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Összetartoztunk, összetartozunk!
Száz éve nem múló fájdalommal a szívükben gyűltek
össze Trianonra, a mai napig érthetetlen, feldolgozhatatlan, megmagyarázhatatlan nemzettragédiára emlékezni a bicskeiek június 4-én, a Nemzeti Összetartozás
Napján. A bicskei önkormányzat és a bicskei református egyházközség közös rendezvényét a templomkertben álló Országzászló emlékművénél tartották.

- Soha nem hallottam még így a bicskei harangokat, azt
hirdették számomra, hogy összetartozunk. Tudják, hogy
hány ország veszi körbe Magyarországot? Csupán egy,
Nagy-Magyarország. Akármerre járunk, magyarokkal találkozunk. Valaki közülük azt mondta, nem határon túli,
hanem határtalanul magyar. A harangok istentiszteletre hívnak, Trianon pedig olyan szomorú tragédia, mint
nagypéntek, mert akkor úgy tűnt, mindennek vége.
Nagypénteket - Isten kegyelméből - húsvét követi, a feltámadás és a remény a boldog örök életre. Trianon a ma-
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gyar nép nagypénteke, Jézust követve
egy nap eljöhet számunkra is a feltámadás.
Bízzatok
benne határtalanul! – hangsúlyozta
Máté János református lelkész.
A mintegy kétszáz
megemlékező közösen énekelte el a
Himnuszt és a Székely himnuszt, majd Miklósné Zakar
Andrea a Károli Református Egyetem intézetvezető egyetemi docense tartott beszédet, Nagyváradtól Budapestig
címmel. Elmondta, magyarnak született Nagyváradon és
gyerekként nem értette, miért beszél sok gyerek más
nyelvet. Később, az iskolában kezdte megérteni a dolgot,
s ma már tudja, arccal a magyar kultúra felé fordulva felnőni micsoda nagy dolog volt.
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- Egy határ választott el Magyarországtól, az igazi otthonomtól. Bő húsz éve érkeztem Magyarországra, ám a
magyar állampolgárságig rögös út vezetett.
Ma már itthon vagyok, s lehetőséget kaptam kutatni, tanítani.
Fő témám Erdély lett, benne az identitás, a történelem és
az önrendelkezési törekvések kérdése.
Kutatásaim legnagyobb része arra keresett választ, vajon Erdély jövőjében hol vannak a hidak, a kapcsolódási
pontok, amelyek összekötnek minket és nem szétválasztanak.
Úgy vélem, a jövő attól függ, hogy az Erdély sorsában
tevékenyen résztvevő szereplők hajlandóak-e stratégiai
érdekközösséget létrehozni a térség érdekében. Nem
tartom lehetetlennek a polgári regionalizmust sem, így
Erdély egyedi jellegzetességeire építve lehetne a következő száz évet megkezdeni.
Ebben a családoknak, iskoláknak, egyházi, közösségeknek is nagy szerepe lesz. Erre bíztatok mindenkit
a Kárpát-medencében. Hosszú út vár ránk, de addig is
meg kell tennünk mindent, ami tőlünk telik! – hívta fel a
figyelmet Miklósné Zakar Andrea.
A folytatásban Döme László és Góczán András kisfilmjét
vetítették le, amelyben három bicskei lakos (Makauszné
Kelevéz Klára, Lőrinczi Domokos és Kürthy Viktor) vallott őszintén hazaszeretetéről és magyarságáról. A
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem hallgatója, Szanyi
Bettina népdalénekes népdalcsokrát követően Albert
Tibor, Bicske testvérvárosa, Tusnádfürdő polgármesterének gondolatait tolmácsolták.
A rendezvény zárásaként a résztvevők megkoszorúzták a
trianoni emlékművet, majd a száz évvel ezelőtti események emlékére meggyújtottak 100 darab gyertyát, és a
volt áruház területén kőből kirakott Nagy-Magyarország
területén helyezték el.

BÁLINT ISTVÁNNÉ
polgármester

Itt a nyár, a szünidő!
Alig zárult le a koronavírus-járvány elleni védekezés első szakasza s máris jött a víz. Az elmúlt
hetekben felhőszakadások, viharok, folyamatos esőzések váltották egymást, és az ország
számos települése mellett, Bicskét sem kímélték. Városunkban több lakóingatlant érintett
valamilyen formában a belvíz. A kárfelmérést
kollégáimmal elvégeztük, a helyreállítás költsége meghaladja az 5 millió forintot. Ezúton
is köszönöm mindenkinek, az önkénteseknek,
az intézmények dolgozóinak, a tűzoltóknak, lakosságnak és a képviselőknek a segítséget. Jó
volt látni, hogy a bajban sem engedtük el egymás kezét, ismét jelesre vizsgázott a város ös�szefogásból.
A tanév véget ért, a nyolcadikosok elballagtak.
Bár, a vírus miatt minden kicsit nehezebb volt
és más, mint a megszokott. Én minden végzős
diáknak sikeres középiskolai éveket kívánok, s
talán, ami a legfontosabb, mindig legyen egy
hely a szívükben Bicskének, soha ne felejtsék el,
hogy itt tanulták meg a betűvetést, az olvasást
és ez a város az otthonuk. Elkezdődött a nyári
szünet, Zánka újra várja a diákokat és persze,
számos más tábor és hasznos időtöltés közül
lehet válogatni, kinek-kinek kedve és ízlése szerint. Mindenkinek jó pihenést, kellemes kikapcsolódást kívánok.
A közösségi terek, parkok, uszoda, könyvtár,
művelődési ház újra várja az érdeklődőket. Az
időkorlát megszűnt a boltokban, de a védőtávolság betartása és a maszk viselése továbbra
is kötelező, hiszen a vírus nem tűnt el, továbbra
is velünk van. Erről és számos más, érdekes és
aktuális témáról is olvashatnak az újságban.
Vigyázzanak magukra!
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Csapi és tusnádfürdői gondolatok Trianonról
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Balogh Lívia a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség csapi
alapszervezetének elnöke hangsúlyozta, hogy a kárpátaljai
magyarság kálváriájának kezdetét jelenti a trianoni békediktátum aláírása: ekkor fosztják meg az elszakított területeken élőket az Anyaország nyújtotta biztonságtól és kiszolgáltatják idegen hatalmak politikai játszmáihoz.

látott szintjeit éli meg közösségünk, érezhetjük Magyarország
kormányának segítségét, és nemzettársaink szolidaritását.
Csapon Trianon századik évfordulójára, a járványhelyzet miatt nem a tervezettek szerint emlékeztek. Csatlakoztak az
Összetartozásunk tüze kezdeményezéshez, így méltóképp
idézték meg a történelmi eseményeket és méltatták a nemzeti

- A fejünk fölött folyton változó államalakulatok mindig elvárják a toleranciát, a nyelvismeretet, de cserébe csak a másodrendűség lélekölő érzésének megerősítését adják. Különösen
fájó ez a II. világháború után, amikor a rövidnek bizonyult vis�szacsatolást követően egy kegyetlen diktatúra üldözöttjévé
vált az itt élő magyarság. A kollektív bűnösség elve alapján
a német és magyar férfi lakosságot munkatáborokba hurcolják, ezzel megpróbálják elerőtleníteni, felszámolni a teljes
magyar közösséget. A munkatáborokban vagy az ott szerzett
betegségekben mintegy harmincezer férfi vesztette életét.
Az ezt követő kommunista diktatúra évtizedei nem csupán
Magyarországon, hanem a határon túli nemzetrészekben is
identitásválságot idézett elő. Ugyanakkor a rendszerváltás reményt adott az újrakezdéshez. Persze, nem ért véget a kálváriánk, hisz ma is küzdenünk kell anyanyelvi iskolahálózatunkért,
nyelvi jogainkért, megmaradásunkért.
Balogh Lívia szerint az eltelt 100 esztendő arra lett volna hivatott, hogy elvegye a határon túlra szakadt nemzetrészek
keresztény hitét, anyanyelvét, kultúráját, mindazt, mely megtartotta a magyarságot az elmúlt évezredben.
- Azt hiszem, ha van, ami ma reményre adhat okot az az, hogy
minden nehézség ellenére megmaradtunk magyarnak egy
szláv tenger közepén. Ma is képesek vagyunk kitermelni értelmiségi rétegünket, megtartani politikai erőnket a régióban.
Köszönet illeti ezért szüleinket, nagyszüleinket, hogy nem
hagyták kialudni a lángot, és életben tartották a nemzeti identitást generációkon át. De ugyanilyen fontos, hogy ma, amikor
egy újabb igen nehéz csatát vívunk, s a jogfosztottság sosem

összetartozás napját koszorúzásokkal is.
- Számunkra erőt ad az az odafigyelés, gondoskodás, melyet
bicskei testvéreinktől kapunk. A sok éves kapcsolattartás alatt
számos értékes embert, jó barátot találtunk a város közösségében. Hiszem, hogy a nemzetépítés folyamatába mindannyian be tudunk kapcsolódni az által, hogy emberi kapcsolatokat
építve újraszőjük nemzetünk erős kötelékeit. Büszke vagyok
arra, hogy részesei lehetünk ennek a folyamatnak, és hogy ebben a munkában társakra találtunk Bicskén. Hiszem, rajtunk is
múlik, milyen lesz a jövőnk itt, a Kárpát-medencében. Tegyünk
hát érte közösen! – zárta gondolatait Balogh Lívia.
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Albert Tibor Tusnádfürdő polgármestere úgy vélekedett,
hogy az erdélyi magyarság számára Trianon sorstragédiát
jelent, hiszen ezeréves őseik elvesztették megszerzett jogaikat. Mivel a székelyek lakták Nagy-Magyarország legkeletibb országrészeit, a határvédelem miatt különleges jogokat kaptak, amik egyszerre szertefoszlottak a Romániához
csatolással.
- Trianon új világot hozott, a jelenlegi Magyarország területével majdnem azonos terület került egy új országba, míg a
lakosság 60-65 százaléka magyarként eltávolodott az anyaországtól. S hogy miért maradtunk meg magyarnak a román
tengerben? Erős a hitünk, az őseink által ránk hagyott örökséget visszük tovább, s kötelességünk azt továbbadni a következő generációknak. És ezt úgy tudjuk továbbörökíteni, ha
itt maradunk Erdélyben és nem megyünk el sehová. Vívjuk a
magunk harcát, mert csak ez vezethet eredményre – mutatott
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rá a polgármester.
Albert Tibor emlékeztetett rá, hogy sok ígéretet kaptak nagyszüleik, dédszüleik a román államtól, úgy, mint az önrendelkezés, a nyelvgyakorlás, a magyar nyelvű iskolák, óvodák és
egyetemek, ám 100 év után is látják, hogy ez a mai napig nem
történt meg.
- Jelenleg is küzdünk az anyanyelv és a szimbólumok használatáért, mert ma sem engedik, hanem igenis gátolják azok
használatát a mindennapokban. Sajnos még mindig nem jöttek rá, hogy az országukhoz csatolt területeken élő magyarok
jelenlétéből előnyt kovácsolhatnának, hiszen mi másként állunk a dolgokhoz, máshogy gondolkodunk, mint ők. Ritkán
állnak így hozzánk, pedig ez lenne a célravezető – mondta a
városvezető, aki elmesélte, hogy ők is csatlakoztak a cserké-

szek Összetartozásunk tüze elnevezésű kezdeményezéséhez,
így magyar idő szerint 20 óra 20 perckor a központi parkban
gyertyákat gyújtottak. Mintegy 120-an voltak és emlékeztek
könnyek között.
- Bicskei barátaimnak pedig azt üzenem, hogy összetartozunk, a határok nem választhatnak el bennünket! Ugyanaz a
kultúránk, ugyanaz a nyelvünk. Azt gondolom, hogy egymást
segítve, együtt gondolkodva, cselekedve fejleszthetjük közös
világunkat. Köszönet a bicskeieknek a mindig szívélyes fogadtatásért, amit igyekszünk mi is viszonozni! Úgy érzem, a két
város közötti kapcsolat annál erősebb, minél jobban el akarnak távolítani bennünket egymástól. Hiszen, „egy vérből valók
vagyunk!” – fogalmazott Albert Tibor.

