezér-
őrnagy, országos katasztrófavé-
delmi főigazgató ifj. Apró Attila 
tűzoltó főtörzsőrmestert hősies 
helytállásáért, bátor magatartásá-
ért követendő példaként állította 
a hivatásos katasztrófavédelmi 
szervek személyi állománya elé 
egy február 21-ei eset kapcsán. 

E napon késő este Zsámbékon, 
az Akácfa utcában kigyulladt egy 
autószerelő-műhely, benne két 
személykocsival. A tűz átterjedt 
az épületre is. A felderítés során 
kiderült, hogy odabenn több, 
hőhatásnak kitett palack is van. 
A kiérkezett egységek két tagja 
- ifj. Apró Attila, bicskei önkor-
mányzati tűzoltó és Dévity Attila 
tűzoltó főtörzsőrmester, a bajnai 
katasztrófavédelmi őrs beosztott 
tűzoltója - testi épsége kockázta-
tásával eltávolította és biztonságos 
helyre vitte az égő épületből az át-
forrósodott palackokat, megaka-
dályozva azok felrobbanását. 

Szigorodott a kerti hulladék 
égetésének szabálya

Hősiessége követendő példa

Néptánc gálát rendeztek Bicskén
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