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Stabil gazdálkodás
7,7 milliárd forint bevételi főösszeg mellett, pozitív egyenleggel számol Százhalombatta idei költségvetése. A város 5,5 milliárdos tartalék vagyonnal rendelkezik, ami
duplája a tavalyinak – tájékoztatott Vezér Mihály polgármester február 3-án.

„Százhalombatta a világ
közepe” – Szigetvári József,
a BKK igazgatója
idén a város. Az üzemeltetési és
fenntartási kiadásokra 800 millió forintot terveztek (út-, parkés közterület fenntartás, köztéri
játszóeszközök, bútorok javítása
karbantartása, közvilágítás, köztisztaság, vízrendezés, belvízmentesítés, állategészségügyi feladatok).
Vezér Mihály örömtelinek ne
vezte, hogy 2025-ig tartó faültetési program indulhat, amely hozzájárul a levegő minőségének javításához, illetve a környezet szépítéséhez.
Egészségügyre 221 millió
forintot terveztek, ami az alapellátásra, a fogászatra, a felnőtt és
gyermek háziorvosi ellátásra, ingyenes szűrésekre, védőoltásokra
terjed ki, ehhez jön még a járóbeteg-szakellátás teljesítménye utáni 800 millió forintos
állami támogatás.

Önként vállalt feladatok

A városvezető köszönetet mondott a Polgármesteri Hivatalnak,
a szakértőknek és más munkatársaknak, akik segítették a költségvetés megalkotását. A rendkívüli
helyzetben elmaradt a széles körű
társadalmi vita, azonban a képviselők véleményét kikérte, és megfontolta a beépíthető javaslatokat,
de a járvány miatti jogrendben
egyedül kellett elfogadnia a tervezetet. A determinált helyzetben az
összes bevételi forrást felkutatták,
és folytatódott a korábbi években
megkezdett hatékony költségracionalizálás. Ennek részeként a
képviselő-testület még tavaly ős�szel egy közel 70 oldalas részletes
határozatot fogadott el, a városi
intézmények és önkormányzati
cégek létszámára és egyéb erőforrásaira vonatkozóan.
Jelentős hiányt lefaragva po-

zitívba fordult már a tavalyi költségvetés is, amit idén – tartava az
irányt – plusz 16 millió forintos egyenleggel és 100 millió
forint tartalékkal terveztek.
Pénzügyileg megbízhatóan alátámasztott, 7,7 milliárd forintos bevételi főösszeget sikerült meghatározni, úgy hogy az állami elvonások 1,56 milliárd forintot tesznek ki, ami a teljes költségvetés
20%-a. A kieső összeg az 1 milliárd 460 millió forint szolidariási
adóból és gépjárműadó helyben
maradó részének elvonásából tevődik össze, ami további 80 millió forintot jelent. Ehhez képest
az idei állami normatív támogatás
csak 1,4 milliárd forint.
A saját bevétel két fő tételből, a büdzsé 66% -át jelentő helyi adókból (iparűzési adó 5 milliárd, valamint telek- és építmény-

adó 100 millió forint), továbbá az
egyéb ár- és díjbevételekből tevődik össze. A helyi adók annak ellenére 5,1 milliárd forintot tesznek ki, hogy csaknem 1 milliárdos iparűzési adó csökkenéssel
kell számolni a járvány miatt, az
egyéb bevételek 1 milliárd forintra rúgnak.
A bevételkiesések és kedvezőtlen hatások, bizonytalanságok megfelelő kezelése nagy kihívást jelentett, de a költségvetés biztosítja a hosszú távú,
kiegyensúlyozott gazdálkodást, az ellátás színvonalának megőrzését. A büdzsé –
az elmúlt évekhez hasonlóan – figyelembe veszi a képviselő-testület által meghatározott fontossági
sorrendeket.
A működési kiadásokra
7,4 milliárd forintot fordít

Az önként vállalt feladatok között jelentős a 24 órás orvosi
ügyelet, valamint a helyi lakosok számára biztosított ingyenes
betegszállítási szolgálat, ami
8000 kilométert jelentett tavaly.
Az óvodai neveléshez 477
millió forinttal járul hozzá az
állam, amihez 240 millió forintot ad az önkormányzat,
ami tükrözi, hogy kiemelt figyelmet fordítanak a jövő generációjának testi, szellemi fejlődésére.
A 44 millió forint kulturális célú állami támogatást
261 millióval egészíti a város.
Nem kérdés, hogy – ha szűkebb
keretek között is, de – költeni kell
erre a területre, amely pénzzel
nem mérhető értékeket hoz létre
– mondta a polgármester. Kodály
Zoltán idézetére utalva úgy fogalmazott: „kultúra nélkül lehet élni,
de nem érdemes”. A Battai Napokra 15 millió forintot terveztek,
a minden korosztályt megszólító
esemény ezúttal egy – másfél napos lenne.
Folytatás a 2. oldalon
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Stabil gazdálkodás
Folytatás az előző oldalról
A várhatóan néhány napig tartó
Summerfestet is szűkebb, 9 milliós keretből, hazai és Kárpát-medencei magyar táncos közreműködők bevonásával rendezné meg
a város.
Százhalombatta kiemelten kezeli a hátrányos helyzetben lévők felzárkóztatását, az idősek, a
betegek ellátását. A város nemcsak pénzben, hanem lelkiekben
és emberi gesztusokkal is kifejezi
az együttérzést és a cselekvő tenni akarást.
A szociális ágazatban, a legnagyobb kiadási tételként – a 427
millió forint állami támogatáson felül – összesen 1,2
milliárd forintot irányoztak
elő az idősek gondozóháza, a házi
szociális ellátás, a bölcsőde, és a
Gazdasági Ellátó Intézmény működtetésére.
A második legnagyobb terület
az 1,1 milliárdos sport célú kiadások, amelyek két fő önkormányzati tételből állnak. Az egyik rész
577 millió forint, amelyen belül 20
millió forinttal támogatja a klubokat a város. Itt szerepel előirányzatként a 2022-ben építendő tornacsarnokra fordítandó mintegy

A harmadik sportra fordítható potenciális forrás a TAO-s támogatások, melyekből mintegy
330 millió forintot gyűjtöttek be
a battai látványsport egyesületek
tavaly. A helyi sportélet, így három csatornán keresztül, összesen közel 1,5 milliárd forint támogatásban részesül, ami méltó
a Nemzeti Sportváros címhez –
mondta el a polgármester.
A rendőrség munkáját
mintegy 3 millió, a polgárőrséget pedig 4,5 millió forinttal támogatja az önkormányzat, szintén önként vállalt feladatként. A kiemelkedő közrend,
közbiztonság megőrzését a közterület-felügyelet is hatékonyan segíti.
A román és a szerb kisebbségi önkormányzat 1, illetve
3 millió forintot kap a működési feladatok ellátásához. Köszönet illeti Bóna Zoltán országgyűlési képviselőt, aki révén 20 millió
forint állami támogatás érkezett a
szerb klubhoz, amely így felújíthatja épületének tetőszerkezetét,
a városi forrásból pedig a fűtéskorszerűsítés valósulhat meg.
Számos civil szervezet működik a városban, (köztük az
egyházak, 10 nyugdíjas klub, Sé-

ben. Hat milliós ráfordítással elkészül a csapadékvíz-elvezetés az
Erkel körúton, valamint a Halász,
a Zrínyi és a Tél utcában, ezekre
a munkákra 25, 30, illetve 8 millió forintot költ a város. Folyama-

átlagnak. Fájó ugyanakkor, hogy
ez a mutató 6-7 – szeres volt a korábbiakban, amikor jóval több támogatási, komfortot javító, valamint egészséget szolgáló programot tudtak végig vinni. A járvány

tos a víziközmű-rendszer bővítése, karbantartása, amelyet a hálózatot bérlő és működtető fővárosi
szolgáltató által fizetett 56 millió
forint bérleti díjból fedez az önkormányzat. Megújulhat a bölcsőde homlokzati falának szigetelése, napernyőket telepítenek
a Napsugár óvodába, és minden
olyan intézményben, ahol szükséges, elvégzik a villámvédelmet.
Elkezdődik a közvilágítás 7 tételes, több éves, módszeres felújítása. Az illegális hulladéklerakás
megakadályozása érdekében 10
milliós kamerarendszer bővítés
történik.
Vezér Mihály kiemelte, hogy
egy Százhalombattához hasonló, 20 ezres lélekszámú település
csupán 2,5 milliárd forintból gazdálkodhat évente, vagyis a város
anyagi ellátottságának a foka még
mindig háromszorosa a magyar

az egész világot sújtja, azonban az
adott körülmények között is a lehető legjobb feladatellátásra kell
törekedni. Hozzátette: Százhalombatta mindig is megdolgozott
a pénzéért, a szakemberek által
végzett magas hozzáadott értékű
munkával. Ugyanakkor az ország
energetikai ellátásáért veszélyeztetettséggel járó áldozatot vállal a
város, aminek ellentételezéseként
megilleti az itt élőket a magasabb
szolgáltatási színvonal.
Ha nem változnak meg gyökeresen a körülmények, akkor reálisan végrehajtható a most elkészült költségvetés. A polgármester
reményei szerint a járvány vis�szaszorulásával normalizálódik a
társadalmi és gazdasági helyzet,
de nem tér vissza az eddig jellemző, környezetet romboló pazarló,
aránytalan túlfogyasztás.
Kovács Attila

