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Szelektív gyűjtés,
már az új kukákban

RÖVIDEN
Fiatal hegedűsé
a támogatás

MAGYARALMÁS Fejér
megyéből a magyaralmási Fóris Zsófia lett a MOL
tehetségkutató program
győztese. A projekt 19
millió forinttal támogatja
a 1023 év közötti tehetséges művész- és kutatójelöltek pályafutását. Az alapítvány eddig több mint 3000
fiatal fejlődését segítette.
Idén 59 pályázó nyert támogatást, köztük Fóris
Zsófia, aki négyéves kora
óta hegedül, jelenleg a fővárosban tanul. A támogatásból hegedűvonót szeretne vásárolni. HV

BICSKE A város hulladék-

kezelő cége, a Zöld Bicske
Kft. telephelyén adtak tájékoztatást új kukák kihelyezéséről. Az illegális szemétlerakás ellen és a szelektív
szemétgyűjtés érdekében
hathatós lépéseket tesz az
önkormányzat.

Moha és Iszkaszentgyörgy között vastag rózsaszínnel látható a tervezett átkötő szakasz nyomvonala

Forrás: Iszkaszentgyörgyi önkormányzat

Visszatér végleg
a megyénkbe?

Áldás avagy átok?

PÁRIZS A Fehérvárcsurgóhoz ősei révén is kötődő
Károlyi Györgyöt sajtóértesülések szerint Habsburg
György követheti a francia nagyköveti poszton. Az
utolsó magyar király unokáját a napokban hallgatta meg az Országgyűlés
külügyi bizottsága. Öt éve,
2015-ben ezt az állomáshelyet Károlyi György foglalta el. A grófi család sarja
magyarfrancia kettős állampolgár és egyéves korától Párizsban él. Harminc
éve látogatott újra Magyarországra, ezen belül Fehérvárcsurgóra is, ahol mindent elkövetett és követ ma
is, hogy felmenői lakhelyét,
a Károlyi-kastélyt és annak
ősfás kertjét felújítsa, megszépítse. PJD

(Folytatás az 1. oldalról)
A 81-es út kiszélesítésének kérdése közel sem új keletű. Gáll azt is elmondta, valóban volt nagyjából 20 évvel
ezelőtt szó egy olyan nyomvonal megépítéséről, amely a két
falu között haladna és Magyaralmástól a 8-as út csomópontjába kötné át a 81-es utat. Ám
az azóta eltelt években mind a
két érintett település terjeszkedett  Iszkaszentgyörgyön például felépült a Márványkert
lakópark , így az eredetileg
kinézett területen szűkebb lett
a hely. A két település ma szinte összeér.
 Mi magunk is nagyon támogattuk a 81-es átalakítását és minden egyes petíciót aláírtunk ennek érdekében,
de azt nem gondoltuk volna,
hogy olyan terveket kapunk
majd, amelyek nem hagynak
választási lehetőséget sem a
mohaiak, sem pedig az iszkaszentgyörgyiek számára. Nem
felejthetjük el azt sem, hogy
egy olyan településnek, mint
amilyen a miénk, amelyik két
kőbánya és egy homokbánya
porával, zajával és a szállítmányozás hátrányaival terhelt,
nem hiányzik egy kertek alatt
futó gyorsforgalmi út  fogal-

Vádirat a gázoló
sofőr ellen

CSÁKVÁR A Székesfehérvári Járási Ügyészség
pénzbüntetést és a vezetéstől való eltiltást indítványozta azon sofőr ellen, aki
márciusban gázolt gyalogost Csákváron. Az óvatos
megközelítés elmulasztása miatt történt balesetben
a sértett szárkapocscsonttörést szenvedett. BE
Hirdetés
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Kell a két
kő- és egy
homokbánya
mellé
gyorsforgalmi?
vonal. Ám Kovács Sándorné azt is elmondta, ha nincs
más lehetőség egy falutól távolabb eső út megépítésére,
úgy ők nem ellenzik a jelenlegi tervet. Ugyanakkor fontosnak tartaná, hogy az illetékes
hatóságok lakossági fórumon