Harc, most a víz ellen!
Az elmúlt években talán kevesebb problémát okoztak a
viharok Bicskén, a nagy esőzések sem hoztak maguk után
árvizeket, mint tették azt a 2010-es évek elején. Egészen
június 14-éig, amikor is rendkívül rövid idő alatt hatalmas
mennyiségű csapadék hullott a városra. Ismét harcba kellett szállni a vízzel, védekezni kellett ellene. A városvezetés
azonban nem elégszik meg a gyors tűzoltással, végleges
megoldásra törekszik.
Éppen ezért Bálint Istvánné polgármester már másnap egyeztető megbeszélésre hívta a városházára a képviselő-testület
tagjait, a polgármesteri hivatal szakembereit, a tűzoltókat, a
polgárőröket és valamennyi érintettet.
A városvezető bevezetőjében elmondta, hogy a város több
pontján nehézséget okoz a víz elvezetése, ezért már az előző
héten felvette a kapcsolatot egy olyan társasággal, akik a város
vízelvezetési tervezését segítenek megoldani. Hangsúlyozta,
hogy a csapadékvíz-elvezető rendszer részbeni felújítása nem
megoldás, a teljes rendszer újratervezése szükséges, illetve a
beruházás mérete miatt a kivitelezésre forrást kell szerezni.
Közölte, hogy a hatalmas mennyiségű víz miatt szerencsére
személyi sérülés nem történt, ám ezúttal is problémákat okozott a Csokonai, a Gárdonyi, a Szent István, az Erkel Ferenc,
az Erdőalja, az Endresz és a Kölcsey utcákban, ahol a Bicskei
Gazdasági Szervezet és a Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság
igyekezett megoldani a gondokat, de érkeztek önkéntesek
Óbarokról, Vértesbolgárról és a Bicske Tigers szurkolói csoport
tagjai is segédkeztek. Felvette a Spar-ral a kapcsolatot, ugyanis
évek óta húzódó komoly csapadékvíz elvezetési gondok vannak náluk, mint ahogy a Csabdi úton is, amelyet a polgárőrségnek le kellett zárni. Ezen a részen a gazdák által beszántott
övárok okozza a legnagyobb gondot, ezért a BGSZ az átereszeket a hordalékoktól megtakarította, illetve a tűzoltósággal
folyamatosan takarítják.
Felmerült, hogy a Szent László patak rehabilitációja kapcsán
elkészült gát most megmentette a Szent László utca alját, de a

Bogya Károly utca alján a patakpart mellé hordott lomok nehézséget okoznak a vízügyi szakemberek munkavégzésében.
Polgár Viktor tűzoltósági elnök összefoglalójában rámutatott, hogy hat óra alatt 48 beavatkozásuk volt, ezért öt autóval voltak kint, továbbá segítséget kaptak Vértesboglártól két
járművel, illetve alcsútdobozi, bajnai és tatabányai egység is
segítette munkájukat. Összesen 70 tűzoltó dolgozott a károk
mérséklésén.
Többen egyetértettek és támogatta azt a törekvést, hogy egy
új vízgazdálkodási terv valósuljon meg Bicskén, illetve, ha
finanszírozást is sikerül rá találni, akkor valósuljon meg mielőbb. Reagálásában Bálint Istvánné elmondta: a költségvetés újratárgyalása szükséges, amelyben fontos sarokpont kell,
hogy legyen a vízgazdálkodási tervre elkülönített pénz.
Néhányan jelezték, hogy az Erdőalja utcában a vízelvezető
árok ismét be lett szántva, az árok helyére egy kert lett kialakítva, ezért nem tudott ott elfolyni a víz. A Lucernás patak kapcsán elhangzott, sok esetben magántelkeken kanyarog, ezért
szükséges a vízfolyás karbantartása, szabályozása, amit prioritásként kell kezelni a közeljövőben.
Gulyás József a bicskei Fejérvíz Zrt. üzemvezetője kiemelte,
hogy az ivóvízellátás ezúttal nem volt veszélyben. A nagy esőzés kezdetén ellenőrizték a kutakat, mindent rendben találtak,
nem halmozódott fel bennük talajvíz, csapadékvíz. Ha így lett
volna, abban a pillanatban elzárták volna a kutakat és máshonnan oldották volna meg a vízellátást.
Bicskei Újság
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A veszélyhelyzet véget ért!
Az első csatát megnyerte hazánk és
benne Bicske a koronavírussal szemben, így minden szempontból újraindulhat az élet. Ezzel egy időben a
Parlament megszűntette a veszélyhelyzetet, a különleges jogrendnek is
vége.
Május 23-án Bálint Istvánné polgármester jelentette, hogy 15 bicskei lakos van
házi karanténban, mindenki tünetmentes, míg regisztrált fertőzött egyetlen
egy van, de ő is jól van. Jelezte, hogy
június 15-től az ott alvós táborozások is
engedélyt kaptak, Zánka és a Balaton tehát várja a diákokat.
Május 25-től a bölcsődék és óvodák már
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a megszokott rend szerint működtek, az
iskolákban pedig júniustól egyéni, kiscsoportos megbeszéléseket, felkészítőket, korrepetálást engedélyeztek.
Május 30-án nem volt már regisztrált
fertőzött Bicskén, tizenheten voltak házi
karanténban. A Bicskei Tanuszodában a
konditerem, a masszázs és a kerékpárkölcsönzés elindult. A szakrendelések
megkezdték működésüket a Bicskei
Egészségügyi Központban.
Június 3-án sebészi szájmaszkok, fejvédő sapkák, vizsgálókesztyűk és overálok
érkeztek Bicskére az Állami Egészségügyi
Ellátó Központból. A védőfelszereléseket
az első vonalban dolgozók kapták meg.
Június 4-én, jelképesen a Nemzeti

Összetartozás Napján érkezett meg
Bicske város ajándéka Rétyre. A testvértelepülés 170 mosható védőmaszkot
kapott, amit átadtak a rétyi Antos János
Általános Iskolának.
Június 10-től újraindult az ügyfélfogadás a Polgármesteri Hivatalban, bizonyos szabályok betartása mellett. A
részletes szabályokat újságunkban megtalálják!
Június 13-án jelezte a városvezető, hogy
a városban hat ember van házi karanténban. A mozik, színházak, fürdők kinyithattak.
Június 14-én hatalmas, özönvízszerű
esőzés érte el Bicskét, a város több pontján kritikus helyzeteket előidézve. Sokan
megmozdultak a városban és próbáltak
segíteni a bajba jutottakon: a bejelentés
után vitték a zsákokat, töltötték homokkal és elkezdték a szivattyúzást. A város
emberségből, közösségi összefogásból
ismét jelesre vizsgázott!
Június 16-án elfogadta az Országgyűlés
a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló törvényt, valamint jóváhagyta a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő
átmeneti szabályokról és a járványügyi
készültségről szóló jogszabályt.
Másnap a Magyar Közlönyben megjelent a veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló törvény, ezzel a különleges
jogrend megszűnt. Kihirdették a járványügyi készültségről szóló törvényt,
amely lehetőséget ad a kormánynak
arra, hogy az országos tisztifőorvos javaslatára legfeljebb hat hónapig tartó,
de meghosszabbítható egészségügyi
válsághelyzetet rendeljen el, amely járványügyi készültségnek minősül.
Június 18-án jelentette be a
Miniszterelnökséget vezető miniszter,
Gulyás Gergely, hogy megszűnik az idősek vásárlási sávja, így 9 és 12 óra között
is bárki mehet boltba, mint ahogy az
idősek is a nyitvatartási időben bármikor vásárolhatnak. A maszk azonban továbbra is kötelező!
Június 22-én kinyitotta kapuit a Bicskei
Tanuszoda és a Petőfi Művelődési
Központ.
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Vilinovszki Róbert: A nyarunk jó lesz
A nyarunk jó lesz, talán még a szeptember is, de az új típusú koronavírus-járvány második hulláma valószínűleg
még vár ránk. Viszont az már nem
fogja ennyire megbénítani az életünket, mint az első szakasz – vélekedik
Vilinovszki Róbert bicskei háziorvos,
akivel végigbeszéltük a járványidőszakot is.
- Február elején-közepén elég sok megfázásos betegünk volt, egynémely olyan
súlyos - röntgen által diagnosztizált tüdőgyulladással, akiket 10-14 napig
erős antibiotikummal kezeltünk, de nem
igazán gyógyultak. Ráadásul erős fizikumú, immunrendszerű emberekről volt
szó. Gyanús, hogy koronavírusos megbetegedésük volt, persze, így utólag
nehéz ezt bebizonyítani. Március elején
aztán elkezdett lecsengeni ez, normalizálódott a helyzet. A veszélyhelyzet
kihirdetése után a megfázásos tünetekkel és panaszokkal jelentkező betegek
száma jelentősen visszaesett. Két hónap
alatt talán három beteget kellett mentővel kórházba utalni, mert fertőzésre
visszavezethető tüneteik voltak. Vagyis
ez nem volt számottevő – idézte fel a
háziorvos.
Vilinovszki Róbert kiemelte, hogy elekt-

ronikus forgalmuk nagyon megnőtt ebben
az időszakban, napi átlagban 30-40 páciensük
volt, ebből 6-8 személyesen jelent meg, a többieket telefonon látták el.
Rámutatott, hogy óriási
segítség volt az e-recept
működése, kiválóan teljesített a rendszer. Szerinte
az is bebizonyosodott,
hogy a háziorvos a munkája 65-70 százalékát telefonon el tudja végezni,
ha jól ismeri a körzet betegeit, az e-recept jelentősen megkönnyítette az
ellátást. Nagy könnyebbséget jelentett még a táppénzes papírok kötelező
elfogadása munkáltató
általi, a javaslatos gyógyszerek, a közgyógy igazolványok, a vezetői engedélyek érvényességének kitolása is.
Az orvos megemlítette, hogy az ÁNTSZ
a nagy betegszámra készülve szerette
volna átalakítani a háziorvosi ellátórendszert, többek között a bicskeit is,
kettéválasztva a sürgősségi-járványügyi
vonalat és a rendes ellátást. Ezáltal lettek volna olyan háziorvosok, akik saját
betegeiket nem fogadhatták volna, csak
a gyanús esetekkel foglalkoztak volna.
Úgy vélte, nem volt indokolt a tervezett
rendelet életbeléptetése az akkori helyi
járványügyi helyzetben, hiszen heti 2-3
gyanús esettel körzetenként kellett volna foglalkozni a „járványos” orvosnak,
sérült volna a betegforgalom döntő részét kitevő egyéb ellátás. Ezért a kollégámmal azt kértük, maradjon minden a
régiben, és ha tényleg nagyon felerősödik a járvány, akkor változtassanak.
- Szerencsére nem volt szükség a változtatásra. Időben meghozott jó döntés
volt az iskolák leállítása, szerintem ez
volt a legpozitívabb hatással a magyarországi járványhelyzetre. Szerencsénk
is volt, hogy Észak-Olaszország és
Spanyolország hetekkel előttünk járt, és
látszott, mit kell tenni, ha ezt el akarjuk

kerülni. Nem szabad azonban elfeledkezni arról a hihetetlen fegyelmezettségről sem, amit az emberek tanúsítottak a járvány heteiben. Példás volt a
hozzáállásuk – vélekedett Vilinovszki
Róbert, aki szerint a nyarunk jó lesz, július és augusztus biztosan, szeptember
eleje is talán. Aztán, ha jön a második
hullám, az élet nem állhat le még egyszer ennyire.
Megemlítette a védőoltást is, ami optimális esetben tavaszra lehet kész.
Jelezte, hogy az AIDS is nagy bajokat
okoz régóta és még mindig nincs ellene védőoltás. Beszélt a maszkról is, ami
még sokáig velünk lesz.
- A maszk jelentőségét nem tudom
eléggé hangsúlyozni. Ha két ember
zárt térben csak sebészi maszkot szabályosan! viselve egymással beszélget
10-15 percig másfél méterre egymástól
és egyikük fertőző, akkor 99 százalék az
esélye annak, hogy nem lesz továbbfertőzés. Minden más esetben ennél sokkal
rosszabb a helyzet. Szóval azt javaslom
mindenkinek, közös terekben használjon maszkot még akkor is, ha nyáron
nem ez a legkellemesebb viselet – zárta
gondolatait a háziorvos.
Bicskei Újság
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Hogyan telnek a mindennapjaid?
Sorba…sorba…
Március 13-án még el tudtunk menni
Harkányba. Oda szinte haza megyünk,
30 éve minden évben voltunk. Ma az
üdülési jogot már két testvéremmel
osztjuk meg. Mindnyájan nagyon szeretjük. A vészfelhők már gyülekeztek, de
még semmi jele nem volt a következő
időszak borzalmainak. Vittük a kokárdát,
de már azt hallottuk, hogy a március
15-i nyilvános ünnepségek elmaradnak.
Az üdülőben szívesen fogadtak, már fertőtlenítő volt felszerelve a kijáratnál, de
még mindig reménykedtünk. A kiváló
fürdő ( volt az év fürdője is) még javában
működött. Azt már érzékeltük, hogy kevesebb a vendég, de sem félelem, sem
pánik nem volt. A kezelések is rendben
zajlottak.
Péntek, szombat, vasárnap, hétfő… Na
ekkor hétfőn mondták a víz alatti tornán,