SZÁZHALOMBATTAI HÍRTÜKÖR
VÁROSI KÖZÉLETI LAP

Építendő csarnok látványterve

350 millió forint, amiből 250 millió forint a 30%-os önkormányzati önrész. A létesítmény bekerülési költsége 850 millió forint,
amelyből 600 millió a TAO-s forrás. A másik 550 millió forint a
Sporthalom Kft. éves működési
kiadása. A cégnél jelentős racionalizálási intézkedések történtek,
aminek nyomán megfelezték a tavalyi 1,1 milliárdos működési költséget, úgy, hogy várhatóan nem
csökken az ellátási színvonal.

rültekért Alapítvány, Szülők Fóruma Egyesület, Hospice Szolgálat) amelyek összesen 137 millió
forintra számíthatnak ebben
az évben. Itt szerepel a Bursa
Hungarica ösztöndíj, amelynek keretében az állami 7000
forint mellé ugyanekkora összeget kapnak az önkormányzattól a
felsőoktatásban tanuló hátrányos
szociális helyzetű fiatalok.
Folytatódnak a fejlesztések 300 millió forint érték-
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Folytatódtak a fejlesztések

A százhalombattai Fidesz frakció évértékelője

Tisztelt Százhalombattai Polgárok! A mögöttünk hagyott 2020as esztendő eddigi életünk egyik
legnehezebb éve volt. A Covid járvány okozta nehézségek új élethelyzetet teremtettek mindenki
számára.
Visszatekintve azonban elmondhatjuk, hogy abban a szerencsés helyzetben voltunk, hogy

acát annak érdekében, hogy a helyi és környékbeli termelők és kiskereskedők, valamint a vásárlók
számára az eddiginél is kedvezőbb
feltételeket teremthessen. 70 millió Ft-os állami és 30 millió Ftos önkormányzati forrásból újult
meg a terület.
Arra biztatjuk a városlakókat,
hogy a helyi termelőktől való vá-

tolás feltételeinek megteremtése
érdekében épült, örömmel látjuk,
hogy a sportolni vágyók folyamatosan használják az eszközöket.

Új közlekedési csomópont
Százhalombattán

A vasútállomáson elkészültek
az új járdák, amelyeket úgy alakítottak ki, hogy megőrizték az

Szabó Zoltán, Lukács Bernadett, Bóna Zoltán országgyűlési képviselő és Nagy Balázs János

a nehézségek ellenére is több fejlesztési forrás érkezhetett városunkba Magyarország Kormánya
segítségével.
A teljesség igénye nélkül foglaljuk most össze a legfontosabb
történéseket, hogy ne felejtsük el
mennyi mindenre lehetünk büszkék Százhalombattán.

Egészségügyi fejlesztés
85 millió Ft-os állami forrást
nyert a város, a képviselő-testület februárban orvostechnikai eszközfejlesztésről döntött. Ennek
első állomásaként, egy genetikai
ultrahang berendezés (17 millió
Ft) megvásárlásra került, így már
ez a vizsgálat is rendelkezésre áll
a százhalombattai Egészségügyi
Központban.

Megújult a piactér
Százhalombatta a Pest megyei
kompenzációs program keretében nyert állami forrás segítségével bővítette és korszerűsítette pi-

sárlásukkal erősítsék a hazai gazdaságot, fogyasszanak minél több
egészséges, jó minőségű, magyar
élelmiszert!

Felújított Duna utca
A 2020-as évben a Dunafüred
városrészében lévő Duna utca felújítása volt az egyik kiemelt beruházás, melyhez 30 millió forint
forrást Magyarország Kormánya
biztosított.

Megújult a sportpark
Az elmúlt években TAO forrás
felhasználásával műanyag borítást kapott a sportpark területén
lévő kézi-és kosárlabda pálya. A
terület fejlesztése 2020-ban folytatódott, saját testsúlyos edző eszközöket vehettek birtokba a város
lakói, teljes egészében állami forrás biztosításával.
A fejlesztés a Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark program keretében valósult meg. A
sportpark a mindennapos spor-

egészséges gesztenyefákat. Kiépült az új P+R parkoló, amelyhez
kihajtó ág épült a Városkapu útra.
Átadták a forgalomnak Százhalombattán a Városkapu úti körforgalmat, a hozzá kapcsolódó járdákat és kerékpárutakat.
Elkészült az Iparos úti felüljáró,
melyet a szükséges engedélyeztetési eljárást követően, várhatóan február hónap közepén ad át a
forgalomnak a beruházó NIF Zrt.
Szigorú szabályozás mellett folyik a műemléki védettséget élvező állomásépület felújítása. Az
1880-as évek elején készült épület
is hamarosan elkészül.
A Százhalombatta–Pusztaszabolcs teljes vonalszakasz beruházásának összköltsége 155 milliárd
forint, amelyet európai uniós és
hazai fejlesztési forrás biztosít. A
fejlesztés az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízásából, a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában
valósul meg.

Az építési munkák befejezésével 2021. első felében már teljes
egészében élvezhetjük a gyorsabb
és kényelmesebb vasutat.

Szolidaritási adó
Az iparűzési adó elvonással
kapcsolatos vita időről időre előkerül, ugyanakkor rendkívül méltánytalan az a megközelítés, amikor az elvonás kapcsán a fejlesztésekre, beruházásokra kapott
állami források kimaradnak a
megközelítésből.
A szolidaritási adó befizetése a
tavalyi évben elérte az 1,2 milliárd Forintot, a képet azonban sok
minden árnyalja. Az elmúlt években az állam az önkormányzattól
feladatokat is vett át, melynek finanszírozása az átvétel után már
nem az önkormányzatot terheli.
Állami fenntartásúak lettek az
általános iskolák, mely éves szinten közel 200 millió Forintos tétel
volt az önkormányzat költségvetésében. Az általános iskolák fenntartását végző Tankerület többek
között december hónapban a Kőrösi Iskolában kezdte meg az iskola
épületének homlokzat - valamint
tető szigetelésének felújítását, melyek az idei évben folytatódnak.
Az okmányirodai feladatok és
tevékenységek a kormányablakokhoz kerültek, ennek költségei
sem az önkormányzat költségvetésében jelentkeznek.
A város történetének egyik legjelentősebb beruházása, a vasút fejlesztés sem az önkormányzat költségvetését terheli. Ez önmagában sok milliárd forintnyi
fejlesztést jelent Százhalombattának. A gyorsabb, modernebb elővárosi közlekedés megvalósítása, parkolók bővítése, a Városkapu úti körforgalom, az Iparos úti
felüljáró, a vasútállomás épületének teljes rekonstrukciója történelmi távlatokban is jelentős beruházás, melyet a Város önerőből
sosem tudott volna megvalósítani. A gyorsabb, korszerűbb vasúti
tömegközlekedés sok ezer százhalombattai utazását, munkába járását fogja megkönnyíteni.
A látvány csapatsportok TAO
támogatása Százhalombattán éves
szinten megközelíti a 300 millió
forintot.
Folytatás a 4. oldalon
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A százhalombattai Fidesz frakció
évértékelője
Korábban akár 20-30 ezer forintot is elérhette egy-egy tankönyvcsomag ára, Kormányzati döntésnek köszönhetően a

relépés az évek óta tartó előkészítő munkák tekintetében.
A százhalombattai szerb közösség 20 millió Ft-os pályázati támogatást nyert az Óvárosi szerb
közösségi ház felújítására.