tájékoztassák az érintetteket
az építendő úttal kapcsolatban
és a falu lakossága is fel tudja tenni a kérdéseit, elmondhassa a véleményét.  Nem tudok állást foglalni az ügyben,
mert nem vagyok szakember.
Ám azt gondolom, Moha számára pozitívumokat is hozhat
egy komoly úthálózatba való
becsatolás, például csökkenti
azt a forgalmat, amely ma a falun áthalad reggelente és délutánonként  mondta.
Kérdéseinkkel megkerestük a projektet gondozó Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő
Zrt-t is. Szerettük volna megtudni, van-e olyan variáció,
amely nem a két település közé
tervezi a 81-est a 8-as úttal öszszekötő szakaszát, végeznek-e
az érintett területen környezettanulmányt és annak nyilvános lesz-e az eredménye, illetve hogy terveznek-e lakossági
fórumot, akár online formában is? Válaszokat eddig nem
kaptunk.
A témával kapcsolatban
Vargha Tamás államtitkár
is beszélt lapunknak, aki elmondta, nem lesz a lakók számára zavaró az új útszakasz. A
teljes interjú hamarosan olvasBB
ható lesz a Hírlapban.

te a cég pénzbeli, morális és
környezetterhelési adósságát,
tájékoztatott Tölgyesi Balázs
ügyvezető a hulladékkezelő
telep helyszínén.
A Zöld Bicske konzorciumi
partnerségre lépett az országos hatáskörű, polgárdi székhelyű Vertikál Nonprofit Kftvel, jelentősen megnövelve a
hatékonyságot, tőkeerőt. Az
utóbbi cég adománya az új kukakészlet, amelyért nem kell
fizetnie a lakosságnak  mind-

Most már hullhat a hó!

Közterületi karbantartó eszközt vett az önkormányzat
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 Kicsivel több mint 11 millió forintot kaptunk, amelyből ugyan komolyabb nyugati
márkájú gépre nem futotta, viszont mi így is nagyon örülünk
ennek a fehérorosz gyártmányú traktornak, mert míg más
települések azért pályáznak,
hogy újat vehessenek a régi helyett, addig nekünk ez az első

A település
is vásárolt
kiegészítőket
az új géphez
önkormányzati traktorunk 
mondta lapunknak Sallai Mihály polgármester.
A traktor mellé sikerült
szintén pályázati pénzből beszerezni egy billenthető pót-

azon háztartások megkapják,
amelyek természetesen eddig
is fizettek a szemétszállításért.
Ám míg korábban a háztartási
hulladékot tartalmazó kukák
mellé külön zsákokban rakták
ki az újrahasznosításra szánt
anyagokat, addig most a zárt
szemetesekbe helyezhetik el
azokat az elszállításig. A lakossági fegyelem szükséges
hozzá, hogy mást valóban ne
tegyenek az új edényekbe,
amelyekből később szétválogatják a műanyagot, papírt és
üveget.
Bicskén is folyamatosan
küzdenek az illegális szemétlerakók ellen és a tiszta város
érdekében, az önkormányzat
és a hivatal elkötelezett a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás hosszú távú fenntartása
mellett, hangsúlyozta Bálint
Istvánné. Bízik a gyerekek
világszerte tapasztalható fogékonyságában, tapasztalat,

Bálint Istvánné polgármester arról is beszélt, zsákok helyett az új kukákba kell tenni az újrahasznosítandó anyagot
Fotó: Ivanics Imre

hogy gyakran ők tanítják
szüleiket az új szemléletre. Ferencz Kornél, a Vertikál Nonprofit Zrt. elnöke jelképesen
átnyújtotta a tízezer kukát, s
hozzátette, a szelektív gyűjtés
érdekében további rendelkezéseket vezetnek be együttesen
a zöld cél érdekében. Az edények kiosztásáról és üteméről pontos tájékoztatást kap a
lakosság, tavasztól zökkenőmentesen történik az új szolgáltatás.
ZSM

