
A TARTALOMBÓL:
A nagyobb biztonságért – 

sebességkorlátozás Óvárosban
Újabb öt év – Beszélgetés 

Szabó Zoltánnal, a Kőrösi iskola 
igazgatójával

Emelt szintű biológia képzés  
az Aranyban

Szeretetközelben – színes 
kulturális programok

Vezér Mihály elmondta, a szol-
gáltatást kifejezetten sürgősségi - 
akár szájsebészeti - esetekre biz-
tosítja az egyetem, vagyis nem fo-

lyamatos fogászati ellátásról szól 
a szerződés, amely szerint egyéb-
ként az önkormányzatnak sem 
kell díjat fizetnie. Az intézmény 

kiemelkedő technikai eszközök-
kel és körülményekkel várja a be-
tegeket. 

A városvezető kiemelte, ha eléri 
az intézet a teljes kihasználtságot, 
akkor nem tud fogadni más tele-
püléseket, ezért is „nagy fegyver-
tény, hogy sikerült időben szerző-
dést kötni”.

Török Sándor emlékeztetett, 
hogy az önkormányzat - nem kö-
telező feladatként - eddig is biz-
tosította a 24 órás felnőtt és gyer-
mek háziorvosi ügyeletet. A közel 
15 éve sikeresen működő ellátást 
egészítette ki most a város az in-
gyenes fogászati ügyeleti szolgál-
tatással. Az ügyelet igénybevételé-
hez állandó battai bejelentett lak-
cím, vagy tartózkodási helyre való 
bejelentkezés szükséges.

Az alpolgármester beszélt arról 
is, hogy négy felnőtt és egy gyer-
mek fogszakorvos praktizál Száz-
halombattán, így hétköznapon-

ként 7 és 19 óra között mindig elér-
hető az ellátás. A százhalombattai 
fogorvosok a körzetek módosítá-
sát kérték a napokban, hogy ará-
nyosabb legyen a szolgáltatás te-
rületi eloszlása, előfordult ugyan-
is, hogy olykor nem mindekit tud-
tak ellátni a leterheltség miatt.

A Semmelweis Egyetem Fogá-
szati és Szájsebészeti Oktató In-
tézet folyamatos elérhetőség biz-
tosításával, hétfőtől péntekig, hét-
végén és ünnepnapokon is várja a 
százhalombattai pácienseket.
Helyszín: 1088 Budapest, Szent-
királyi utca 40. Rendelési idő:
Hétfő – péntek:      20.00 – 07.00
Szombat:                  08.00 – 13.00
                                   14.00 – 19.00
                                   20.00 – 24.00
Vasárnap:                 24.00 – 07.00
                                   08.00 – 13.00
Ünnepnap:               24.00 – 07.00
                                   08.00 – 13.00

n

Ingyenes fogászati ügyelet
Térítésmentesen vehetik igénybe a budapesti ügyeleti 
ellátást a százhalombattai lakosok, az önkormányzat 
és a Semmelweis Egyetem Fogászati és Szájsebészeti 
Oktató Intézet megállapodása értelmében – tájé-
koztatott Vezér Mihály polgármester és Török Sándor 
alpolgármester február 15 -én.

A nagyszámú megbetegedést az 
új, angliai mutáns okozza, amely 
mintegy 70%-kal könnyebben fer-
tőz a korábbi változatnál – mondta 
el a városvezető. A védekezés haté-
konysága egyrészt az oltakozási haj-
landóságon, másrészt az elővigyá-
zatossági intézkedések betartásán, 
illetve szigorításán múlik. Hang-
súlyozta, bármelyik vakcina sokkal 
jobb, mint a vírusos megbetegedés, 
a beoltott személy nemcsak saját, 
hanem mások életét is védi.

Kötelező az orrot, szájat eltaka-
ró maszkhasználat 6 éves kor fe-
lett a bejárattól számított 50 mé-
teres körzetben a nevelési-okta-
tási, az egészségügyi és a szoci-
ális intézményeknél, továbbá a 
kereskedelmi és vendéglátó üzle-
teknél, a hivataloknál, valamint 
a szolgáltató irodáknál (bankok, 
posta).  A szigorítás kiterjed a ját-
szóterekre, a buszmegállókra és a 
vasútállomásra. 

Az intézkedések betartását a 

rendőrség és a közterület-felügye-
let ellenőrzi. A felelős magatartás 
életeket ment, csak így érhető el, 
hogy minél előbb normalizálód-
janak a hétköznapok – hangsú-
lyozta Vezér Mihály, aki a lakos-
ság együttműködését és megérté-
sét kérte. 