2020/2021-es tanévtől már minden diák ingyenesen kapta a tankönyveket, Százhalombattán ös�szesen 2500 diákot érint ez a döntés, azaz Ők teljesen ingyenesen
kapták a tankönyveket. Az intéz-

Köszönetünket fejezzük ki
Bóna Zoltán országgyűlési képviselő úrnak a közbenjárásért, örülünk, hogy ezek a fejlesztések városunkat gazdagíthatják!
Reménységgel várjuk a 2021-es

Folytatás az előző oldalról

kedés érintette az alsó, felső tagozatos általános iskolások és a középiskolások mellett a 13-16. szakképzési évfolyamokra járó tanulókat is.
A Pest Megyei Kormányhivatal kiadta az építési engedélyt az
EuroVelo 6 kerékpárút Érd és
Százhalombatta közötti szakaszára. Az aszfaltozott útszakaszt a beruházó NIF Zrt. a Fehérkereszti
út – Battai utca között építi ki. A
most kiadott engedély óriási elő-

esztendőt, továbbra is közös erővel dolgozunk a városért!
Mindenkinek jó egészséget kíván a százhalombattai Fidesz
frakció!

Legyél te is covid-harcos
Adománykampányt indított Vöröskereszt a Pest megyei szervezetek járványügyi védekezésének támogatására, amely során covid-harcos ajándékokkal lepik
meg a felajánló segítő angyalokat.
A mindennapok során megváltoztak a vöröskeresztes feladatok,
illetve a munkavégzési körülmények, amelyek további korlátokat
és kihívásokat jelentenek annak
érdekében, hogy minél többet tudjanak segíteni. Ez alkalommal a
munkavállalóik védőeszközeinek
támogatásához kérnk segítséget.
Pest megyében a szociális ellátórendszerükben hajléktalanokat
ellátó intézményeket, Családok
Átmeneti Otthonait, illetve utcai

gyermekvédelmi feladatok, segélyezési akciók, elsősegély oktatás,
bemutatók és vizsgáztatás, véradásszervezés és emblematikus tevékenységek kapcsán. Az ő védelmük érdekében folyamatosan biztosítani kell a védőfelszerelést és a
fertőtlenítő szereket, amelyek sokszor nagyobb kiadásokat jelentenek.
Ezért egy szuper adománygyűjtő kampányt indítottak a limitált
ajándékkészlet erejéig. Amennyi-

gondozó szolgálatot tartanak fent.
Emellett teljes Pest megyét lefedve 7 területen tevékenykednek területi kollégáik, Budapesten pedig az Igazgatósági csapat tartja a
frontot.
Hetvenöt munkavállalójuk dolgozik a Pest megyei csupaszív csapatban a szociális segítségnyújtás,

ben az adományozó kitölti az űrlapot, és 2000 forint felett támogatja szervezetüket a megadott számlaszámra utalva, szuper covidharcos maszkot, superhuman
nyakpasszt, vagy felület fertőtlenítő hősvegyületet adnak cserébe.
Részletek a voroskereszt.hu oldalon. 
n

Nagy Balázs János
alpolgármester
Lukács Bernadett
képviselő
Szabó Zoltán
képviselő

Rendelje házhoz kedvenc ételeit!

Rendelésfelvételi idő minden nap 10:00-22:00!
Étlapunk és menü kínálatunk megtekinthető az e-batta.hu weboldalon!

Telefon: 06 23/ 350-360
Online: www.e-batta.hu

Cukrászdánkban elviteles kiszolgálás minden nap 9:00-19:00!

Sütemény • Torta • Kávé • Forró csokoládé • Tea
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HÍR EK-AKT UAL ITÁS OK
Változik a buszmenetrend.
Eredményes tárgyalásnak köszönhetően, visszaáll a régi menetirány, és sűríti a buszjáratot a Volán Százhalombattán a Déli Lakótelepen február 15-től – tájékoztatott Vezér Mihály polgármester.
A 708-as, a 710-es és a 712-es jelzésű buszok újra megállnak az
ABC áruház megállóhelyen. A
pontos menetrend megtalálható a
Volánbusz honlapján.

*

Irodahelyiség bérleti pályázat. Százhalombatta Város
Önkormányzat bérbe kívánja adni
az Ifjúság útja 7 szám alatt található „Polgárok Háza” ingatlanban
lévő, 11,92 m2 alapterületű 603.
számú irodahelyiséget. Az induló bérleti díj 35.760 Ft/hó, a licitlépcső mértéke bruttó 500 Ft/hó,
az óvadék összege a helyiség havi
bruttó bérleti díjának kétszeresét
kitevő összeg. A pályázatra 2021.
február 22-e 12 óráig, írásban lehet jelentkezni. A benyújtás helye:
Polgármesteri Hivatal – Szent István tér 3., I. emelet 160. sz. irodahelyiség. Részletek a battanet.hu,
vagy a hirtukor.hu oldalon.

*

Újabb lépés az „okos város” felé. Hamarosan elkészül
Százhalombatta új applikációja az
OkosBatta. Hírek, orvosi rendelések, intézmények elérhetőségei,
turisztikai célpontok és hivatali
időpontfoglalás egy helyen.

*

Munkatársat keresünk! Jogosítvánnyal rendelkező, önállóan dolgozni tudó százhalombattai
munkatársat keresünk, aki jártas
a kertészeti, parkfenntartási munkákban. Érdeklődni telefonon:
06-30-985-7053,
e-mail-ben:
demecs.istvan1987@gmail.com

*

A százhalombattai óvodák
nyári nyitva és zárva tartása.
A nyitva tartó intézmények igény
szerint fogadják a zárva tartó óvodák gyermekeit. Zárva tartó óvodák: 2021. június 28 – július 23.
(4 hét) Kipp-Kopp Óvodai, Százszorszép Óvoda, Pitypangos Óvoda, 2021. július 26 – augusztus 19.
(4 hét) Szivárvány Óvoda, Napsugár Óvoda. Nyitva tartó óvodák:
2021. június 28 – július 23. (4
hét) Szivárvány Óvoda, Napsugár
Óvoda, 2021. július 26 – augusztus 19. (4 hét) Kipp-Kopp Óvoda,
Százszorszép Óvoda, Pitypangos
Óvoda.

*

Áramszünet. Az ELMŰ tájékoztatása szerint a villamos hálózaton végzett munkálatok miatt
áramszünet lesz a következő helyszíneken, a jelzett időpontokban.
2021. február 17., 8 – 12 óra között: Damjanich u. 23., 2021. február 17., 11 – 15 óra között: Erkel Ferenc krt. 23-30., 30/A., 31.,
33., 32-46., Móricz Zsigmond köz
1., 2., 3., 2021. február 19., 11 – 15
óra között: Szent István tér, 1a.,
3-9., 6.

Egyszerűsödik a
babacsomagok odaítélése
Százhalombattán
A születési támogatás odaítélése a továbbiakban nem szociális
alapon történik, nincs szükség jövedelemigazolásra, a támogatás iránti eljárást a Városi Családsegítő és Gondozási Központ
Védőnői Szolgálata folytatja le – tájékoztatott Vezér Mihály
polgármester.
A városvezető közleményében ti rendelet hatályon kívül helyezéazt írja: az önkormányzat min- séről, illetve a babacsomagok odadig is kiemelt figyelmet fordított a ítélésére vonatkozó egyszerűbb elgyermekes családokra, ezért kez- járásrend bevezetéséről.
deményezésére 2019-ben beveze„Bízom benne, hogy az eljárástésre került a babacsomag prog- rend egyszerűbbé tételével minél
ram.
több családhoz eljuthat majd a
Az elmúlt évek tapasztalatait is babacsomag” – írja Vezér Mihály.
n
figyelembevéve döntött az erede-
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Bombariadó és
menekítés – három órán
belül kattant a bilincs
Még tartott a bombaridóval érintett épületek átvizsgálása,
amikor az érdi rendőrök elfogták a gyanúsítottat
Két érdi és egy százhalombattai épület felrobbantásával fenyegetőző bejelentés érkezett január 31-én 13
óra 16 perckor a 112 segélyhívóra. A telefonáló Portyás Sándorként mutatkozott be és találkát követelt
egy nőismerősével, különben beváltja fenyegetését.
A bejelentés alapján haladéktalanul elindultak a
rendőri erők a három címre, az elsőként küldött egységekhez továbbiak csatlakoztak, rövid időn belül fél
kapitányságnyi egyenruhás hasított a helyszínekre.
Az épületek kiürítése és átvizsgálása még tartott, amikor az ezzel párhuzamosan zajló felderítőmunka fővárosi elfogást eredményezett. Az érdi rendőrök január
31-én 16 óra 5 perckor a Budapest
II., Margit körútról állították elő
azt a 32 éves lakcím nélküli férfit,
aki a fenyegető hívást kezdeményezte. Mire az átvizsgálás befejeződött és kiderült, egyik épületben sincs robbanószer, vagy robbantásra alkalmas eszköz, a nyomozók már Sz. Róbert vallomását
rögzítették.
Sz. Róbert részletesen beszélt
indítékáról és a bejelentéskor említett álnevet is megmagyarázta:
a „portyás” a sátán kutyája, a ke-