hogy kedden már nem lesz torna, hogy a
Hévíz csak délután fogad és hogy a pesti
fürdőket is bezárták. Ekkor határoztuk
el, hogy kedden, 17-én hazajövünk. A
szállóval szemben bevásároltunk (lisztet
már nem kaptunk). Beültünk a kocsiba
és megállás nélkül jöttünk haza Bicskére.
Az az út már nem volt kellemes, alig volt
kocsi az M6-oson. Valahogy már a hangulatunk is elromlott. Semmit nem tudtunk biztosan, nem tudtuk, hogy itthon
mi vár ránk, de a jövőt elképzelni sem
tudtuk.Mindenesetre húgomék már el
sem indultak Harkányba. Mint a lavina.
Le kellett mondanunk mindenféle ös�szejövetelt. Nekem kuratóriumi ülésem
lett volna, lúdtalpbetétért kellett volna
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mennem Budapestre az unokámmal.
Lett volna férjemmel együtt az Országos
Erdészeti Egyesület szenior csoportjának összejövetele, férjemnek kontrollvizsgálat a Városmajorban. Készültünk
kirándulásra. Minden-minden elmaradt.
A lányom még dolgozott, de az iskolákat
bezárták, sajnos a rendelkezések miatt
már nem tudunk segíteni. Szerencsére
legidősebb unokám már tud vigyázni az
öcsére. A szívem szakad meg, de tartottuk és tartjuk magunkat az előírásokhoz,
rendeletekhez.
Március 15-én volt az első két regisztrált
beteg Magyarországon. Lestük nap mint
nap az adatokat, a megbetegedetteket,
a fertőzötteket és a legszomorúbb, a
halottak számát. Ez egy érdekes dolog.
Hiszen a lakosság-számhoz hál’ Isten,
nem olyan magas, mégis egészen ijesztő és rémisztő az a gyorsaság, a betegség lefolyása és a halálozás sűrűsége.
Nem volt még ilyen a mi már elég hosszú
békés életünkben. Persze figyelemmel
kísérjük a híreket a környező és mes�szebb levő országok helyzetét, a világ
leggazdagabb országának az USA-nak
a küzdelmét. Ebből kirajzolódott egy
hátborzongató és ijesztő kép. Hiszen
nálunk sokkal gazdagabb, fejlettebb országok sem tudtak, tudnak megbirkózni
a koronavírus okozta járvánnyal, és annak életünkre gyakorolt hatásával.
Elérkezett 2020 Húsvétja is. Szigorított
kijárási tilalommal, súlyos szabályokkal,
családok
szétszakítottságával.
Telefonos és Skype-os érintkezéssel.
Hagyományaink ’szokás-romjain’, sonkával, tojással, ünnepi kaláccsal. Elküldött
ajándékokkal, személyes puszi, ölelés
nélkül. Nekem nagyon hiányzik az élő
szó, a találkozás. Sajnos úgy érzem, soha
többé nem lesz olyan a világ mint eddig volt. Hogy megyünk majd szeretett
Erdélyünkbe, vagy Horvátországba?
(Amit megígértünk unokáinknak) Hogy
megyünk a Bicske Barátokkal kirándulni
a Kárpát-medencébe, ahova 25 éve rendszeresen járunk? Megvalósulhatnak-e a
SZTTT terepi programjai? Március 13-tól
április 13-ig, egy hónap alatt, feje tetejére állt a világ! Nekem a legfájdalmasabb,
hogy eddig nem szorultam senkire, min-

dent el tudtam intézni, nem csak a családomnak, hanem tágabb közösségeimnek is. Most nem nagyon tudok kijönni a
lakásból, legfeljebb az udvarra. Részben
a lányom nem enged, részben a férjem
betegségei (szív, érrendszer, cukor)
olyan veszélyeztetettséget jelentenek,
ami mellett felelőtlenség lenne a kijárás.
Közben hírek?, rémhírek?
- Kínaiak szabadították ki a vírust?
- Amerikaiak vitték Kínába?
- Harmadik világháború zajlik?
- A pénzemberek okozták a világjárványt, hogy gazdasági válság legyen?
- Nincs is akkora veszély?
- Nagyon nagy veszély van?
- Kísérleteznek velünk?
- A digitális világra való áttérés a cél?
- Az otthonról munkavégzés a cél?
És még sok más… Nyilván mindenki találkozott ezekkel a „hírekkel”, azonban a
járványhoz kapcsolódó hiedelmek, rémhírek parttalanok…
2020. április 13-án 1522 fertőzött, 109
elhunyt, 122 gyógyult beteg. (Ezen a
napon csak egy fővárosi idős otthonban
204-en fertőződtek meg és 13-an elhunytak). Kérdések sorát veti fel az eset;
hol volt az orvos, a nővérek, az intézményvezető, a fenntartó? Folyamatos
a vizsgálat, hogy miért? (Még akkor
is, ha tudjuk, hogy Spanyolországban,
Olaszországban is a halottak száma az
idősotthonokban volt a legmagasabb.)
És megy tönkre az életünk. A telefonos,
Skype-os kapcsolat nem ugyanaz, mint
a személyes találkozás , érintés, puszi,
stb. Nőnek a tragédiák, megszűnnek,
vagy legalábbis szünetelnek a munkahelyek. Egyre nehézkesebb a bevásárlás,
a gyógyszerbeszerzés. Bicskén az egyik
gyógyszertár vállalta a gyógyszerek kiszállítását. Fantasztikus. Mindenhol sorban állás. Nekünk a lányunk segít ebben,
a családja mellett nekünk is „beszerez”.
2020. április 18. szombat
Fertőzött: 1834, elhunyt: 172, gyógyult:
231, lakossági karantén: 12050, mintavétel: 43901 (Kórházban ápolt 829, lélegeztető gépen 60 beteg). 51 kórházban
katonai kórházparancsnokot neveztek
ki, 104 céghez katonai-parancsnok lett
vezényelve.
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Működik a vegyvédelmi zászlóalj, a katonák a rendőrség munkáját is segítik.
18 szociális intézetben 386 fertőzött, ebből 268 kórházban van. 45 fő dolgozó is
fertőzött.Bicskén ugyanezen a napon 29
mintavétel, egy idős halott, más fertőzött betegről nincs tudomás. Továbbra
is kijárási korlátozás, távolságtartás,
maszk, nehézségek, nehézségek….A higieniai szabályok betartása elsődleges.
Hol az életerőnk? Hol az optimizmusunk? Biztos, hogy így kell ennek lenni?
A férjem szív és cukor beteg, a fertőzéssel
szemben a legkitettebb. Így még jobban
be vagyunk zárva. Neki az erdő az életeleme, ha kimehet az erdőbe, mindjárt
jobban érzi magát. Most ezt sem nagyon
tehetjük. Mi tesszük jól, vagy azok, akik
fittyet hánynak a bevezetett szabályokra
és ugyanúgy mozognak mint eddig?
Fiunk 52 éves, kamion sofőr. Európát járta egészen április elejéig, amíg lehetett.
A kamion ülés magasságából nem igen
vette észre, hogy nagy a baj. Most már
egy kicsit túl az itthoni karanténon, továbbra sem mehet ki - miattunk. Ez nem
egy kellemes helyzet sem neki, sem
nekünk. Budapest és Pest megye a legfertőzöttebb. Fejér megye is komolyan
érintett (coronavírus.hu). Nemzetközi
tapasztalatok, protokollok, intézkedések, az operatív törzs, V4ek tapasztalatai,
mind-mind fontos információ források.
Ausztria előttünk jár, nagyon fontos,
hogy ők milyen intézkedéseket hoznak,
minta is lehetne számunkra, mondta
Müller Cecília országos tiszti főorvos, aki
egyébként ember feletti munkát végez.
Online köszöntés, online ölelés (?!),
búcsúzott egy lelkész az online
Istentisztelet után a TV-ben.
Milyen az az online ölelés?
Április 17-én, mindenféle egészségügyi
előírást betartva, megérkezett pesti
unokám, hosszabb időre. Teraszon távolságtartás, megilletődés, vetkőzés, zuhanyozás, ruhamosás. Este lefekvés előtt
másfél méter távolságról azt mondja az
unokám; „mama úgy megölelnélek…”
(Kipróbáltuk az online ölelést is.) 12 éves
kis kamasz. Befelé potyognak a könnyek,
kifelé mosoly; „Ricsikém, ha ez a borzalom elmúlik, bepótoljuk a kimaradt öleléseket, puszikat”.
Be lehet pótolni? Reménykedjünk.
A járvány 43 - 46. napja (április 23 – 26.)
Nagyobb a baj, mint akár a politikusok

is gondolták. Valószínűleg a gazdaság
is nehezebben áll majd talpra és nagyobb lesz a deficit, mint a tervezett
volt. Szerintem mérhetetlenek a károk.
Az emberi kapcsolatokban is felmérhetetlenek. Elmaradnak a sportrendezvények (Európa- és világbajnokságok, stb.)
Elmarad az olimpia Japánban. Mennyi
fiatal reménye megy füstbe, és mennyi
elveszett energia. Nincsenek színházak,
elmaradnak a kulturális rendezvények,
fesztiválok. Elmarad az eucharisztikus
világkongresszus Magyarországon. Ezek
csak a legfontosabbak. Kis unokám ötödik osztályos, tanulunk vele. Mindjárt el
is „buktam” egy ötödik osztályos feladaton, de előkerült az idegen szavak szótára és a lexikon is – mondjuk ez feladat
is volt… A távoktatás, ha nem is zökkenőmentes, de rendezetten működik.
Valószínű ebből, mármint a távoktatásból, marad is valami, ha egyszer visszazökkenünk a rendes világba. Lesz még
rendes világ?
Pillanatok alatt leállt a repülőgép forgalom. Válságban a kereskedés, a kisvállalkozások, a túrizmus, a szálloda- és
vendéglátó ipar. Éttermek, cukrászdák,
fagyizók… Vég nélkül lehetne folytatni
a sort. Hány család megy tönkre, men�nyi befektetés, fizikai és szellemi munka
megy kárba. Mikor lesz „újra” színház,
mozi, hangverseny? Mikor indulhat újra
az autóipar, és még mi minden a gazdasági életben? Mi lesz a gyerekeinkkel,
unokáinkkal? Bele sem merek gondolni…
Francia Nobel-díjas professzor, amerikai
védelmi miniszter, a pécsi egyetem virológusa egyhangúan nyilatkozza, men�nyire keveset tudunk a vírusról és annak
tulajdonságairól. Kérdések sora jelentkezik az újrafertőzés lehetőségéről, az
őszi második hullámról, a védőoltások
kifejlesztéséről. Mintha vaktában hadakoznánk egy láthatatlan ellenséggel.
Április 28.
291 halottunk van már. 1000 beteg van
kórházban. 2649 az igazoltan fertőzött.
Nagy viták vannak a kórházi ágyak felszabadítása miatt. Az Operatív Törzs
a legrosszabb forgatókönyvre készül,
logikusan, tapasztalva, okulva az olaszországi, vagy spanyol, vagy akár a NewYork-i eseményeken. 2 millió beteg van a
világban, a VHO szerint nincs még vége
a járványnak.