Az önkormányzat saját költsé-
gen ismét szűri a Polgármeste-
ri Hivatal, az önkormányzati in-
tézmények és cégek, az egészség-
ügyi központ, a bölcsőde és az 
óvoda dolgozóit. Lehetőséget biz-
tosítanak az iskolai pedagógusok 
és alkalmazottak, illetve a keres-
kedelmi és szolgáltatási területen 
(bankban, postán, kiskereskede-
lemben, fodrászatokban, kozme-

tikákban) dolgozók igény szerin-
ti szűrésére.

A szigorításra vonatkozó ren-
delet megtalálható a battanet.hu 
oldalon.

n

Jelentősen megnövekedett a covid-fertőzöttek száma 
Százhalombattán, ezért szigorúbb korlátozásokat 
kellett bevezetni a városban február 23-a, 16 órától – 
tájékoztatott Vezér Mihály polgármester. 
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Kiterjesztett maszkhasználat
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Több – főként nappal elkövetett - 
vagyon elleni bűncselekmény tör-
tént januárban, amit a rendőrség 
nagy erőkkel kíván felgöngyölíte-
ni. A százhalombattai polgárőr-
ség, reagálva az esetekre, megerő-
sítette a nappali szolgálatot is – 
tájékoztatott a civil szervezet.

Az állampolgárok jellemző-
en igyekeznek betartani a kijárá-
si korlátozást, de ennek ellenére 
figyelni kell a szabályok betarta-
tására.

A családi házas övezetben és a 
külterületeken fokozottabban fi-

gyelnek az egyedülálló idős embe-
rekre. 

Biztosították a parkolást és a 
közlekedést, valamint felügyelték 
a biztonságot a január 30-ai úszó-
verseny során.

Sajnálatos módon volt halálos 
baleset, amiről már több forrásból 
bővebben lehetett értesülni. Az el-
hunytak hozzátartozóinak őszinte 
részvétüket fejezi ki a városi pol-
gárőrség. 

„Vigyázzunk embertársainkra 
és egymásra” – zárul a szervezet 
beszámolója. n

Polgárőrségi beszámoló

Megerősített szolgálat

Óvodai jelentkezés és be-
iratkozás 2021/2022-es ne-
velési évre. A köznevelési tör-
vény szerint az óvodai felvétel, át-
vétel, jelentkezés alapján történik. 
Az óvodába a gyermek harmadik 
életévének betöltése után vehető 
fel. A szülő gyermeke óvodai fel-
vételét, átvételét bármikor kér-
heti, a gyermekek felvétele folya-
matos. Az óvodai jelentkezéshez 
jelentkezési lap kitöltése szüksé-
ges, melyet a Polgármesteri Hi-
vatalban, illetve bármelyik önkor-
mányzati fenntartású óvodában 
és a bölcsődében be lehet szerez-
ni. A beiratkozás időpontja: 2021. 
május 5-6. Részletek a battanet.
hu oldalon.

*
Bővülő okos város. Két au-

tóbeállós, váltakozó áramú, nyil-
vános, elektromos gyors-töltőszi-
getet telepítenek tavasszal a BKK 
melletti parkolóba Százhalombat-
tán, Nagy Balázs alpolgármester 
kezdeményezésére. Százhalombat-
ta – több megvalósult beruházásá-
val – már csatlakozott az „okos vá-
rosokhoz”. Az önkormányzat el-
kötelezett a fenntartható fejlődés 
iránt a korszerű és innovatív tech-
nológiák alkalmazásával. 

*
Feszültség alá helyezik a 

vasúti vezetékrendszert. A 
Kelenföld–Pécs vasútvonal Száz-
halombatta–Ercsi elágazás új 
nyomvonalú vonalszakaszához 
tartozó megépített nagyvasúti 
villamos felsővezetéki rendszert 

25000 Volttal feszültség alá he-
lyezik március 11-én, csütörtökön, 
8 órától. Ettől az időponttól a vo-
nali villamos felsővezetéki áram-
köröket, az állomási megkerülő 
vezetékeket, a nyíltvonali kapcso-
ló berendezéseket folyamatosan 
feszültség alatt állónak kell tekin-
teni. A feszültség alatt álló villa-
mos berendezések közvetlen vagy 
bármely tárggyal való megérin-
tése, illetve kettő méteren belüli 
megközelítése életveszélyes, ezért 
TILOS!