resztnevet pedig az alapján választotta, hogy a hamis vezetéknév milyen betűre végződik.
Elmondása szerint minden egy
nő miatt történt, akit sem a fejéből, sem a szívéből nem tud kiverni. A plátó szerelmet idézi a férfi telefonja, amelynek háttérképe is a nőt mutatja, hogy legalább
így láthassa, ha már nem találkozhat vele. Bevallotta azt is, nincs és
soha nem is volt bombája, csak
mérges volt.
Az Érdi Rendőrkapitányság
Bűnügyi Osztálya a 32 éves őrizetbe vett férfi ellen közveszéllyel fenyegetés bűntettének megalapozott gyanúja miatt folytatta le a
Folytatás a 6. oldalon
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Bombariadó és menekítés – három
órán belül kattant a bilincs
Folytatás az előző oldalról
további eljárást, egyben kezdeményezték letartóztatását.
A fenyegetőző férfit gyorsított
eljárásban állították bíróság elé.
A tárgyaláson a vádlott elismerte
a cselekmény elkövetését, lemondott a tárgyaláshoz való jogáról.
Ezt a bíróság elfogadta, és a férfit
három rendbeli közveszéllyel fenyegetés bűntettében mondta ki
bűnösnek és a vele szemben korábban zaklatás vétsége miatt hozott büntetővégzésének próbára
bocsátó rendelkezését hatályon
kívül helyezte. A bíróság a vádlottat – halmazati büntetésül – 2 év
börtönbüntetésre ítélte, amelynek
végrehajtását 5 évi próbaidőre felfüggesztette, továbbá elrendelte a
vádlott pártfogó felügyeletét.
Az indokolásban a bíróság kiemelte: a köznyugalom súlyos

hatálya alatti elkövetés, amely során ugyanaz a hölgy szerepelt sértettként hasonló fenyegetésekkel,
valamint a nagy erők mozgósítása.
Az ítéletet az ügyész, a vádlott
és a védő is tudomásul vette, így
az jogerős.
Szabó Gábor százhalombattai
óvárosi képviselő arról tájékoztatott, hogy a battai bombaridóban
érintett, a Vöröskereszt által működtetett épületekből apró csöppségeket, minden órás kismamát,
mozgásukban korlátozottakat is
ki kellett menekíteni, és minél hamarabb meleg helyre szállítani
őket. Mintegy 100 főt helyeztek el
az óvárosi Zenálkó Etel Közösségi
Házban, Török Sándor alpolgármester, Kozma Dániel és Kapai
Márk polgárőrök, illetve a Vöröskereszt dolgozóinak, Kósa Melinda, Lenkeiné Nagy Edit, Gyurka
Anna, Kuzselné Kalauz Gabriel-

Fotó: Szabó Gábor

megzavarása amiatt valósult meg,
hogy a bombariadó 3 helyszínt
érintett, amelyek kiürítéséről a
hatóságnak kellett gondoskodnia.
Az intézkedésben 32 rendőr vett
részt 14 szolgálati gépkocsival,
több Pest megyei település rendőrkapitányságáról, valamint a katasztrófavédelem és a mentőszolgálat.
Enyhítő körülményként értékelte a bíróság egyebek mellett a
beismerést, a megbánást, a vádlott rossz életkörülményeit. Súlyosító körülmény volt a többszörös halmazat, a próbára bocsátás

la, és Fábián István segítségvel. A
rendőrség átvizsgálta az épületeket és estére már vissza is mehettek a lakók.
„Utasaim közül sokan aggodalmukat fejezték ki, de nagyon örültek, hogy városunk ilyen gyorsan reagált, és hamar meleg helyre tudtuk szállítani őket” – írja a
képviselő, aki köszöntetét fejezi ki
minden közreműködőnek a segítségért.
A menekítésben a Szamuráj
Kft. munkatársai is részt vettek,
gépjárművel és technikai eszközökkel segítve az akciót.
n

Aktualitások
a Barátság Kulturális
Központban
Szomorú esemény ad apropót a Barátság Kulturális
Központ külső vitrineiben elhelyezett kiállításnak.
Tragikusan fiatalon, három éve hunyt el Bicskei
Bence, a Barátság Kulturális Központ fotósa. Bence
életvidám, mosolygó személyisége a képein át tovább
él, és emlékét a kulturális központ is méltóképp őrzi.
Az idei évben az immáron hagyományosnak mondható
emlékkiállítás tematikája a várost, a városi rendezvényeket bemutató képsorozat, amelyben visszaköszön Bence sajátos látásmódja, élet- és természet
szeretete.

A kiállítók mindaannyian szorosan kötődnek Százhalombattához, melynek sokféle szépségét tekinthetik meg az árkádok
alatti vitrinekben. A képek készítői: Fazekasné Horváth Tímea,
Medgyesi Milán, Molnár Károlyné Ani, Pap Miklós, Somogyi Attila, Tóth Erzsébet és Varga László.
A kiállítást február 4-én élő online
közvetítéssel nyitotta meg Szigetvári József, a Barátság Kulturális Központ igazgatója a kulturális központ Facebook-oldalán.
Az eseményen a kiállítók mellett
részt vett Schmicsek Mária, Bence
édesanyja is. A képeket 2021. február 14-ig tekinthetik meg a Barátság Kulturális Központ árkádjai alatt.
Február 15-étől a kiállítói teret
a Farsanghoz, a télűzéshez, a Busókhoz köthető kiállítási tárgyak,
képek veszik birtokukba. A tavalyi nagy sikerű Busójárás az idei

évben nem valósulhat meg, de a
kulturális központ idén is elhozza Önöknek a busókat. A hozzájuk
kapcsolódó kiállítást az árkádok
alatti vitrinekben és a központ bejáratánál. tekinthetik meg március 1-ig.
Február 14-e Bálint nap, a szerelmesek napja. A kulturális központ ebből az alkalomból is versekkel kedveskedik majd a buszmegállókban, melyek témája mi
más lehetne, mint a szerelem. A
központnál pedig két különleges,
szerelmeseknek szóló installációt is elhelyeznek, ahová lakatokat
akaszthatnak mindazok, akik így
is szeretnék kifejezni egymáshoz
tartozásukat.
Mindezen eseményekről a
Barátság Kulturális Központ
Facebook oldalán is megtalálják
az információkat, keressék fel azt
és látogassanak el személyes is
Szent István térre.
n
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Újabb öt év az iskola szolgálatában
Szabó Zoltán 2016. augusztus 16-tól a Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Sportiskolai Általános
Iskola intézményvezetője, aki akkor öt évre szóló
megbízást kapott az Emberi Erőforrások Minisztérium
Klebelsberg Intézményfenntartó Központjától.
Örömmel értesültem arról,
hogy Dr. Maruzsa Zoltán államtitkár úr döntött Szabó Zoltán második ciklusra szóló vezetői megbízatásáról. Újabb öt évig, 2021.
augusztus 16-tól 2026. augusztus
25-ig látja el az iskola intézményvezetői feladatait.
Szabó Zoltán 1984-ben végzett
az egri tanárképző főiskola föld-

rajz-testnevelés szakán. 2001-ben
testnevelésből kiegészítő egyetemi diplomát, 2004-ben pedig közoktatás-vezetői diplomát szerzett.
1985 óta tanított az Arany János
Általános Iskola és Gimnáziumban, amelynek 2001-től 2006-ig
igazgatója is volt.
Gyermekkora óta versenyszerűen sportolt. A kézilabdában,

mind pedig a teniszben edzőként
is évtizedekig tevékenykedett. A
mai napig a mindennapi életéhez

tartozik a sport és a mozgás.
2006 óta önkormányzati képviselő. Jelenleg az Oktatási és Szociális Bizottság elnöke. Közel tizenöt éve presbiterként szolgálja a
százhalombattai református gyülekezetet. Több mint harmincöt
éve nős, felesége szintén pedagógus. Két gyermek édesapja.
Százhalombatta Város Önkormányzata és a magam nevében
szívből gratulálok a kinevezéshez,
munkájához további sok sikert és
jó egészséget kívánok!
Tisztelettel:
Vezér Mihály
polgármester

„Százhalombatta a világ közepe!”
Szigetvári József, a Pesovár Ferenc AMI, a Forrás Néptáncegyüttes és a BKK igazgatója, művészeti vezető,
a Magyarok Öröksége Alapítvány alapító és kuratóriumi tagja, a Summerfest Nemzetközi Folklórfesztivál
igazgatója nemrégiben a Magyar Kultúra Lovagja lett.
A nemzetközileg is elismert folkloristával Fazekas
István beszélgetett.
- A kulturális örökség ápolása érdekében kifejtett életművedért nemrégiben a Magyar Kultúra Lovagja elismerésben részesültél. Ha visszatekintesz pályád
kezdetére, te hogyan látod ezt az
életművet?