Május elsején a Semmelweis Egyetem
és Szeged, Pécs, Debrecen együtt szűr
18.000 embert a Statisztikai Hivatal
által kiválasztott csoportokban .
Reprezentatív felmérés lesz. (Hogy pontosabban következtethessünk a valóságra.)
Május 2-a
2942 fertőzött, 335 elhunyt, 1008 beteg
a kórházakban, 52-en a lélegeztető gépen. Az USA-ban 68.000 halott. Már a
statisztikusok is dolgoznak, egy egzaktabb szám alakul ki az 1 millió emberre
jutó halottak arányára vonatkozóan.
(Magyarországon 33 fő/1 millió) Ez az
érintett családokat nem vigasztalja.
Augusztusig elmaradnak a rendezvények, Így a Bicske Barátoké is, az OEE
Szeniorok és Tiszteleti Tagok Tanácsáé
is. (Nagyon bízom az egyesületeink erejében!)
Május 3. Anyák napja. Emlékezetes marad… Távolból, ablakból, kocsiból. telefonról, Skype-ról köszöntések – de köszöntések!
Május 4-től új időszámítás kezdődik?
3035 fertőzött, 351 elhunyt beteg, több
mint 83.000 szűrés (A WHO dicsérte és
elismerte az intézkedéseket).
Budapest és Pest-megye kivételével egy
kicsit könnyebbedik a világ – talán…
Csak fokozatosan és szigorú menetrend
szerint állhat helyre az élet.
Megkezdődtek az érettségik. A tájékoztatókat láttam csak. Megkönnyeztem
ahogy a fiatalok nekirugaszkodtak az
érettségiknek, fertőtlenítők, szájmaszkok, kesztyűk között ünneplőben és
fegyelmezetten.Közel nyolcvan-ezren
megmérettetik magukat és indulnak az
ÉLET-be.
Talán mégis van remény!
			
		
M. Fejes Ágnes
Bicske Barátok Egyesülete titkára
OEE SZTTT tagja
Bicske, 2020. május 4.

Megjegyzés: Az adatok az Operatív Törzs
hivatalos adataiból, illetve az Interneten
található válogatott cikkekből lettek kigyűjtve, átvéve.
Bicskei Újság
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A pedagógusok mindig
szeretettel nevelik a gyerekeket
Az ismert okok miatt igazán rendhagyóra
sikeredett a tanév második fele az iskolákban, így hát nem meglepő, hogy a ballagások és bizonyítványosztások mellett az
év végére eső pedagógusnap is különleges lett. A Bicskei Újság igyekezett szintén
rendhagyó lenni, s nem diákokat kért fel a
tanárok köszöntésére, hanem nyugalmazott és aktív pedagógust kért meg gondolataik tolmácsolására.
Fenyvesi Endre és Fenyvesi Endréné
- Gyerekimádók vagyunk mindketten, e
nélkül nem lehet valaki tanár és ennek
hiányában nem is érdemes csinálnia.
Ahányszor felidézem pedagógus pályafutásunkat, egyetlen negatív dolog
nem jut eszembe a diákokról. Azért
voltunk, hogy szeressük őket, megoldjuk a problémákat, együtt lélegezzünk
velük. Próbáltunk lelki támaszaik lenni.
Nagyon sok szeretetet kaptunk a gyerekektől, szülőktől, persze mi sem maradtunk adósak. Akadt olyan tanítványunk,
aki felnőttként egy hétre kivitt bennünket magához, Svájcba, ezzel hálálva meg
a sokéves gondoskodásunkat – foglalta
össze több évtizedes pedagógusi hitvallásukat Fenyvesi Endréné Éva néni,
aki elmondta, elsőként vitte saját osztályát Németországba erdei iskolába,
majd amikor a német gyerekek jöttek
vissza, fogadta őket, gondoskodott
programjaikról. Szervezett egy bicskei
művészek alkotásait bemutató kiállítást
Altshausenbe, s nem volt rest két évig
németet tanulni, hogy jobban tudjon
kommunikálni a német testvérvárosból érkezőkkel. Ezen felül is sokat vitte
Zánkára a bicskei gyerekeket, mindenben szerette kipróbálni magát, mert
érdekelte, hogyan lehet jobban, hatékonyabban tanítani. Olyannyira, hogy
54 évesen elment az Iparművészeti
Főiskolára posztgraduális képzésre akkor, amikor 55 év volt a nők nyugdíjkorhatára. Amikor az utolsó években új
tantárgyként megjelent a médiaismeret,
Éva néni elsők között jelentkezett a tanfolyamra, hogy jól tudja oktatni az addig

10

Bicskei Újság

ismeretlen tárgyat. Ugyanígy az elsők
között tanulta meg a Commodore 64
számítógépet kezelni és programokat
készíteni rajta, hogy tudjon vele színesben rajzolni a rajzórákon.
- Fontos még a következetesség, az értékrend, hiszen a diáknak tudnia kell, mit
vár el tőle a tanára. Soha egyetlen gyerek
vagy szülő nem reklamált nálam semmi
miatt, mert a „játékszabályok” mindenki
előtt ismertek voltak. 43 évet tanítottam, Endre 44-et. Encs és Vértesacsa
után Bicskén, a II-es iskolában és párhuzamosan a Vajda Gimnáziumban tanítottam harminc évet. Partnerként kezeltünk minden egyes gyereket, amelyet ők
éreztek és onnantól minden kérésünket
teljesítették, nem volt fegyelmi kérdés
sohasem – idézte fel a biológia-földrajz-rajz szakos tanárnő.
Éva néni megemlítette, hogy mindegyik
osztályával rendszeresen találkozik, az
osztálytalálkozók pedig jó hangulatban
telnek, mert olyan sok közös élményük
van, hogy felsorolni is nehéz lenne. Sok
élményt adott ez a pálya – fűzte hozzá.
- Minden kornak megvolt a maga problémája, nem lehet azt mondani, hogy
régebben könnyebb lett volna tanítani. Bár az igaz, hogy mára a társadalmi
kapcsolatok csökkentek. Régen a szülők
jobban elfogadták a tanár szavát, hittek
bennünk, nem akarták nálunk jobban
tudni a tanítás mikéntjét. A tanár szava
szent volt. Én pedig ismertem minden
család búját-baját, s mindig megpróbáltam segíteni nekik. Szinte családtagok
voltunk. A szülők, a gyerekek és a tanárok egy csapatot alkottak – mutatott rá
Fenyvesi Endréné.
- 1959-ben kezdtem tanítani és 2003-ban
mentem nyugdíjba. Meggyőződésem,
hogy egy életpályán háromszor váltani
kell, ugyanis általában tíz év után ellaposodik minden és meg kell újulnia az embernek. Nekünk ez megvalósult: az első
időszakban Encsen voltam tanár, egy
ideig egyedül, majd Evuskával együtt.
Onnan együtt kerültünk Vértesacsára,
ami a második szakasza volt a pályafutásunknak. A tanításhoz és a diákokhoz,

szülőkhöz való hozzáállásunkkal három
év alatt kivívtuk az egész faluközösség
elismerését, amire nagyon büszkék vagyunk. Ott testnevelés mellett matematikát is tanítottam, mert nem volt
más, aki okítsa. Megoldottam, talán
élveztem is. Vértesacsán nem volt sem
tornaterem, sem tornaszoba, sem kültéri
sportpálya. A göröngyös talajú udvaron
egyetlen fillér nélkül – némi segítséggel – salakos kézilabdapályát hoztam
létre. Nem sokkal később a lányok megyei bajnokságot nyertek kézilabdában.
A harmadik intervallum már Bicskéhez
kötődik: előbb a járási hivatalhoz kerültem a művelődési osztály vezetőjeként,
amely sokoldalú, szerteágazó feladat
volt, s tizenegy évig elláttam, majd az
I-es iskola igazgatója lettem egészen
nyugdíjazásomig. Feleségem természetesen jött velem Bicskére, ahonnan ma
már elszakíthatatlanok vagyunk. Azt
hiszem, minden élethelyzetben számíthattunk egymásra, nem voltak megoldhatatlan feladatok és ezt a tanítványaink
érdekében csináltuk, amit ők értékeltek
is – mondta Fenyvesi Endre, aki Éva nénihez hasonlóan élt-halt a diákjaiért. Jól
mutatja ezt a hozzáállást, hogy náluk az
osztálykirándulás szent dolog volt, az
nem maradhatott el egyetlen osztályukban sem. Általában egy évvel korábban
elkezdték megszervezni, hogy minden
tökéletes legyen abban a pár napban.
Fenyvesi Endre szabadidejében kerékpáros túrákat szervezett a gyerekeknek,
minden szombaton mentek, s egyre
többen csatlakoztak hozzájuk. Egyszer
21 gyerekkel Ausztriáig, az Inn folyóig kerekeztek, s onnan vissza, de Endre
bácsi eljutott két keréken Párizsba is.
Országos Kerékpáros Találkozót is szervezett Bicskére, amelyre 17 csapat jött
az ország különböző részeiből. A futástól sem riadt vissza. Ötvennégy évesen
úgy gondolta, egy testnevelő tanár lefutott maratoni táv nélkül nem testnevelő
tanár, ezért egy év felkészülés után tel-
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jesítette a 42 kilométert. Szintén Endre
bácsi nevéhez fűződik a városi kispályás futball bajnokság megszervezése a
gimnázium salakos kézilabdapályáján,
amely rendre teltház előtt zajlott, valamint a teniszélet elindítása Bicskén,
amelynek keretében a BTC sporttelepen
megépültek a teniszpályák az ő hathatós közreműködésével.
- Mentünk elől és a diákok jöttek utánunk. Sokat dolgoztunk értük, de mindig megvolt az eredménye. Nem volt
olyan probléma, amit ne oldottunk volna meg. Mindezt természetesen a gyerekek érdekében tettük. Nagyszerű élményeket éltünk át a gyerekekkel közösen,
de tudtuk, hogy mindig sok-sok munka
van mögötte. S nem csak a mi részünkről
– összegzett Fenyvesi Endre.
Hetényi Anikó
- Ez az év a vírusjárvány miatt különleges
dolgokat hozott magával. A pedagógusnapi köszöntés is különleges volt idén?
A diákok – otthonról tanulva - felköszöntötték a tudásukat és jövőjüket megalapozó tanárokat?
- Igen, a pedagógusnapi köszöntést is
mondhatjuk különlegesnek, a szokásoktól eltérőnek. Az elmúlt esztendőkben a
szülők és a gyerekek személyesen, versekkel, énekekkel, saját készítésű vagy
megvásárolt kis ajándékokkal köszöntötték a pedagógusokat, s köszönték
meg az egész tanévi tanítást-nevelést,
fáradozást. Idén erre érthető okokból
nem kerülhetett sor.
A szülői munkaközösség e-mailen küldött szép gondolatokkal emlékezett
meg a pedagógusnapról, s köszönte
meg a gyermekekért végzett áldozatos
munkánkat, külön kiemelve, elismerve
a távoktatás, az online oktatás terén kifejtett alapos, lelkiismeretes munkánkat.
Több gyermek küldött e-mailen vagy a
Teams-en keresztül videoüzenetben,
csevegésben a kollégáknak, s az iskolavezetésnek gyermekrajzokat, jókívánságokat, köszöntéseket.
- Mit jelent ma pedagógusnak lenni?
Mennyivel nagyobb kihívást jelent,
mint mondjuk 10 vagy 20 évvel ezelőtt?
Mennyit változott az oktató munka 1-2
évtized alatt?
- A pedagógia, mint munka, komplexebb
lett: azt gondolom, egyszerre hivatás,

mesterség, szakma, foglalkozás. Állandó
változások között végezzük munkánkat,
ezért a pedagógus státuszhoz tartozó
szerepkörök is megváltoztak, bővültek.
A tanár ma már nemcsak ismeretátadó,
tudáshordozó önmagában, nemcsak
ilyen értelemben vett főszereplője a nevelési-oktatási folyamatoknak, hanem
rendezője, háttérszervezője, az információk terelője, a tanulás facilitátora.
Emellett tanácsadó, innovátor, pályázatíró is. Ennek megfelelően még hangsúlyosabbak lettek a motiválás, a segítségnyújtás, az érdeklődés fenntartására
irányuló feladatok. Természetesen továbbra is erős hatással bír a pedagógus
személyisége, attitűdje, személyközi
kapcsolatai és pedagógiai látásmódja.
Iskolánk arculatánál fogva a lelki nevelés, a hitbeli gazdagítás is fontos eleme
pedagógiai tevékenységünknek.
Megváltoztak a kommunikáció eszközei is, a kommunikációs csatornák, a
kapcsolati háló szereplőinek kommunikációs stílusa. Ebben a szerteágazó társadalmi elvárás-rendszerben segítheti
az eligazodást, támpontot adhat, ha az
intézmény, illetve a pedagógus saját hitvallással is rendelkezik. Intézményünk
küldetésnyilatkozatát Tabódy István
alapító atya szavaira, gondolataira, tetteire építettük: „Láncszemek vagyunk,
nem szakadhatunk el.” Pedagógiai programunkat pedig egy bencés szerzetes
útmutatásai alapján próbáljuk megvalósítani, amely így szól: „Nőni kell, és nőni
csak az ég felé lehet.” Saját pedagógiai
hitvallásomból is megemlítenék még
néhány prioritást élvező kulcskifejezést:
teljes embert nevelni; mindig jobbra törekedni, mindig jobb emberré, jobb pedagógussá válni; szüntelen tenniakarás
a „szent elégedetlenség” jegyében; a tekintélyt megőrző közvetlen, barátságos
hangnem; megteremteni és megőrizni
az otthonosságot, a családias légkört.
- Mi a szépsége a hivatásuknak?
- Mi a szépsége egy régi, míves szobor,

festmény, vagy éppen bútor felújításának? A Jóisten ránk, keresztény pedagógusokra, mint restaurátorokra, egy általa
teremtett nagyszerű műremeket bízott,
a gyermeket. Az ő kibontakoztatásukat,
fejlődésüket kell segítenünk, és lelki előrehaladásukat kell gondoznunk, ami a lehető legnemesebb feladat, hivatás, életpálya. Egyúttal a legnehezebb is, hiszen
a mai világban, a sok-sok negatív inger, a
gyermeki agyra rátelepedő információs
nyomás közepette nagyon nehéz átörökíteni a hitet, az erkölcsöt, a hagyományainkat, a valódi értékeket. Számunkra
ez nem csupán munka, mi nem csupán
munkások vagyunk, hiszen a munkás
számára a munka kellemetlenség, ahol
feláldozza kényelmét, és a munkabér
ezért valami kárpótlás. A keresztény felfogás szerint a munka, így a pedagógus