Koncert
plüssfigurákkal
BESNYŐ Két koncertet

is ad a Szironta együttes
december hátralévő részében, online.

az önkormányzatot, amelynek sikerült pályázati támogatásból egy MTZ típusú, számos kiegészítővel
felszerelhető traktort vásárolnia. A gépet szerdán,
azaz ma veszik át Szabadbattyánban.
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mazott Gáll, aki hozzátette,
valóban fontos a 81-es út biztonságosabbá tétele, de figyelembe kellene venni a két településen lakók érdekeit is.
A polgármester úgy gondolja, gazdaságosabb lenne, ha a
Magyaralmásnál leágazó átkötő szakasz Fehérvárhoz közelebb épülne meg.
Természetesen Moha polgármesterét is megkérdeztük
a tervek kapcsán, aki szintén
aggályosnak tartja, hogy nagyon közel vezet a település
utolsó lakóházaihoz a nyom-

Eddig is szelektíven gyűjtötték
az újrahasznosítandó papír-,
műanyag- és üveghulladékot
a Zöld Bicske Kft. szolgáltatói területén, januártól azonban új kukákat helyeznek el
valamennyi háztartásban erre
a célra. Bicske lakosságának
konstruktív közreműködését
és elkötelezettségét eddig is
megtapasztalta a város vezetése, mondta el Bálint Istvánné polgármester, ezután még
egyszerűbb lesz a szelektálás. A Zöld Bicske Kft. nehéz
időszakon van túl, az önkormányzat és társaság rendez-

ZÁMOLY Újabb öröm érte
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Ha decemberben havazik, már az új traktorral tisztíthatják meg az
utakat
Fotó: Pesti Tamás

kocsit, sószórót, az árokpartok,
valamint bozótok, sövények
nyírására alkalmas rézsűmulcsozót és egy nagy területek
kaszálására szolgáló fűkaszát.
Mindezeket az önkormányzat kiegészíti még egy saját
költségen vásárolt, hóeltakarításra alkalmas tolólappal és
egy ágdarálóval, amelyekre
mintegy 700 ezer forintot költött. Ez a két kiegészítő már
rendelkezésre is áll  a többire egyelőre még várni kell, és
a pótkocsit is csak a két ünnep

között tudják műszaki vizsgára
vinni , így amennyiben még
decemberben leesik az első hó,
úgy lesz mivel az utakat megtisztítani. Ez már önmagában
is hatalmas öröm az önkormányzatnak, hiszen hóeltakarítást az elmúlt években egy 30
éves homlokrakodóval végeztek, aminek a tolólapátját sem
lehetett rögzíteni, hiszen nem
erre találták ki, ezért ahogy
Sallai fogalmazott, csak tessék-lássék módon tudták tisztán tartani az utakat.
BB

December 19-én 19 órától a
Best of Szirontára, míg december 26-án 19 órától karácsonyi
haragkoncertjére vár mindenkit
virtuálisan a besnyői együttes,
akik a helyi művelődési házban
lépnek fel. A nézőtér ezúttal
sem lesz üres. Az együttes jótékonysági célú plüssgyűjtő akciót szervezett rászoruló besnyői
és környékbeli gyerekek javára,
a székeken az eddig hozzájuk
eljuttatott plüssfigurák ülnek
majd a koncert alatt. Mint
azt Papp-Lukács Jolántól, az
együttes programkoordinátorától megtudtuk, az akció még
tart, Besnyőn a Viola utca 5.
szám alatt munkanapokon 10
16 óra között várják a plüssfigurákat, amelyeket a besnyői
Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálaton keresztül juttatnak
el karácsony előtt a gyerekeknek.
A karácsonyi koncertről
annyi kiderült még, hogy ezúttal új műsorral áll elő az együttes. A koncerteket részben a
Szironta honlapján, részben közösségi oldalukon lehet élőben
nyomon követni.
BB