- Nem tudom, ki hogy van vele,
de én a saját munkámat – bármennyit is dolgoztam eddig – képtelen vagyok életműnek tekinteni. A munkahelyemre se mentem
még be úgy soha, hogy na, most
megyek a „dolgozóba”. Amit csináltam, azt tulajdonképpen min-

dig játéknak fogtam föl, a szívemből való feladatnak, s egyébként
is: az én munkáságom egy szervesen összefüggő folyamat, amelyre én, aki benne vagyok, nem tudok kívülről rátekinteni. Nagyon
meglepett ez az elismerés, s még
inkább az indoklása, miszerint is
azért kapom ezt a kitüntető címet,
mert ezzel valójában az én kulturális életművemet ismerik el. Ez
egy életmű lenne? Boldoggá tesz,
s erőt ad, ha ezt mások így látják.
- A lovagi cím adományozásáról szóló határozatban az is olvasható, hogy kulturális tevékenységed átfogja az egész világot. Tényszerűsítsük egy kicsit a
dolgokat! Emeljük ki, mondjuk a
Summerfestet! Hány országból
jöttek már ide táncosok, s men�nyien?
- Összesen 123 országból, valamivel több, mint 50 000 táncos és
énekes jött eddig Százhalombattára. Nagy számok ezek, de a tényszerűséghez az is hozzátartozik,
hogy mindig több százan segítettek: táncosok, zenészek, munkatársak, önzetlen battaiak.
A Summerfestnek van egy különleges lelki dimenziója: a szere-

tet és a tisztelet „hullámhosszán”
való közös megszólalás, vagyis az
egymás feltétel nélküli elfogadása, tudva, hogy mindannyian a teremtés részesei vagyunk. S ennek
értelmében van egy evidens közösségi dimenziója is, hiszen minden mozzanata a közösség által és
a közösségért történik. Bárki bármit is mond, ez valami csodálatos dolog, s az igazi tényszerűsége abban mutatkozik meg, hogy a
szeretet és a tisztelet olyan konkrét lesz általa, hogy a végére minden résztvevőben valami különös
meghatódottság lesz úrrá.
Amikor a záró ceremónián az
indiánok együtt sírnak a kanadai franciákkal, az oroszok a németekkel, és az angolok átölelik
az afrikai Búr-magasföld táncosait, talán sokan nem is értik ezt az
elérzékenyülést, ám akik az első
naptól résztvevői az eseményeknek, azok tudják: a Summerfest
egy kicsit ahhoz hasonló misztérium, mint ahogyan a búzából kenyér lesz.
- A szakmai bizottság úgy fogalmazott rólad, hogy: „Alkotóművészként a magyarság sorsát
jeleníti meg.” Beszélj egy kicsit,
kérlek, a te művészi sorsodról, indulásodtól napjainkig!
- A táncot gyerekfővel kezdtem,
s igen korán kialakult bennem az,
hogy a táncon keresztül nézzem a
világ történéseit. Aki táncol, abban van valami a sámánból és a
garabonciásból, hiszen a tánc a lét
és a létezés szellemi és lelki ös�-

szekapcsolása. Szóval a tánc adott
volt a kezdetektől, s minél inkább
csináltam, annál inkább akartam
tanítani is!
Érden szerveztem az első tánccsoportot. A Vörösmarty-gimnázium adott neki helyt, ám amikor
kiszorultunk a folyosókra, a battai
srácok kezdték mondogatni, hogy
jöjjünk át Battára, az új művelődési házba. Rengeteg terv volt a
fejemben. 1985 nyarán találkoztam először Takács Péterrel, aki
– látva, hogy előttem hányan próbálkoztak itt néptáncegyüttesel –
nem sok jövőt jósolt nekem, ám –
és ezért a máig hálás vagyok neki
– a végső szava csak az volt: próbáld meg! Hát megpróbáltam! Így
jött létre a Forrás.
Sebestyén Márti még a táncházban jó barátom lett. Decemberben
megjelent a Betlehem című albuma. Megbeszéltük, hogy szervezünk egy közös karácsonyi műsort. Ennek a híre, mint a futótűz,
úgy terjedt Százhalombattán és a
környéken. Özönlettek hozzánk a
gyerekek. Vakmerő voltam, de az
akkori társaságban nagyon nagy
lendület volt. Csodálatosan jó korszaka volt ez városnak. Itt volt a
Magazin rock-zenekar, a Liszt Ferenc Vegyeskar ekkor már nemzetközi hírű volt, irodalmi színpad és több művészeti közösség
is volt. Szép és gazdagító szimbiózisban éltünk egymással. A Forrás
egyre ismertebb lett – nemcsak az
országban, de világszerte is.
Folytatás a 8. oldalon
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„Százhalombatta a világ közepe!”
1994-re már nagyon sokszor
voltunk külföldön. Sokan kérdezgették az itt élők közül, hogy mi-

a sérültek felé fordultak! Megtanulni a világot látni, s másképpen
is látni! Talán a Summertfestnek
ez a schweitzeri gondolat az egyik
legfontosabb üzenete.

lássa mindenik: hiába zárult be a
tér, hiába szűkültek be az otthonok, a Mikulás akkor is eljött!
- Vannak-e tervek az idei évre?
- Ajjaj! A feladatunk renge-

lyen is egy nemzetközi néptánc
fesztivál. Gondoltam: megmutatom. Elmondtam a polgármesternek az ötletemet. Nem
részletezem, hogyan nézett rám,
de nem hagytam neki békét, míg
azt nem mondta, hogy csináld! Az
első Summerfest anyagi kerete a
polgármesteri keret volt. Nem is
tudom, hogyan gondolhattam komolyan! De megcsináltuk. Aztán a
következő még jobban sikerült!
Persze voltak, akik ellenezték –
ellenzők mindig vannak –, de nem
foglalkoztam vele! Albert Schweit
zer azt mondja, hogy azoknak a világnézete a legveszélyesebb, akik
nem látták még soha a világot. Ezt
nem kifejezetten földrajzi értelemben mondja. Én például nem
értettem meg addig azokat, akik
mindenáron az állatokért fognak
össze, míg egy szentendrei kutyamenhelyen nem voltam szemtanúja annak, ahogyan egy család
egy befogott kutyust örökbefogadott.
Amikor látsz egy értelmes, szép
kislányt, smink és műköröm nélkül, ragyogó szemekkel, mint önkéntes kutyagondozót, ahogyan az
ártatlan kis állatot az ölébe veszi,
s látod, hogy neki az a boldogság,
hogy egy elesett jószágon segíthet,
akkor megérted, hogy nem csak a
te életlogikád helyes és igaz. Néztem a kislányt és a kutyust, s rájöttem, a világnak ezt a szegmensét
eddig még nem láttam. Vagy említhetném Rédli Éváékat, ahogyan

- A járvány miatt tavaly – mint
oly sok egyéb más battai rendezvény – ez is elmaradt. Hogyan
értékeled az elmúlt évet?
- A vírus sokunkat arra kényszerített, hogy farkasszemet nézzünk a nehézségekkel. Jézusnak
van egy parancsszerű felszólítása, ami nekem az utóbbi években
rengeteg erőt adott, így hangzik:
„Ne féljetek!” Ez nem azt jelenti,
hogy ne legyünk óvatosak, ám azt
igen, hogy ne hagyjuk el magunkat. Színielőadások, koncertek, a
Summerfest, a Battai Napok, adventi és karácsonyi rendezvények,
s mi minden elmaradt! De nekünk
nem a kesergés a hivatásunk!
Én és a munkatársaim úgy gondoljuk, hogy az is egyfajta küldetésünk, hogy ne csak szórakoztassunk, hanem mentálisan is segítsük az itt élő embereket. Éppen
ezért mi nem dolgozunk home
office-ban. A vírus idején ugyan
egy zártabb közösséggé váltunk,
de nem csukódtunk be teljesen,
valódi közösség maradtunk, hogy
egy még nagyobb közösségért tudjunk munkálkodni. Hálás vagyok
a munkatársaimnak, hogy nekik
a munka ugyanazt a szépséget és
elhivatottságot jelenti, mint nekem, s együtt tudunk gondolkodni
azon, hogy a járvány lélekromboló következményeit hogyan is orvosoljuk. Nem találkozhatnak az
emberek a Mikulással? A Mikulást
teherautóra ültettük, s úgy mentünk vele végig a városon. Hadd

teg. Előbb-utóbb újra megtörténik az emberekkel való „nagy találkozás”! Erre különösen szép