Üdvözlőlappal köszöntöttük pedagógusainkat

munka is: alkalmat ad az embernek arra,
hogy képességeit használja és fejlessze;
képessé teszi az embert, hogy saját önzését legyőzze, amikor másokkal közös
feladat megvalósításán fáradozik; létrehozza az élethez szükséges testi-szellemi-lelki javakat. Hát ezért hálás feladat
az a fizikai, szellemi, lelki építkezés, amit
a Jóisten ránk bízott ebben az iskolában.
Olyan kőfaragónak tartjuk magunkat,
akik örömmel és elégedetten vesznek
részt a gyermek saját katedrálisának
felépítésében. A mi iskolánk egy fiatal
iskola, 2021-ben ünnepeljük újjáalapításának negyedszázados jubileumát. Az is
hálás része hivatásunknak, hogy ebben
a fiatal iskolában egyszerre kellett értékeket teremteni, újjáalkotni és megőrizni, egy csodálatos dal szövegével azonosulva, amely így szól: „megtanulom,
megőrzöm, tanítom, továbbadom…”
Bicskei Újság
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Elbúcsúztak a nyolcadikosok!
Méltó módon, személyesen vehettek
búcsút iskolájuktól a nyolcadikos diákok
Bicskén. Tulajdonképpen semmi meglepő nincs ebben a mondatban, ugyanis emberemlékezet óta így mennek a
ballagások a városban. Viszont 2020-at
írunk, mostanra nagyjából túl vagyunk
az új típusú koronavírus-járvány első
hullámán, miközben a tanulók az utolsó
hónapokat otthonról, digitális oktatás
keretében teljesítették. Vagyis, azt kell
írnunk, hogy nagy öröm és boldogság,
hogy legalább a diákok ismét bemehettek az intézményekbe és személyesen
búcsúzhattak el tanáraiktól, osztálytermüktől, egymástól. Néhány hete még
nem hittünk volna ebben…
- A ballagás előtti hetekben felkeresett három végzős diák, mert egyeztetni kívántak
velem és ötleteket is hoztak magukkal a
ballagás lebonyolítását illetően. Annyira
kedvesek és aranyosak voltak, ráadásul
átgondolt és abszolút elfogadható kérésekkel jöttek, hogy minden kérésüknek
eleget tettünk – mesélte a ceremóniát
követően Bárányos József, a Csokonai
Vitéz Mihály Általános Iskola igazgatója.
A ballagásra június 19-én, pénteken délelőtt került sor. Idén három osztály több
mint hatvan tanulója ballagott. A végzősök három csoportra osztva, az ebédlőben várakoztak nagy türelemmel, hogy
az intézmény folyosóin megtehessék
utolsó lépéseiket csokonais diákként.
Várakozásuk közben a hetedikes évfo-
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lyam tagjai ünnepi díszbe öltöztették
osztálytermeiket. Amikor a hangszórókból felcsendültek a ballagás ismert és
jól megszokott dallamai, az ünneplőbe
öltözött nyolcadikosok – tarisznyával a
vállukon, szigorúan egy csokorral a kezükben – elindultak osztálytermeikbe.
Végig az aulán, fel a lépcsőkön a karzatra, hogy aztán a termekbe érve helyet
foglalhassanak székeiken. Kezdődhetett
az utolsó osztályfőnöki óra. Eközben
az utcán várakozó szülők bemehettek
az ebédlőbe, majd a kicsengetés után
tanulónként egy szülő felmehetett az
osztályterembe, hogy jelen lehessen a
bizonyítványosztáson és személyesen
búcsúzhasson el az osztályfőnöktől.
- A ballagás úgy az igazi, ha arról komplett videós összeállítás is készül. Ez a

korábbi években nem okozott gondot,
most kellett hozzá némi szervezés, de
ezúttal sem maradt el. A Bicskei TV jóvoltából vágóképek készültek a ballagáson,
ahogy a diákok felvonulnak a termekben, ahogy az utolsó osztályfőnöki órán
elbúcsúznak, ahogy megkapják a bizonyítványokat. A kisfilmhez előre rögzítettük Bogán Gáborné igazgatóhelyettes
által tolmácsolt verset, egy nyolcadikos
és egy hetedikes diák búcsúbeszédét,
majd a ballagási beszédemet, amelyben
megemlítem a nyolcadikos kitűnő tanulók neveit és a végén a 2019/2020-as
tanévet bezárom. A 10-15 perces kisfilm
a város és az iskola honlapján, valamint a
közösségi média felületeken is megtalálható – mesélte Bárányos József.
Az igazgató jelezte, hogy a többi gyerek
szülők részvételével vehette át a bizonyítványt, de évfolyamonként eltérő időpontokban. Szót ejtett arról is, hogy az
intézmény legnagyobb diákoknak szóló
elismerését, a Csokonai-díjat, a Jó tanuló, jó sportoló díjakat, valamint Bicske
Város Oktatás és Művelődésügyért kitüntetését a városvezetéssel egyetértésben az évnyitón kívánják átadni. Akkor
ugyanis az iskola minden diákja előtt
kerülhet sor a díjak átadására.
A Szent László Általános Iskolában is
június 19-én rendezték a rendhagyó ballagási búcsúztatót az intézmény feldíszített udvarán. A péntek délutáni rendezvény természetesen nagyon más volt,
mint a korábbi években.
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Amint Hetényi Anikó igazgató emlékeztetett rá, a végzős diákok életében
meghatározó esemény - a hagyományok szerint - a katolikus templomban
celebrált ünnepi szentmise keretében,
illetve a templomból az iskolába való
ünnepélyes, zászlóval, énekszóval történő átvonulással, az iskolában díszsorfal tisztelgése melletti méltóságteljes
körbejárással, utolsó osztályfőnöki órán
való érzelmes elköszönéssel, rengeteg
virág bódító illatában, sok-sok szülő,
hozzátartozó és vendég részvételével,
a ballagást megelőző bankett meghitt
hangulatú búcsúvacsorájával került
megrendezésre a korábbi években.
- Idén a járványveszély ugyan átírta a
tanévi eseménynaptárunkat, de nevelőtestületünk véleményét kikérve, a végzős
diákok és szüleik igényeit felmérve az iskolavezetés úgy döntött, hogy nem engedi útjára méltó elköszönés nélkül kedves
ballagó nyolcadikosainkat. Ennek jegyében szerveztük meg a búcsúztatást szűk
körben, a végzős diákok, a tanulóközösséget képviselő néhány hetedikes tanuló, továbbá a tantestület részvételével. Annak
érdekében, hogy az egészségügyi óvóintézkedéseket is betartsuk, és méltóképpen
el is tudjunk köszönni 8. osztályos tanulóinktól, búcsúztatónkban összevontunk
három év végi eseményt: a bankettet, a
ballagást és a bizonyítványosztást – idézte fel az igazgató.
Az ünnepség kezdetén az ünnepi öltözetben érkezett végzős diákok egy utolsó osztályfőnöki órán vettek részt, majd
az iskolai oltár előtt rövid liturgikus rész

Bicske város önkormányzata is méltó módon búcsúzott a ballagó nyolcadikos diákoktól. A hagyományteremtő szándékkal készített Ballagási Emléklaphoz a nem szokványos ballagás adta
az ötletet.

keretében a búcsúzó növendékek a hetedikesek által ajándékozott „fehér kála”
virágszálakat felajánlásként elhelyezték az oltár mellett látható vázákban. A
virágok elhelyezésével egyenként jelképesen kifejezték hálájukat a Jóisten
kegyelméért, az iskola, a tanítók-tanárok gondoskodó szeretetéért, amel�lyel nap, mint nap kísérték lépteiket,
növelték bennük a tudás, a hit, a lélek
kiteljesedését. Ezután pohárköszöntőre
és uzsonnázásra-sütizésre került sor az
udvaron. Közben a diákságot képviselve
elköszönt két hetedikes, elbúcsúztak a
végzősök és a tantestület, illetve Hetényi

Anikó igazgató is. A nyolcadikosok kézbe kapták utolsó Szent Lászlós bizonyítványukat is.
- A búcsúzó nyolcadikosaink nagyon örültek annak, hogy lehetőséget biztosítottunk a személyes elköszönésre, hálás szívvel megköszönték az együtt töltött éveket,
és ezt az utolsó meghitt együttlétet is. Mi,
pedagógusok pedig sok-sok örömöt, boldogságot kívántunk az elballagóknak, s
kértük Isten bőséges áldását elkövetkezendő életükre, pályafutásukra – mondta
Hetényi Anikó.
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Új lehajtó az M1-es autópályán
Ünnepélyesen átadták az új szárligeti csomópontot az M1es autópálya 48-as kilométerszelvényében, így mostantól
újabb fel- és lehajtót használhatnak a Bicskén és környékén
élők. A lehajtó a Magyar Közút Nonprofit Zrt. beruházásában, bruttó 2,6 milliárd forintból valósult meg.