*
Tábor az autista gyerekek-

nek. A szervező Szikra Tehetség-
gondozó Egyesület támogatókat, 
adományozókat keres, hogy se-
gítségükkel 60 autista gyermek-
nek lehessen felejthetetlen él-
ménye idén nyáron. Részletek az 
adjukossze.hu oldalon.

*
Kiadó parkolóhelyek. Kiadó 

gépkocsi-parkolóhely a Szent Ist-
ván téri mélygarázsban.. A bérleti 
díj összege: bruttó 25.400 Ft/hó. 
Érdeklődni lehet: SZÁKOM Kft. 
hétfőtől péntekig 8:00-15:00 kö-
zött. Telefon: 06-30-9620-186

*
Leltár miatt zárva tart a 

százhalombattai Hamvas 
Béla Városi Könyvtár márci-
usban. A karantén-könyvcsomag 
szolgáltatás - kiadás és visszavétel 
is – szünetel március 1-jétől 31-
éig. Az intézmény a lakosság meg-
értését kéri.

 n

HÍ REK-AK TU A LI TÁ SOK

Az Erőmű úton, a Kossuth La-
jos utca közelében lévő 30km/h-s 
sebességkorlátozó táblát az Erő-
mű út 20-as szám elé, a kanyarhoz 
helyezték át. A korlátozást több-
ször kérték a környéken élő kis-

gyermekes családok. Szabó Gábor 
elmondta, hogy a változtatás nyo-
mán sokan nem örültek annak, 
hogy az eddigiekhez képest mint-
egy 300 méterrel előbb kell las-
sítani. A 30-as övezetet jelző táb-
la most az elé a parkoló elé került, 
ahonnan a sebességet szokta mér-
ni a rendőrség, az elégedetlenke-
dők attól tartanak, hogy sűrűbb 
lesz az ellenőrzés, illetve a bírságo-
lás ezen a szakaszon. A cél azonban 
nem ez, hanem, hogy nagyobb biz-
tonságban tudjuk a gyerekeket – 
tette hozzá a képviselő.

 Kiemelte, hogy egyeztetett a 
műszaki irodával annak érdeké-
ben, hogy nagyobb 30-as övezeti, 
vagy előjelző tábla hívja fel a figyel-
met a sebességkorlátozásra. Álta-
lános tapasztalat, hogy nem meg-
felelő a közlekedési morál, a táblá-
kat gyakran figyelmen kívül hagy-
ják az autósok. 

Szabó Gábor közösségi olda-
lán egyéb közlekedési problémák-
ról is ír:

„2019 novembere óta, szinte 
napi rendszerességgel keresnek, 
kerestek meg a KRESZ szabályait 
be nem tartó autós társaink miatt, 
• folyamatos szabálytalan előzé-

sek az Eperfa utcai és Kossuth 
Lajos utcai kijelölt gyalogos-át-
kelőkön,

• gyorshajtás a lakó-pihenő és 
a 30km/h-s övezetekben (Pa-
noráma utca, Lehel utca, Géza 
fejedelem útja, Kossuth Lajos 
utca, Hét vezér útja, Erőmű út, 

Szabadság út, Matta-kert teljes 
területe, Szent László út, Kárász 
utca),

• STOP tábla figyelmen kívül ha-
gyása a Hét vezér útja és a Szent 
László út találkozásánál.
Ezek megoldásában leginkább a 

rendőrség tud „segíteni”, ilyen ese-
tekben email írását javaslom min-
denkinek a hatóság illetve a hiva-
tal felé is.” 

A biztonság és a takarékos-
ság jegyében készült el Száz-
halombatta város önkor-
mányzatának 2021. évi költ-
ségvetése. Szabó Gábor képvi-
selő megemlített néhány, Óvárost 
érintő fejlesztéssel, karbantartás-
sal kapcsolatos tételt, ami ebben 
az évben megvalósul. Megtisztul a 
Kárász utcai nyílt csapadékvíz-el-
vezető árok, és megoldódik csapa-
dékvíz-elvezetés a Halász utcában.

Továbbra is támogatja az önkor-
mányzat az óvárosi posta üzemel-
tetését, illetve szintén támogatást 
nyújt a komp üzemeltetéséhez.

Természetesen az évközi vá-
ratlan események vagy rendkívü-
li helyzetek megoldására az önkor-
mányzat által képzett tartalékból 
kerülhet sor.