Folytatás az előző oldalról

programokkal készülünk. Sajnos az idén sem jöhetnek még a
világ néptáncosai, hogy az ökumenikus misén a keresztények, a
buddhisták, a hinduk, a muszlimok és Manitou hívei régi szokás
szerint együtt énekeljék a Halleluját, s minket, battaiakat, újból átjárjon a nagyszerű érzés: Százhalombatta a világ közepe! Erre még
várnunk kell. De ehelyett (amen�nyiben lesznek tömeges rendezvények) egy elképesztő szabadtéri
játékot, a mintegy 400 táncost felvonultató, Hencidától Boncidáig
– menyegző a Kárpát-medencében című megaprodukciót mutatjuk be.
A nyitáskor először magunkat kell felemelni, úgy ahogy ezt
Klebersberg Kunó tette, aki Trianon után, mint miniszter azt
mondta, hogy a széttépet országot
csak oktatással és kultúrával lehet
újra alkotókedvűvé tenni. A Covid
jelképes Trianon: széttépte az emberi közösségeket. A nemzeti kultúránkban való megmártózással
és annak fényével szeretnénk ös�szeilleszteni mindazt, ami darabokra hullott.
n

Nyílt levél
Szigetvári József, a Barátság Kulturális Központ igazgatója,
a Forrás Néptáncegyüttes,
együttes- és művészeti vezető részére
Tisztelt Igazgató Úr!
Nagy örömmel olvastam, levelében, hogy 2021. január 22-én a
Magyar Kultúra Napja alkalmából
elnyerte „A Magyar Kultúra Lovagja” címet, a Honvéd Kulturális
Egyesület és a Falvak Kultúrájáért
Alapítvány díját.
Szívből gratulálok magam és
Százhalombatta Város Önkormányzata nevében a díjhoz. Büszke vagyok és büszke Százhalombatta is arra, hogy tevékenysége
elismeréseként egy újabb kitüntetett személlyel gazdagodott városunk. Elismerésre méltó, hogy a
kultúra területén végzett kiemelkedő munkássága, a kulturális
örökség ápolása érdekében kifejtett életművéért ilyen magas kitüntetésben részesült.
Nemzetközi szinten is kiemelkedő a cím, hiszen elnyeréséhez
számos kritériumnak kellett megfelelni, melyre bizony sokszor
csak a nagyok képesek azok, akik
sokat tettek az egyetemes kultúráért és a közösségünkért.

Városunk kulturális életének
meghatározó
intézményeiben,
közösségeiben Ön évtizedeken át
végzett kiemelkedő művészeti tevékenységet, mint – a Pesovár
Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola, a Forrás Néptáncegyüttes
és a Barátság Kulturális Központ
igazgatója, művészeti vezető, a
Magyarok Öröksége Alapítvány
alapító és kuratóriumi tagja, a
Summerfest Nemzetközi Folklórfesztivál igazgatója. – Mindezek
mellett számos országos és nemzetközi szervezetben tölt be vezetőségi szerepet, öregbítve Százhalombatta jóhírét.
Széleskörű kulturális tevékenységével Ön városunk egyik fontos
szellemi műhelyének a „kultúra
várának” meghatározó személyisége.
Magas színvonalú szakmai
munkájukhoz kívánok további sok
sikert és nagyon jó egészséget!
Tisztelettel:
Vezér Mihály Ph.D.
polgármester

SZÁZHALOMBATTAI HÍRTÜKÖR • XXXIV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM • 2021. FEBRUÁR 11.

9. O L D A L

Büntetőjogi kérdések a szépirodalomban
A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódóan tartott előadást az Érdi Rendőrkapitányságon dr. Fazekas István PhD., a Selye János Egyetem Református Teológiai
Karának adjunktusa. A jogász és teológus végzettségű drámaíró témája ezúttal a
vagyon elleni bűncselekmények reprezentációja volt.
Az Érdi Rendőrkapitányság a
Rendőrmúzeum közreműködésével a büntetőeljárásban dolgozóknak és a bűnmegelőzési szakembereknek a vagyon elleni bűncselekmények témakörében 2021.

nak A Noszty fiú esete Tóth Marival című regényei jól illusztrálják, hogy az uzsorások milyen eszközöket használnak fel azért, hogy
az uzsorahasznot maradéktalanul bebiztosítsák, ügyleteiket mi-

Szatmáriné Berczi Dolóresz r. százados és Fazekas István

január 27-ére online előadást
szervezett, melynek megtartására
a Százhalombattán élő dr. Fazekas István PhD egyetemi adjunktust kérték fel. Fazekas a kapitányság bűnmegelőzési programjához csatlakozva tavaly, a Magyar Dráma Napján a gyermekek
sérelmére elkövetett bűncselekményeket vette górcső alá, jelen
előadását pedig „Az irodalom és
a jog kapcsolata a vagyon elleni
bűncselekmények aspektusából”
címmel tartotta meg. A Jókai-díjas drámaírót elsődlegesen az foglalkoztatja, hogy az irodalmi alkotások milyen módon segíthetik a
bűnmegelőzést és a felderítést. A
jelenleg hatályos szabályozásban
megfogalmazott törvényi tényállások mindegyikére több irodalmi
példát is felhozott annak szemléltetésére, hogy az elkövetői magatartásokat milyen hasonló jellegű
viselkedési attitűdök előzik meg,
és milyen pszichés magatartások
jellemezik az elkövetőket utólag.
Kiemelten foglalkozott az uzsorabűncselekmény bemutatásával.
Mint mondta: Shakespearenek
A velencei kalmár című drámája, Dosztojevszkijnek a Bűn és
bűnhődés és Mikszáth Kálmán-

ként teszik színlelt szerződésekkel olyanokká, hogy az uzsorahaszon elmaradása esetén az legyen
a látszat, mintha őket csapták volna be. Az uzsorás minden esetben
vagy eltúlzott, vagy a becsületet
kockára tevő fiduciárius biztosítékot követel. A fiduciárius biztosíték a jogi szakirodalomban olyan
jellegű garanciát jelent, amellyel
a hitelező az adós rovására több
jogot szerez, mint amennyi a követelésének biztosításához valójában szükséges és jogilag indokolt. Beszélt arról is, hogy az Elvira című drámáját egy olyan valós
esemény inspirálta, ahol az uzsorás biztosítéka egy ahhoz hasonló hamis okirat volt, mint amilyet
a Mikszáth-regényben szereplő
Kozsehuba Tivadar Noszty Ferivel aláírat.
A felderítés kapcsán az előadó
fontosnak tartotta kiemelni azt a
lélektani sajátosságot, amit Dosztojevszkij tulajdonképpen úgy fogalmazott meg, hogy a bűnös mindig bűnhődni akar, csak nem a
jogrend, hanem a saját életritmusa szerint. Ez a magatartás mindig
felismerhetővé válik. Jókai Mórnak Az aranyember című regénye kapcsán hangsúlyozta, hogy