A sajtótájékoztatón jelen voltak az érintett települések vezetői, így Bálint Istvánné Bicske polgármestere, Csörgöl Ákos
Bicske alpolgármestere, illetve Mezei Ferenc Szárliget polgármestere.
Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium
parlamenti és stratégiai államtitkára arról beszélt, hogy az
elmúlt tíz évben több mint hétezer kilométernyi útszakasz
újult meg hazánkban, míg tavaly 566 milliárd forintból 160
útszakasz mintegy 500 kilométeren újult meg. Hangsúlyozta,
hogy különösen figyelnek a
legrégebbi és legforgalmasabb
autópálya szakaszokra a közlekedésbiztonság és a gazdaságfejlesztés miatt is, ezért kezdték
el két éve az M1-es autópálya
rendbetételét, s 2020 végéig
összesen 71 kilométernyi útszakaszt állítanak helyre Budapest
és Tatabánya között, mindkét
irányban.
- A sztrádafejlesztés része az új
csomópont építése, amely segíti a térségben élők gyorsabb
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eljutását az autópályához, a későbbiekben pedig TatabányaTata új elkerülő útvonalának csatlakozását biztosítja az autópályához. Nagy munka áll a kivitelezők mögött, hiszen 9100
tonna aszfaltkeveréket építettek be, 3400 méteren burkolt
árkokat, 1200 méteren zárt csapadékvíz csatornát, 2600 méteren pedig acél szalagkorlátot építettek. Ezen felül 3100 köbméternyi töltést, 3300 köbméternyi védőréteget építettek az
új csomópontba, továbbá 2300 négyzetméternyi új burkolati
jelet festettek fel – ismertette a részleteket az államtitkár.
Tessely Zoltán országgyűlési képviselő kiemelte, hogy a Bicske
közigazgatási területén fekvő, több mint 70 hektáros ipari park
új kapuhoz jutott, könnyebben megközelíthető Budapest és
Tatabánya irányából is. Jelezte, hogy az ipari parknak a közúti mellett vasúti kapcsolata is van, ami még vonzóbbá teszi
a cégek előtt. Úgy vélte, a közeljövő nagy feladata lesz a park
megtöltése vállalkozókkal és ezzel a város további gazdasági
megerősítése.
Bencsik János országgyűlési képviselő megjegyezte, hogy
ugyan „a teljes tudású csomópont” csak egy kis töredéke nyúlik Komárom-Esztergom megyébe, de így is nagy jelentősége
van, mivel Szárliget és Tatabánya Felsőgalla városrészének
gazdasági fejlődését elősegítheti, emellett a tatai-medence
majdan megépülő déli elkerülő útjának egyik autópálya kapcsolata is lesz, biztosítva ezzel a Tatabánya-Oroszlány-TataKomárom városhálózati tengely gazdasági fejlődését.
Szilvai József Attila a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vezérigazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy az új csomópont biztonságot hoz a térségnek, hiszen a jövőben bármilyen probléma
lesz az M1-esen, könnyebb lesz a forgalomterelés, mivel eddig
Tatabánya és Óbarok között nem volt kitérési lehetőség.
A Magyar Közút közölte, hogy a szárligeti autópályalejáró megnyitásával nem változik meg a Fejér és KomáromEsztergom megyei autópálya matricák érvényességének határa. A Komárom-Esztergom megyei matricával rendelkező
autósok a bicskei csomópontig, a Fejér megyei matricát használók továbbra is Tatabánya-Óváros csomópontig jogosultak
az autópálya igénybevételére.

www.bicske.hu

Lassan kész a futókör a Bicske Szíve Parkban
Tovább folynak a munkálatok mind a Bicske Szíve Parkban,
mind az új Városi Piacnál. Előbbi projekt mostanra elérte az
50 százalékos készültséget, míg utóbbi 25 százalékos készültségű.
Székely Nóra projektmenedzser lapunk érdeklődésére közölte,
hogy az elmúlt hetekben a Kisfaludy utcai járda teljesen elkészült, a térkövezést is befejezték. A járda rendőrkapitányság
felőli végén a gyalogátkelőhely és a közvilágítás kiépítése van
még hátra. A Batthyány utcában a párhuzamos parkoló esetében a gyeprácsokat lefektették, a termőföld elhelyezése és a
füvesítés maradt még vissza, illetve természetesen összekapcsolják majd a jelenlegi úttal.
A futópálya esetében lassan zárul a kör, az utolsó szakaszon is
kész a földmunka, a szegélykövek betonágyba helyezése, már
csak a végső felület kialakítása maradt.
Az illemhelyiség alapozása is elkészült, az építmény készültsége közelíti az ötven százalékot.
A projektmenedzser jelezte, hogy hátravan még az uszoda

melletti térkövezés, amely az ottani büfé park felé nyitását hivatott szolgálni, továbbá a teljes területen a növényzet telepítését és a füvesítést csak ősszel lehet elvégezni.
A Városi Piacnál a földcsere óta elkészült a vasbeton alapozás,
jelenleg a vasbeton pillérek készülnek, amelyek majd az egész
épületet fogják tartani. Hamarosan elkezdődik a létesítmény
szerkezetének építése is. Az odavezető úton a munkálatok
megrekedtek, mert a nagy esőzések után a feltöltött föld megtelt talajvízzel, így ott folyamatos szivattyúzásra van szükség.
A Nagy Károly utcai útépítést a város finanszírozza, itt kiírták a
közbeszerzést, s a remények szerint a következő testületi ülésen ki is választják a kivitelezőt. Ezt követően, a tervek szerint
három hónap alatt megépül az aszfaltos út és a csapadékvíz
elvezetés.
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Méltó körülmények a futás szerelmeseinek
Bicske első, kimondottan futásra alkalmas, pontosan egy
kilométer hosszú rekortán pályája hetek óta épül. A Bicske
Szíve Parkban már most is jól látható a piros gumiborítás,
ahogy kanyarog a terület szélén, s hamarosan körbeér. Arról
érdeklődtünk Agyagási Ákos Ironman-nél, maratonfutónál,
milyen segítséget nyújt ez a futópálya amatőröknek és
profiknak?
- Eddig egyáltalán nem volt semmilyen futópálya a városban. Aki
korábban futni szeretett volna, járdán, úttesten tudott kocogni,
vagy kiment a városon kívülre és földúton vagy a kerékpárúton
futott. Ez a sport egyre népszerűbb Bicskén és az egész országban, egyre több kocogó embert látok az utcákon, ezért is nagyon
örülök annak, hogy végre méltó körülmények között hódolhatunk a futás szenvedélyének. Bízom benne, ha elkészül a pálya,
a bicskeiek be fogják népesíteni a Bicske Szíve Park futókörét –
mondta Agyagási Ákos.
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A sportember kiemelte, hogy a gumiborítás kíméli az ízületeket és az izmokat, valamint jelentősen csökkenti a sérülésveszélyt. A pálya megközelíthetősége jó, kiváló helyen van.
Ráadásul a közelben iskolák vannak, így akár testnevelés órákat is lehet rajta tartani. Pontosan egy kilométer hosszú, vagyis nagyon jól lemérhető, hogy ki mennyit futott adott idő alatt.
- Arról nem is beszélve, hogy az uszoda mellett terül el, össze lehet kötni egyéb elfoglaltságokkal. Aki délutánonként úszásra
viszi a gyerekét, közben nem kell unatkozva várakoznia, akár
futhat is a rekortánon. Mellette igénybe veheti a kondiparkot a
Bicske Szíve Parkban, de betérhet majd az uszodába is, ahol konditerem, úszási lehetőség, illetve szauna kínál komplex testedzést
bárkinek – sorolta a kínálkozó lehetőségeket Agyagási Ákos,
aki megjegyezte, hogy ő mindenképpen fogja használni a
futókört. A hosszú futásokat várhatóan nem itt fogja lefutni,
de a rövid napokon biztosan gyakran fognak vele találkozni
a futók.

www.bicske.hu

A gyógyszerészek állták a sarat
Sokféle hőse volt a koronavírus-járvány időszakának, elég csak az egészségügyi dolgozókra, a pedagógusokra
vagy az önkéntes munkát vállalókra
gondolni. Talán kevesebb szó esik a
gyógyszerészekről és a patikákban
dolgozókról, pedig ők is emberfelettit
nyújtottak hosszú heteken át. Most két
bicskei gyógyszertár vezetője idézi fel
a mögöttünk hagyott időszakot.
- Március elején nőtt óriásira a forgalom,
erőteljesen érezni lehetett, hogy az emberek felkészülnek a járványra. A hónap
közepétől aztán megállás nélkül dolgoztunk, minden kolléga erőn felül teljesített. Megterhelő volt, de megoldottuk a
feladatot. Fizikailag és szakmailag talán
nem is annyira, ám az emberi oldala és
a lelki tényezők miatt igencsak nehéz
időszak volt. Először is gyógyszerhiányt
okozott a nagykereskedésekben a felvásárlási láz. A gyógyszer gyártók sem
készültek fel erre a rohamra. Volt, hogy
naponta többször, több millió forintnyi
gyógyszert rendeltem és csak százezres
tételek jöttek. Bár a gyógyszerellátás
nagyjából megfelelőnek volt mondható nálunk, a meglévő készleteink
teljes lefogyasztásával, és az Országos
Gyógyszerészeti Intézet által jóváhagyott helyettesítéssel tudtuk biztosítani
a gyógyszerellátást. Vitaminok, immunerősítők, fertőtlenítők, arcmaszkok, gumikesztyűk iránt megnövekedett óriási
keresletet, ha nem is az adott márkából,
de tudtuk forgalmazni. Előfordult, hogy
létfontosságú gyógyszereket nem tudtunk ideiglenesen kiadni a betegeknek
– mesélte az Arany Sas Gyógyszertár
tulajdonosa, dr. Halász Éva.
Az Arany Sas gyógyszertár a karantén

időszakban ingyenes gyógyszer házhoz
szállítást szervezett az idős emberek,
és a krónikus betegek számára, akik ezt
hálával fogadták. A gyógyszerésznő szerint náluk nem volt jellemző az, ami az
ország más pontjain előfordult, hogy a
fővárosi emberek megrohanták a gyógyszertárakat vidéken. Náluk inkább csak
a helyiek és környékbeliek vásároltak.
Mint mondta, április közepére, végére
normalizálódott a helyzet, addigra nagyjából megszűnt a hiány vitaminokból,
tisztítószerekből, fertőtlenítőkből, kesztyűből és maszkból, a nagykereskedők
és a gyártók utolérték magukat. Június
15-től a szakrendelések is újraindultak,
így most már tényleg kezd visszaállni
minden a normális kerékvágásba.
Szerencsére június 18-tól feloldották
a létszámkorlátot és az idősek 9 és 12
óra közötti sávját, ami szombatonként
nagy problémákat okozott, hiszen a fiatalabbak csak 8 és 9 óra között tudtak
vásárolni – mutatott rá dr. Halász Éva, aki
megjegyezte, hogy vírus elleni szerekből igyekeznek továbbra is emelt készletet tartani, ha jön a második hullám,
ha nem. Úgy vélte, mostantól mindenki
jobban figyel rá, hogy ne fertőzzön másokat, ezért maszk, kesztyű, fertőtlenítőszer, immunerősítő és vitamin mindig
szükségeltetik majd.
Az Oroszlán Patika tulajdonosa, dr.
Czigány Norbert szerint már februárban érezhető volt a forgalom élénkülése, de akkor még nem tudták, mit jelez
a növekvő kereslet influenza vírus elleni
szerek, immunerősítők és vitaminok esetében. Később aztán kiderült, így márciusban folyamatosan nagy roham volt
náluk is.
- Nyomás és pánik volt érezhető, mindent vittek, ami hasznosnak tűnt vagy
a média azt sugallta. Napi 500-600 betegnek egyszerűen lehetetlen lett volna tanácsokat adni, mit vásároljanak,
úgyhogy „vész üzemmódra” váltottunk,
hogy ki tudjuk szolgálni őket. Ráadásul
eleinte bárki jöhetett, a távolságtartást
sem lehetett betartatni. Ijesztő volt a
pánik ilyen fajta megnyilvánulása, amit
csak erősített, hogy a nagykereskedők
szinte összeomlottak, a felvásárlási lázat

nem tudták lekövetni. Ennek következtében március második felére hiánycikk
lett a lázcsillapító, a vitaminok, a fertőtlenítő szerek, maszkok és kesztyűk. Jó
hír, hogy a krónikus betegek gyógyszerei, mint a vérnyomáscsökkentők vagy
az inzulinok nem fogytak el, a háromhavi adagok is elérhetők voltak - idézte fel
a patikatulajdonos.
Dr. Czigány Norbert elmondta, hogy
nem csak a bicskeiek fordultak hozzájuk,
hanem a környékbeli településekről is
sokan vásároltak náluk. Áprilisban már
érződött, hogy kezd visszaesni a forgalom az átlagoshoz, miközben a nagykereskedők és a gyógyszergyárak is utolérték magukat.
- Ha van pozitív hozadéka a járványnak,
akkor az az e-recept, amely kiválóan működött, stabilan segítette a munkát. E
nélkül bedőlt volna az ellátás, papír alapon ezt nem lehetett volna végigcsinálni. Tulajdonképpen minden érintett, orvos, beteg és gyógyszerész rádöbbent,
mennyivel egyszerűbb, rugalmasabb
e-receptet használni, ráadásul TAJ-szám
alapján kiválthatók a gyógyszerek, ami a
jogszabály szerint marad is így. Ez a jövő,
a 21. század. Annyi a negatívum a betegek számára, hogy egyből kiderül, ha valakinek az orvos rendre felír valamilyen
szert és azt a páciens sohasem váltja
ki. Eddig ez papíralapon nem bukott ki,
most a rendszer naplóz és pontosan mutatja orvosnak, gyógyszerész egyaránt,
ha ez előfordul valakinél – mutatott rá
a patikus, aki szintén örül a szigorítások
enyhítésének, mert a szombati napon
nekik is gondokat okozott a 65 év felettiek idősávja.
Bicskei Újság
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TEHETSÉG

Benkő Balázs újabb kempos
sikerekért küzd

A Bicskei Önkormányzat vissza nem térítendő, maximum
50 ezer forintos, évente egyszer elnyerhető tehetséggondozási támogatását idén első körben kilencen kapták meg.
Sorozatunkban őket mutatjuk be.
Benkő Balázs a Szent László Általános Iskola tanulójaként rajzversenyeken jeleskedik, de az iskolapadon kívüli legnagyobb
sikereit a tatamin éri el. Balázs évek óta kempozik és kiválóan
műveli, amit jól jelez, hogy világbajnokságról is van már aranyérme.

nöz, hogy soha ne adjam fel. Eddig öt övvizsgám volt, most
kék öves vagyok. Pályafutásom alatt 6 arany-, 8 ezüst- és 3
bronzérmem van. Mindegyik versenyre sokat készültem mestereimmel, társaimmal és nagyon örülök az eredményeknek. A
legemlékezetesebb az UWSKF által Magyarországon megrendezett világbajnokságon szerzett első helyezés, gi submission,
azaz földharc versenyszámban.
- A Szent László Általános Iskolában rajz terén is szépen
teljesít. Pontosan milyen díjakat nyert alkotásaival és
tervben van-e a jövőben komolyabban foglalkozni vele?
Háromszor
voltam
Egyházmegyei Rajzversenyen,
ahol egy alkalommal harmadik,
kétszer pedig első helyezést értem el. A rajzolás az egyik hobbim, konkrét terveim nincsenek
ezzel kapcsolatban, azt hiszem,
ezt mindig szívesen folytatom
majd, ha az időm engedi.
- Amikor nem tanul, edz, rajzol, mivel foglalkozik a szabadidejében?
- Nagyon szeretek kirándulni, új
helyeket megismerni. A családdal biciklivel kisebb-nagyobb
túrákat teszünk, szívesen utazunk. Ha jó az idő, naponta biciklizem.
- Az önkormányzati támogatást mire kívánja felhasználni?

- Kempoversenyeken rendre szép sikereket ér el. Hogy került a sportágba és milyen eredményei vannak eddig?
- Kiskoromtól fogva nagyon szeretek mozogni, szeretem a
testnevelés órákat. A Dinamik Harcművészeti Közhasznú
Sportegyesülethez kilenc évesen kerültem. Az első néhány
edzés után eldöntöttem, hogy ehhez a csapathoz szeretnék
tartozni. Heti kétszer vannak edzések, ha versenyre készülünk
háromszor. Minden alkalommal erősítünk is a formagyakorlatok és a küzdelmi számok gyakorlása mellett. Felkészülésemet
segítette Metzger Antal, Anti mester, aki kitartásra ösztö-
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- A DHKSE egy nagyszerű egyesület, a harcművészet mellett
kitartást, önfegyelmet is tanulunk, egymást segítjük. Közös
programjaink vannak, jelenleg a nyári edzőtáborra készülünk,
az önkormányzati támogatást az egyesület részére szeretném
felajánlani.
- Milyen tervei vannak a jövőben?
- Ősszel hetedik osztályos leszek, a továbbtanulással még
nincs konkrét elképzelésem. A sportot illetően szeretnék övvizsgát tenni lila övre. Továbbra is eredményesen szándékozom folytatni a tanulmányaimat és a sportot.

www.bicske.hu

Izing Máté tanít, kutat, országúti
kerékpározik és sok időt tölt Kárpátalján
Izing Máté tősgyökeres bicskeiként jelenleg Szegeden él, most végzett az
ottani egyetemen, szeptembertől tanít,
készül a doktori képzésre, versenyszerűen kerékpározik, bicikliket szerel, nem
mellesleg pedig folyamatos kutatómunkát végez, főként Kárpátalján.
- Most végzett történelem-földrajz tanárszakon. Miért Szeged, s miért ez a
két szak?
- Szüleimnek köszönhetően a világra
és a társadalomra nyitott családban
nőttem fel, ez meghatározta pályaválasztásomat. A budapesti Széchenyi
István Gimnáziumban vált biztossá,
hogy pedagógus leszek. Bicskén felnőve gimnáziumi kollégistaként Budapest
kevésbé tűnt élhetőnek, így a Szegedi
Tudományegyetemre esett a választás,
ahol kiváló a tanárképzés, különösen a
geográfusképzés. Ez remek döntésnek
bizonyult. Szeged gyönyörű város. A városban helyezkedtem el gyakorló tanárként.
- Hogyan kapcsolódott be az egyetem
közösségi és tudományos életébe?
- Három éve főszervezője vagyok a
Kárpát-medence legnagyobb földrajzversenyének, a Jakucs László Nemzetközi
Középiskolai Földrajzversenynek. 2016tól a Gazdaság- és Társadalomföldrajz
Tanszéken, majd 2017-től a Természeti
Földrajzi és Geoinformatikai Tanszéken
segítettem az egyetemi tanárokat gyakorlati órák megtartásával. Kutatási tevékenységem fő iránya Kárpátalja: felkeltette az érdeklődésemet a térség, amely
a Kárpát-medence legnagyobb társadalmi, gazdasági és politikai viszontagságokkal szembenéző megyéje, a legnagyobb elvándorlási rátával. Leginkább
a magyar ajkú fiatalok elvándorlása aggasztott, ezért végigjártam Kárpátalja
magyar középiskoláit, s kérdőíves felmérést végeztem, amely azt mutatta,
amennyiben záros határidőn belül nem

találnak megoldást az elvándorlásra, annak visszafordíthatatlan következményei lehetnek a kárpátaljai magyar
közösségre nézve.
- Milyen díjakat nyert az
évek során?
- Háromszor kaptam meg
a Szeged Város Kiválósági
Ösztöndíjat, kétszer minisztériumi kitüntetésben,
Köztársasági
(Nemzeti
Felsőoktatási) Ösztöndíjban
részesültem, a legutóbbi
tanévben pedig pályázatommal az Új Nemzeti Kiválóság
Programba is bekerültem.
Szintén elnyertem az egyetemen a végzős hallgatók
közül mindössze egy főnek
járó „Az Év Tehetsége” díjat.
Ezeket a díjakat tudományos
teljesítmények alapján (pl.
publikációk,
konferenciaelőadások, kutatások) lehet
elnyerni. A legutóbbi, 2019es, Egerben rendezett XXXIV.
Országos
Tudományos
Diákköri Konferencián kutatásommal
II. helyezést értem el. Egy remek emléket felidéznék: az előadásom előtt néhány perccel betoppant a terembe Tóth
István, akit a Vasműszaki Áruházból is
sokan ismerünk. Kiderült, hogy a lánya
OTDK-előadására érkezett, de látva az
előadásfüzetet, engem is megnézett.
Szegedi egyetemistaként, Egerben egy
pillanatra Bicskén éreztem magam.
Köszönöm ezt neki!
- Mire kívánja felhasználni a Bicske
Városa által nyújtott tehetséggondozási támogatást?
- A kutatások elvégzése rengeteg utazással jár, így ebben a tanévben az utazási költségek fedezésére használom
fel. Tavaly is megkaptam az ösztöndíjat,

akkor nyomdai költségeket, például a
kérdőívek sokszorosítását számoltam el.
- Mivel foglalkozik szabadidejében?
- Diákmunkáim egyike a kerékpárszerelés volt, amit nagyon élveztem, így ez
mai napig a hobbim. Emellett országúti
kerékpározom is versenyszerűen, a komáromi Brigetio KSE csapatával hazai és
nemzetközi versenyekre járok.
- Milyen jövőbeni tervei vannak a tanítás mellett?
- Szeptembertől jelentkeztem doktori
képzésre. Reményeim szerint a kutatási,
doktori tevékenységeket és a pedagógusi munkát ötvözni tudom azzal, hogy
a tudomány friss eredményeit felhasználom a tanítási gyakorlat során.
Bicskei Újság
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A 95. születésnapját ünnepelte Fuchs György
Az alcsútdobozi származású, Bicskén
sok-sok évtizedig élő és munkálkodó
Fuchs Györgyöt ünnepelték 95. születésnapja alkalmából június 17-én,
Alcsútdobozon, az idősek otthonában.
Gyermekei mellett Bálint Istvánné polgármester köszöntötte és tolmácsolta
Orbán Viktor miniszterelnök jókívánságait. A szemmel láthatóan kiváló
egészségnek örvendő, rendkívül friss
és aktív Fuchs György örömmel mesélt hosszú életéről, idézett fel érdekes
történeteket a háta mögött hagyott kilenc és fél évtizedből.
- 1925-ben születtem Alcsútdobozon.
Göböljáráspusztán laktunk, a hercegi családnál voltam cseléd. Nagyon
hálás vagyok nekik, sokat tanultam
tőlük a gazdálkodásról, amit későbbi
munkám során hasznosítani tudtam.
Később Göbölön voltam kerületvezető.
1946-ban megházasodtam, majd sorban születtek a gyerekek: két lányom
és egy fiam van. Az 1960-as évek elején Mány-Nándorpusztára költöztünk,
az ottani állami gazdaságnál lettem
kerületvezető, amely akkor a SzomorSomodorpusztai Állami Gazdasághoz
tartozott. Időközben elkezdtünk építkezni Bicskén, a Batthyány utcában és 1973ban odaköltöztünk. Ott laktam egészen
egy évvel ezelőttig, akkor kerültem az
otthonba. Sajnos több alkalommal ros�szul lettem, szédültem és mivel szegény
feleségem - 67 évnyi házasság után - hat

évvel ezelőtt, kilencven évesen itt hagyott,
egyedül maradtam a
nagy házban – mesélte
Fuchs György.
Mint elmondta, sohasem vetette meg
a munkát. Nyugdíjba
vonulása előtt a mányi
szövetkezet főmezőgazdásza volt, majd
nyugdíjas évei elején
tanácsadóként
vis�szajárt a TSZ-be, de
ezen felül is nagyon
aktív volt. Autója csomagtartójában mindig
volt kasza, s ha látott
olyan kereszteződést,
ahonnan a gaz miatt
nehézkes volt a kilátás,
kipattant és lekaszálta.
Nem kerülte el figyelmét más elhanyagolt terület sem, ha
kellett, a reformátustemető ravatalozója
körül vágott rendet rövid idő alatt. Sokat
tett szeretett városrésze, a Kertváros fejlesztéséért is: szervezett, aláírást gyűjtött, segítette a városvezetés munkáját.
- Három gyermekem, hat unokám és
nyolc dédunokám van, a legkisebb kilenc hónapos. Szerencsére rendre meglátogatnak, kíváncsiak rám. Amúgy a
napjaim gyorsan telnek. Sokat tévézek,
újságot olvasok minden nap, naprakész
vagyok a világ történéseivel kapcsolat-

ban legyen szó gazdaságról, politikáról, bármiről. Minden reggel tornával
kezdek, azt nem hagyom el. Bicske, a
szomszédok, a barátok és a kert nagyon
hiányzik. Otthon akkora kertet műveltem, aminek terméséből az egész családnak jutott bőven. Azért a metszőollót
és a kisfűrészt hoztam ide is magammal,
igazgatom a rózsákat, igyekszem hasznosan tölteni az időt. Minden nap órákat
töltök a kertben, üldögélek, sétálgatok,
beszélgetek az itt dolgozókkal – mondta el Fuchs György, aki pacemaker-rel él,
tavaly cserélték a műszert. Mint mesélte,
a műtét során nem altatták el, a nővér
tartotta szóval és nagyon meglepődött,
amikor minden unoka és dédunoka nevét hibátlanul felsorolta.
Gyuri bácsi azt sem felejtette el megemlíteni, hogy a mai napig figyelemmel
kíséri a Bicskei Torna Club labdarúgóinak bajnoki szereplését. Ugyanis hos�szú-hosszú évekig törzsszurkolója volt
az egyesületnek, minden évben volt
bérlete, nála a meccsnapok ünnepnapnak számítottak. Szurkolt a 70-es, 80-as
évek sikercsapatának, de még a kétezres években is kijárt a Kerecsendi Kiss
Márton utcai létesítménybe.
Isten éltesse, Gyuri bácsi!