Krisztyán Tódornak a feljelentéssel való zsaroló magatartása teljesen összhangban áll a 2012. évi
55. számú Bírósági Határozattal,
mely kimondja: „A zsarolás akár
jogszerű, akár jogszerűtlen hátrány kilátásba helyezésével is
megvalósulhat. Így zsarolást követ el, aki azzal fenyegetve kényszeríti a sértettet a jogtalanul követelt pénzösszeg kifizetésére,
hogy a folyamatban levő büntetőügyben számára hátrányos
vallomást tesz.” Fazekas részletesen elemezte Truman Capote Hidegvérrel című regényét is, rámutatva, hogy annak egyes elemi
az elmúlt évtizedekben miként is
segítették az amerikai rendőrség
munkáját.
Szatmáriné Berczi Dolóresz r.
százados, bűnmegelőzési főelőadó

beszámolt arról, hogy ennek a fajta érzékenyítésnek kettős hasznai
is van, hiszen egyrészt a szakmai
ismereteket bővíti, másrészt pedig a rendőrségnek a pedagógusokkal, a gyámhatóságokkal és a
különféle társadalmi szervezetekkel való együttműködését is szorosabbra fonja.
Nogula Tamás r. alezredes, kapitányságvezető kiemelte, hogy a
bűnmegelőzés hatékonysága érdekében fontosnak tartja ezeket
a szimpóziumokat, hiszen a szépirodalom mindig konkrét élethelyzetekkel foglalkozik, s hasznos, ha
a bűnüldöző szervek munkatársai
több aspektusból is rá tudnak nézni arra, amivel a nyomozások során éppen szembekerülnek. Szót
ejtett arról is, hogy a drámaíróval folytatják a megkezdett közös
munkát, a következő előadás februárban lesz a különféle technikai
eszközök felhasználásával elkövetett bűncselekményekről.
n
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BÚCSÚZUNK

Elhunyt Dr. Simon Pál a Dunai
Kőolajfinomító első igazgatója
Szomorúan értesültem arról, hogy
2021. február 6-án, rövid betegség
után 92 éves korában elhunyt dr. Simon Pál, a DKV-Dunai Finomító első
igazgatója, az OKGT volt vezérigazgatója, egykori nehézipari miniszter
és volt belgrádi nagykövet.
1929-ben született Miskolcon, az általános iskola elvégzése után egy evangélikus líceum tanítóképzőjében tanult tovább, majd felvételizett a Műszaki Egyetem vegyészmérnöki szakára. Az egyetem elvégzése után 1952
októberétől a Légierő Parancsnokság
üzemanyag laboratóriumában mér-

nök főhadnagyként teljesített szolgálatot. 1955 szeptemberétől aspiráns volt
a moszkvai Lomonoszov Intézetben.
Kandidátusi disszertációját 1959-ben
védte meg. 1959-től a Magyar Ásványolaj-és Földgázkísérleti Intézetbe kutató mérnökként, majd igazgatóhelyettesként dolgozott.
1962-ben kinevezték a Százhalombattán épülő Dunai Kőolajipari Vállalat igazgatójának. A vállalat feladata
volt a tervek elkészíttetése, a technológiai eljárások és berendezések megvásárlása, a berendezések üzembe helyezése, a személyzet betanítása és a ter-

Elhunyt Cser János,
a Százhalombattai Őszidő Nyugdíjas
Klub vezetője
Megrendülten értesültem arról, hogy
városunk köztiszteletben álló személye
Cser János, a Százhalombattai Őszidő
Nyugdíjas Klub vezetője rövid, súlyos
betegség következtében 80 éves korában, 2021. január 27-án elhunyt.
Cser János az egyig legnépesebb,
legaktívabb 155 főt számláló Klub vezetője, a Nyugdíjas Országos Szervezet elnökségi tagja volt,
ahol mindig
képviselte a
százhalombattai nyugdíjasok érdekeit és vitte városunk
jóhírét. A nyugdíjas közösség, amelyet haláláig vezetett városunk életében meghatározó civil közösség. János nem csak helyi, hanem országos
ügyekben is élenjárt közreműködő szerepvállalásával.
Egészségmegőrző programokkal,
kirándulások szervezésével, ismeretterjesztő előadásokkal, színházlátogatások szervezésével változatos közösségi élettel töltötte meg a százhalombattai nyugdíjasok mindennapjait.
Feleségével, Pannikával nyugdíjasként 23 éve költöztek Százhalombattára, 58 éve hűséges társai egymásnak.
2011. október 28. óta időt és energiát
nem kímélve irányította a Klub életét,
amelyben felesége mindvégig segítőtársa volt. Fontos volt számára, hogy
az idős emberek szabadidejüket hasznos dolgokra fordíthassák, hogy színesebb legyen a nyugdíjas élet, az otthoni
magányosság feloldása, baráti kapcsolatok kialakítása, hogy mindenki csa-

ládias, környezetben érezhesse magát.
Cser János vezetésével a klub tagjai
városi megmozdulásokon vettek részt,
aktív résztvevői voltak városi rendezvényeknek, vendégül láttak más településről érkező nyugdíjasokat, és még
lehetne sorolni mi mindent tettek. Országos szinten Pest megyében 2016ban először hirdette meg az „Év Nagymamája”, az „Év Nagypapája” című
pályázatot általános iskolai tanulók részére. Az Országos Gyalogló Klubban
nem csak szervezőmunkával vett részt,
hanem ott is gyalogolt a város nyugdíjasaival, elindította a Battagyalogló
Klubot, amely mozgalommá vált az
egészségért, szervezte a Tiszta tüdőért
mozgalmat is. Kihasználta a pályázati
lehetőségeket, amelynek összegét mindig jó célokra fordította. Gyermekkorától zenélt, rendszeres fellépője volt
a klubnapoknak, másik hobbija a gyermekjáték készítés volt. Kiállítást rendezett számára a Barátság Kulturális
Központ és a Szivárvány Óvoda.
Mindig együttműködő volt az Önkormányzattal, személyesen is nagyon
jó kapcsolatot ápoltam Cser Jánossal,
mindig is csodáltam és tiszteltem elhivatottságáért. Példaértékű munkásságát a közösség köszönete és elismerése övezi. Országos elismerések mellett,
2017-ben feleségével együtt „Közösségért Díjban” részesültek. Halála nagy
veszteség a városnak, a nyugdíjas közösségeknek.
Százhalombatta Város Önkormányzata és a magam nevében részvétemet
fejezem ki az egész családnak! Isten
nyugosztalja Cser Jánost! Emlékét szívünkben örökké megőrizzük!
Mély együttérzéssel és tisztelettel!
Vezér Mihály Ph.D.
polgármester

melés megszervezése. Első látogatásakor meglepődve tapasztalta, hogy egy
nagy kukoricaföld fogadta, ahol vezetése alatt épült fel a finomító és a tartálypark. Tizenegy évet
és két hetet
töltött
az üzemben
igazgatóként, majd
vezérigazgatóként. Ezt
az időszakot pályafutása csúcspontjának tekintette, megépült a MOL
Rt. elődjének nagyüzeme a Dunai Kőolajipari Vállalat. Százhalombatta közben várossá nőtt és az ország legdinamikusabban fejlődő települése lett. Dr.
Simon Pál nem volt százhalombattai,
de mindig azt mondta, hogy ez a város a negyedik gyermeke. Mindig arra
törekedett, hogy felkészült szakemberekkel, jó hangulatban dolgozzanak,
és vezetésével ellássák azt a feladatot,
amit a kormány rábízott. Munkatársai
nagyon tisztelték és szerették, bíztak
benne, rendkívül szerény, de céltudatos vezető volt.
1968-ban c. egyetemi docens címet
adományoztak részére. 1973-ban kinevezték az Országos Kőolaj és Gázipari
Tröszt vezérigazgatójának. 1974-ben
nehézipari miniszterhelyettesnek nevezték ki, 1975-ben megválasztották

nehézipari miniszternek. 1980-ban c.
egyetemi tanár címet adományoztak
részére. 1981-től Magyarország nagykövetként dolgozott Belgrádban. 1985től a Prodinform Műszaki Tanácsadó
Vállalat vezérigazgatója volt. 1989 januárjától tagja volt a Magyar Kémikusok Lapja szerkesztő bizottságának,
1989 márciusától a GTE Ipari Minőségi Klub alelnöke. 1991-ben ment nyugdíjba. Örökös tiszteletbeli taggá választotta az Olajipari Műszaki Nyugdíjasok
Egyesülete 90. születésnapján. Dr. Simon élete során, munkásságáért számos elismerésben, kitüntetésben részesült.
Százhalombatta nagyon sokat köszönhet Dr. Simon Pálnak, hiszen mindig jó partnere volt a mindenkori városvezetésnek, közös ügynek tartotta
a város fejlődését, épülését, törekedett
arra, hogy Százhalombatta megkapjon
minden támogatást a DKV-tól. Dr. Simon Pállal személyesen is nagyon jó
kapcsolatot ápoltam, tiszteltem személyét, tudását, az elért eredményeit,
rendkívüli életútját, amelyet példaként
hagyott most maga után.
Százhalombatta Város Önkormányzata, a százhalombattaiak és a magam nevében részvétemet fejezem ki
az egész családnak! Isten nyugosztalja Dr. Simon Pált! Emlékét szívünkben
örökké megőrizzük!
Mély együttérzéssel és tisztelettel!
Vezér Mihály Ph.D.
polgármester