20

Bicskei Újság

www.bicske.hu

Virágok a kereszteződésben
Virágosabb körzet – nagyjából ez lehetett a mottója annak
a kezdeményezésnek, amelyet Sulyokné Guba Judit önkormányzati képviselő családjával valósított meg a Tatai út és a
Kisfaludy utca kereszteződésében.
- A választási kampányban ígéretként fogalmaztam meg,
hogy a körzetem hajdan volt, ligetes, virágos hangulatát szeretném visszaállítani. Ennek érdekében az önkormányzati
képviselői tiszteletdíjamból kezdtem a virágosításba. A Bicskei
Gazdasági Szervezet által gaztalanított járdaszigetet csinosítottuk ki a férjem és két lányom segítségével. Porcsinrózsát
ültettünk, remélem, hamarosan látványos lesz a tevékenységünk, ha virágba borulnak a növények. Az akcióval szeretnék
példát mutatni mindenkinek, hogy bátran virágosítsanak az
utcájukban, a házuk előtti utcafrontokon – mondta a képviselőnő a virágtövek ültetése közben.
Sulyokné Guba Judit megemlítette, hogy mostani kezdeményezése nem előzmények nélküli, hiszen a korábban a Családok

Parkját a környezetükért felelősséget vállaló lakosokkal
közösen szépítgették, virágokat, fákat ültettek. A Gárdonyi
utca és a Szent
István utca kereszteződésé ben van már
egy kis növénysziget, amit Határvölgyi Istvánnéval, Erzsikével
hoztak létre, és amit utóbbi hölgy gondoz rendszeresen.
Elárulta, hogy további területek is tervben vannak, hamarosan
a Thököly utca bejárata lesz virágosítva, hogy a teljes szélességében felújított utcában az új útburkolat mellé egy kis színt
adjanak.

Statikai problémák miatt továbbra is zárva tart a katolikus templom
Varga Imre címzetes esperes, bicskei plébános tragikusan
hirtelen bekövetkezett, februári halála óta Gerendai Sándor
csákvári esperes helyettesít Bicskén és környékén. E rövid
időszak alatt a vártnál jóval kevesebbet tudott találkozni a
bicskei hívekkel, hiszen hónapokig nem voltak szentmisék a
koronavírus-járvány miatt. Már újranyíltak a templomok, de
a Szentháromság templom továbbra is zárva van az épület
rossz állapota miatt.
- A hívek fokozatosan térnek vissza a misékre, nagy fájdalom,
hogy a bicskei templom nem nyithatott ki. Statikai problémák
vannak, a felmérések jelenleg is zajlanak. Sajnos a torony megdőlt a templom hajója irányába, félő, ha tovább dől, akkor beszakíthatja a tetőzetet. Alá kellett dúcolni az orgonánál a tetőt,
mert megrepedt a plafon. Az oratórium felől megközelíthető
lenne az épület, de menekülési út nem maradna, ezért nem tartunk ott még kis létszámú alkalmakat sem – avatott be a részletekbe Gerendai Sándor, aki elmondta, hogy a szakértők az
épület alapjainál gyanítják a problémákat. Mivel a török időkben is volt itt templom, egykori alápincézést gyanítanak, ami
gyengíti az épület alapjait, amit a közeljövőben fel kell tárni. Az
esperes úgy vélte, Varga Imre atyának ez volt az egyik nagy fájdalma, hogy nem tudott a templomban misézni. Jelezte, hogy
korábban a Fiatalok Házában tartottak miséket, legutóbb a
templomkertben, szabadtéren volt a szentmise.
- Imre atya halála óta látom el Bicskét és a környező plébániákat.
Egy fiatal káplán segít nekem, egyik héten én megyek Bicskére és
környékére, másik héten a csákvári körzetemet látom el, olyankor ő misézik Bicskén. Szerencsére Bicskén nagyon erős a világi

háttér, a lelkipásztori
segítők sokat segítenek,
a karitász is jól működik
a városban, nélkülük
nem mennének ilyen
jól a dolgok. Jártam a
Szent László Általános
Iskolában is, igaz a gyerekek akkor már nem
jártak az intézménybe, otthonról tanultak
– mesélte az esperes,
aki előreláthatólag július végéig helyettesít
Bicskén.
Ugyanis Spányi Antal
megyés püspök arról
tájékoztatta
nemrégiben, hogy augusztus 1-től a verbita szerzetesek fogják átvenni a bicskei plébániát, mivel az egyházmegyében nagyon
kevés pap van és sok plébánia. Tudomása szerint egy lengyel
(Gergely atya) és egy indiai (Sebastian atya) szerzetes érkezik
Bicskére, akik kiválóan beszélnek magyarul. Gerendai Sándor
kérte is a bicskei segítőket, tegyék rendbe a plébániát, hogy
fogadni tudják őket.
A verbiták hivatalos honlapja alapján várhatóan Burbela
Gergely és Madassery Sebastian várja majd augusztustól a katolikus híveket a szentmisékre.
Bicskei Újság
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Újraindult az ügyfélfogadás a polgármesteri
hivatalban
Újraindult az ügyfélfogadás június 10-től a Bicskei
Polgármesteri Hivatalban. A vírusjárvány miatt azonban a
korábbiaktól eltérő szabályokat kell betartania annak, aki
személyesen kíván ügyeket intézni a hivatalban.
Fritz Gábor jegyző tájékoztatása szerint a polgármesteri hivatal épületének földszinti aulájában ügyintézés céljából az
ügyben érintett ügyfelek és indokolt esetben (személyi körülményeire, életkorára, testi vagy szellemi fogyatékosságára
tekintettel) legfeljebb egy kísérő tartózkodhat. Az aulában
egyszerre legfeljebb 20 fő tartózkodhat, akiknek várakozáskor
egymástól 1,5 méternél nagyobb távolságot kell tartaniuk. A
jegyző felhívta a figyelmet arra, hogy amennyiben az ügyfelek
száma eléri a maximális létszámot, akkor újabb látogató csak
a korábban érkezők távozását követően, azzal megegyező létszámmal történhet. A létszám felügyeletéről és a beléptetés
rendjéről a portaszolgálat és a biztonsági szolgálat munkatársai gondoskodnak, utasításaikat mindenki köteles betartani.
A jegyző rámutatott, hogy az előzetesen időpontot foglalt
ügyfelek beléptetése a foglalt időpontban soron kívül törté-
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nik, ugyanakkor a maximálisan beengedhető ügyfelek létszámába ők is beleszámítanak.
Az irodahelyiségekben kizárólag ügyintézés céljából az ügyben érintett ügyfél és indokolt esetben legfeljebb egy kísérő
tartózkodhat. A legnagyobb ügyfélforgalmat lebonyolító helyiségben a belépési ponton történik az ügyintézés.
Fritz Gábor hangsúlyozta, hogy a polgármesteri hivatal épületében az ügyfeleknek orrot és szájat eltakaró maszkot, sálat,
kendőt kell viselniük, valamint beléptetéskor kötelező a kihelyezett kézfertőtlenítő használata, ezek nélkül az épületbe belépni tilos!

Az ügyfélfogadási idő változatlan, a
korábbiaknak megfelelő:
hétfő 8-12 óra között
szerda 13-18 óra között
péntek 8-12 óra között

www.bicske.hu

Recept

Pulykás lasagne
falatok
Dr. Lovasné Báder Katalin receptje
Hozzávalók 4 főre:
50 dkg pulyka darált hús, 1 fej hagyma, 1 kisebb zsenge cukkini, 10 dkg
gomba, kb. 80 g friss bébispenót, 1-2
gerezd fokhagyma, mozzarella sajt (
kb. 2 csomag ), olívaolaj, lasagne tészta (kb. fél doboznyi), só, bors
Elkészítés:
Egy fej hagymát felaprítunk, és olívaolajon megdinsztelünk. Hozzáadunk
50 dkg pulyka darált húst. (Más húsból is kitűnő.) Sózzuk, borsozzuk
ízlés szerint. Kevergetve pirítjuk,
közben hozzáadjuk a felkockázott
cukkinit, és a felszeletelt gombát.
A bébispenótot olívaolajon, két gerezd fokhagymával, nagyon rövid
ideig pároljuk. Közben a lasagne lapokat sós vízben, 5 percig előfőzzük.
Egy muffin tepsi mélyedéseit megkenünk olajjal. Az előfőzött lasagne lapokat széles csíkokra vágjuk,
és kibéleljük a tepsi mélyedéseit.
Beletöltjük a megpirított húsos, cukkinis-gombás keveréket. Erre kerül a
fokhagymás spenót, és végül a tetejére rakjuk a felszeletelt mozzarellát.
Előmelegített sütőben kb. 20 perc
alatt megsütjük. Friss salátával tálaljuk.
Nagyon mutatós, ízletes étel.

KÖZÉRDEKŰ
INFORMÁCIÓK

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

T.: +36 22 350-948
Nyitva tartás: H–P 8–16

Bicskei Egységes Művelődési
Központ és Könyvtár
Petőfi Sándor Művelődési
Központ
Bicske, Kossuth tér 20.
T.: 22/951-299; 06-20/4307770

Egészségügy

Nagy Károly Városi Könyvtár
Bicske, Kisfaludy u. 29.
T.: 22/565-115

Egészségfejlesztési Iroda
Bicske, Kossuth utca 15.
T.: 22-419-666
H-P: 8:00-16:00

Gazdasági és szociális
intézmények
Egyesített Családsegítő és
Gondozási Központ – Kapcsolat Központ
Védőnői Szakmai Egység
2060 Bicske, Kossuth tér 17.
T.: +36 22/952-232
E-mail: bicskevedonok@
gmail.com
Pedagógiai Szakszolgálat
2060 Bicske, Kisfaludy u. 50.

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

Bicskei Egészségügyi
Központ
Bicske, Kossuth tér 17.
T.: 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 ünnepnapokon: 24 órás
szolgálat, azaz reggel 8-tól
másnap reggel 8 óráig.
A lakáson történő ellátási
igényt a 104-es segélyhívón
lehet bejelenteni.

Aranysas Gyógyszertár
Bicske, Kossuth tér 15. 
T.: 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

ANYAKÖNYVI HÍREK
Az alábbi párok járultak hozzá, hogy értesüljön Bicske lakossága a bicskei anyakönyvvezető előtt 2020. június hónapban megkötött házasságukról: Gáfor János és Nánási Vivien (06.04.), Rafael Szabolcs és Mészáros Nóra (06.04.), Katona József és Remler Mariann
(06.09.), Aranyosi István és Kóti Alexandra (06.11.), Bedi Zoltán és Végh Brigitta (06.20.),
Kihári Tamás és Simon Fruzsina (06.25.), Bozsik József és Szilágy Zsuzsanna (06.25.), Fülöp Ferenc és Taár Nikolett 06.27.), Osváth László és Nagy Gabriella Zsuzsanna (06.27.),
Barna Gergely és Orosz Fruzsina (06.30.)
Sok boldogságot kívánunk!
Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ védőnői
szakmai egysége szerint 2020. május hónapban született gyermek:
Fuchs Abigél (05.03.)
Védőnői Szakmai Egység
Jó egészséget kívánunk!

2060 Bicske, Kossuth tér 17.
Telefon: 22/ 952-232 E-mail: bicskevedonok@gmail.com
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Ismét gyerekrajzok színesítik a bicskei tűzoltóautókat
Ahogy az már évek óta megszokott, a Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság járműveit gyönyörű gyermekrajzok díszítik. Idén is
meghirdették a lánglovagok gyermekrajzpályázatukat, hogy az újonnan érkezett, legkreatívabb alkotások egy éven át a bicskei
tűzoltóautókat színesítsék.
A „Tűzoltó leszek” rajzpályázat ezúttal hosszabbra nyúlt, mint szokott, a koronavírus-járvány miatt a leadási határidő május volt,
így nem tűzoltónapon hirdettek eredményt, hanem kicsit később, a gyermeknaphoz kötődően. Mint kiderült, összesen tizenhat
gyerekrajz került fel a tűzoltók mindkét gépjárműfecskendőjére, a Bicske 1-esre és a Bicske Tartalékra, valamint Bicske Létra 2
tűzoltó autóra.
A laktanyában megtartott eredményhirdetésen Polgár Viktor elnök köszönetet mondott az ifjú alkotóknak, akiket óvoda, általános iskola alsó tagozat, általános iskola felső tagozat és gimnázium/középiskola kategóriákban díjaztak. A rendezvény végén
a résztvevők megcsodálhatták a friss rajzokkal feldíszített járműveket, majd a közös fotók után jöhetett a sütizés a Randevú
Cukrászda jóvoltából.