Életének 72. évében elhunyt
Nyers Lajosné Horváth Éva
Megrendülten értesültem arról, hogy
életének 72. évében elhunyt, Nyers
Lajosné Horváth Éva, a Kőrösi Csoma
Sándor Sportiskolai Általános Iskola
nyugalmazott pedagógusa.
Nyers Éva, ahogyan sokan ismerték, az iskolában pedagógusként mindig arra törekedett,
hogy tudása legjavát
átadhassa a
diákjainak.
Szerénysége, a művészetek iránt
érzékenysége, elkötelezettsége ösztönözte arra, hogy felhívja a figyelmet
a művészetekre, hogy megérintse a
környezetét, különösen a fiatalok lelkét. Mindig fontos volt számára, hogy
értéket közvetítsen, amivel hozzájárulhat a fejlődéshez, a jövő építéséhez.
Nyers Éva, a százhalombattai Liszt
Ferenc Vegyeskar egyik alapítója is
volt. A kórus oszlopos tagjaként min-

dent megtett azért, hogy egy jól működő közösség jöjjön létre, komoly sikereket, díjakat elérve Százhalombattán, az országban és nemzetközi szinten is. 1973-ban alakult a Liszt Ferenc
Vegyeskar, a nagymúltú kórus 2018ban ünnepelte fennállásának 45. évfordulóját. Az ünnepségen az akkori
vezetés külön köszönetét és háláját fejezte ki azoknak, akik végig kísértek és
segítették a kórus életét, közöttük volt
az akkor még mindig aktív Nyers Éva
is. A város közéletében mindvégig aktívan részt vett, közösségi programokról, koncertekről, kiállításokról nem
hiányozhatott. A kultúra fontos részre volt az életének.
Fájó szívvel búcsúzunk tőle, hiányozni fog, személyét, kedvességét
nem feledjük!
Százhalombatta Város Önkormányzata és a magam nevében őszinte részvétemet fejezem ki a családnak,
és mindenkinek, aki szerette és tisztelte. Nyers Lajosné Horváth Éva nyugodjon békében!
Mély együttérzéssel és tisztelettel!
Vezér Mihály Ph.D.
polgármester
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Keresztrejtvény
1922. február 10-én született Göncz Árpád író, műfordító, aki a rendszerváltozás után 1990 és 2000 között volt
Magyarország köztársasági elnöke. 1956-ban november 4-e után részt vett a memorandumok megfogalmazásában és külföldre juttatásában, emiatt letartóztatták, és a Bibó-per egyik vádlottjaként életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték. 1963-ban szabadult az általános amnesztiával, ezt követően sem volt könnyű munkát találnia, ezért
1965-től szabadfoglalkozású író, műfordító lett. Legismertebb munkája a Gyűrűk ura fordítása.
Rejtvényünk egyik mondását idézi. A megfejtéseket 2021. február 18-áig várjuk a hirtukor@mail.battanet.hu, vagy a 2440 Százhalombatta, Ifjúság út 7. (Polgárok Háza) címre. A helyes megfejtők között a Biksi Méhészet egy-egy üveg mézét sorsoljuk ki.
A Biksi Méhészet egy üveg mézét Fancsali Tibor (Százhalombatta) nyerte. Nyereményét átveheti a Polgárok Háza portáján munkaidőben. Gratulálunk!
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Öt éremmel kezdtek az úszók

Huszonhat csapat részvételével rendezték meg a II. Kaposvár
Kupa 1. fordulóját február 6-án. A verseny az év első nagymedencés megmérettetése volt a százhalombattai VUK Se úszói
számára.
A hat fős csapat (Barta Gergő, Lajkó Csanád, Nagy Kolos, Marosi Bálint, Szöllősi Martin, Rupics Bendegúz) remek teljesítménnyel rukkolt
elő a versenyen, 1 arany 3 ezüst és 1
bronz éremmel.
Folytatás február 19-21 Százhalombattán ezúttal rövidpályán a nagy ha-

gyományú Szalai János emlékversenyen.
Eredmények: Marosi Bálint (2005)
100 gyors 2.hely; 1500 gyors 2. hely,
Barta Gergő (2004) 50 gyors 2. hely,
Szöllősi Martin (1998) 50 mell 1. hely
Rupics Bendegúz (2005) 1500 gyors 3.
hely.
n

A Musashi Hungary Ipari Kft. japán tulajdonban lévő,
Ercsiben található autóalkatrész-gyártó cég.

Új megrendeléseink teljesítéséhez bővítjük csapatunkat!
Az alábbi pozíciókba keresünk munkatársakat többműszakos
munkarendben, saját állományba, azonnali kezdéssel:

• CNC Gépbeállító
• Operátor
A pozíciókhoz kapcsolódó juttatások: havi bónuszok, kedvezményes
melegétkeztetés, ingyenes munkaruha, cafetéria juttatás
Ingyenes buszjárat a következő településekről: Pusztaszabolcs, Besnyő,
Beloiannisz, Iváncsa, Sárbogárd, Nagyvenyim, Dunaújváros, Rácalmás,
Kulcs, Adony, Sinatelep, Székesfehérvár, Gárdony, Baracska, Martonvásár,
Ráckeresztúr, Százhalombatta, Ercsi
***

• Karbantartó technikus

(12 órás folyamatos műszakrendben)

Bravúros döntetlen
Remek hajrával, 33-33 – as döntetlent játszott az SZKE II-DKSK
a Mogyoród ellen Százhalombattán, a Megyei I. osztályú férfi
felnőtt kézilabda bajnokságban, január 30-án. Koller János edző
beszámolója.

A Mogyoród csapatát fogadtuk hazai pályán és szerettük volna az újévet
győzelemmel kezdeni, hiszen a tabella
jelenlegi állása szerint mi voltunk az
esélyesebbek. Sajnos az ellenfél játékosai ezt nem vették figyelembe és nagyon jó játékkal rukkoltak elő az első
félidőben, csak a szünet előtt tudtuk
őket utolérni (14:14).
Nagy bánatunkra ez a tendencia a
második félidőben is folytatódott, hiába lőttünk szebbnél szebb gólokat,
a védekezésünk és a kapusteljesítményünk ezen a napon nem működött
úgy, ahogy szerettük volna.
A nagy bizonyítási vágynak kö-

szönhetően a második félidőben sikerült két gólos előnyre is szert tenni, de
a vége előtt egy perccel megint az ellenfél vezetett két góllal, amit remek
véghajrával és Rácz utolsó pillanatban történő bravúros védésével sikerült döntetlenre menteni. (33:33).
SZKE II-DKSK: Homonnay, Rácz
(kapusok), Komáromi 4, Koncsár Gábor 2, Minárovits 6, Fehér 2, Varga Péter 1, Major O 5, Csere: Varga
Krisztián 3, Matos 5, Koncsár Gergely
3, Kalácska 2, edző: Koller János
Következő hazai mérkőzés: Százhalombatta, SZKE II-DKSK – Gyömrő, 2021 .02.14. vasárnap, 16 óra n

A pozíciókhoz kapcsolódó juttatások: teljesítményalapú bónusz, átlagon felüli
munkába járási költségtérítés, cafeteria juttatás, kedvezményes meleg étkezés

Bővebb információ: www.musashi.hu/hu/allaslehetosegek
Amennyiben valamely pozíciónk felkeltette érdeklődését,
kérjük, küldje el önéletrajzát a megpályázott pozíció megjelölésével
a musashi@musashi.hu e-mail címre.

Musashi Hungary Ipari Kft.
2451 Ercsi, Ercsény út 1.

A PR ÓH I RD ET ÉS
Egész évben várja a Biksi Méhészet!
Címünk: Százhalombatta, Vörösmarty u.
40. (A két lámpás kereszteződés között.)
Nyitva tartás: K: 10-18, Sz-Cs.: 10-17, P-Szo:
9-14, V-H: Zárva. Nyitvatartási időn kívül telefonos egyeztetéssel. Tel.: 06-20-321-9422
www.biksimeheszet.hu

Autófelvásárlás azonnali készpénzfizetéssel állapottól függetlenül 0-18
éves korig. Tel.: 06-30/6821390
WWW.A111AUTO.HU
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OKTÁN SZÁLLÓ

MUNKÁSSZÁLLÁS (EG19009148)

Százhalombattán, a városközpontban
oktanszallo@oktanszallo.hu • www.oktanszallo.hu
06 23 354-812