Az óvárosiakat hátrányosan 
érintő, korábban megváltoztatott 
Volánbusz menetrend február 15-
től visszaállt a régire. A pontos me-
netrend megtalálható a Volánbusz 
honlapján.

A széles körű tájékoztatás je-
gyében, továbbra is kísérleti jelleg-
gel, a Százhalombattai Hírtükröt 
ugyan korlátozott példányszám-
ban, de eljuttatja a képviselő szá-
mos óvárosi háztartásba. Az ed-
dig megszokott helyeken továbbra 
is elérhető lesz (Cintia ABC, virág-
bolt, szódás, dohánybolt).

Szabó Gábor a közelgő Nemzet-
közi Nőnap alkalmából jó egészsé-
get és boldogságot kíván a százha-
lombattai lányoknak, asszonyok-
nak.

Arra kéri a településrész la-
kóit, hogy ezután is forduljanak 
hozzá bizalommal, elérhetőségei: 
szabogabor@mail.battanet.hu, 
06-20-222-2930. n

A nagyobb biztonságért
Kiterjesztették a 30 km/h-s övezetet Százhalombatta 
Óvárosában az Erőmű úton. A változtatás lakossági 
kérésre történt, mert ezen a szakaszon nagyobb lett a 
beépítettség, sokan azonban nem a megfelelő se-
bességgel közlekedtek – tájékoztatott Szabó Gábor, a 
településrész képviselője.
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- Egyértelmű volt, hogy vállal-
ja a megbízatást, ha lehetőséget 
kap a folytatásra, vagy esetleg 
volt önben kétség?

- Sokat nem gondolkodtam, 
mert úgy látom, hogy minden te-

rületen sikerült előrelépni, külö-
nös tekintettel a sport-profilra, 
melyet tovább szeretnék erősíte-
ni a jövőben. Fontos feladatunk az 
is, hogy egyre népszerűbb legyen 
az intézmény a városban, és minél 
több olyan tanuló jöjjön hozzánk, 
aki a versenyszerű sportolást is 
komoly célként tűzi ki. 

- Korai talán a kérdés, de a ter-
vek fényében akár további ciklust 
is vállalna?

- Ha nem változik a törvény, a 
mostani új megbízatás lejártával 
érem el a 65 éves nyugdíjkorha-
tárt, ezért nem gondolkodom az 
ilyen irányú hosszabb távú folya-
tatásban.  

- Milyen folyamat során tör-
tént a kinevezés?

- A  jelenlegi törvényi rendel-
kezések szerint a közoktatási in-
tézményekben a második ötéves 
vezetői ciklusnál nem szükséges 
pályázatot kiírni. Ha a tantestü-
let több mint kétharmada bizal-
mat szavaz az intézményvezető-

nek, akkor a tankerület vezetőjé-
nek egyetértő javaslata alapján az 
illetékes államtitkár dönt a kine-
vezésről. Esetemben most ez tör-
tént, és nagyon jól esett, hogy az 
aktív állományban lévő kollégák 

mindegyike támogatta a kineve-
zésemet.

- Hogyan látja az elmúlt öt 
évet, mi valósult meg a tervek-
ből?

- A legfontosabb a meghatározó 
profil kialakítása volt, mert város-
unk  másik három általános isko-
lája már évekkel korábban meg-
tette ezt. Olyan területet kellett 
megcélozni, ami akkor nem volt 
a városban, így esett a választás 
szinte magától értetődően a sport-
ra. Számomra testhezálló feladat 
volt, több évtizedes pedagógiai és 
sportmúlttal, vezetői tapasztalat-
tal és a város által nyújtott lehető-
ségekkel. Nagy segítség volt ebben 
a folyamatban, hogy a tanke rület, 
a nevelőtestület, valamint az egye-
sületek és a szakszövetségek is tá-
mogatták az elképzelést. 

Kiemelendő, hogy jelentős elő-
relépés tapasztalható iskolánkban 
a szervezeti kultúra, a belső tudás-
megosztás, a minősítések folya-
matos erősítése terén, melyeknek 

köszönhetően nagymértékben ja-
vultak a központi írásbeli ered-
mények is. Ezek egyértelműen azt 
tükrözik, hogy nagyon jó légkör-
ben, hatékonyan dolgoznak a pe-
dagógusok, a nevelő-oktató mun-
kát segítők és a technikai személy-
zet egyaránt. Négy kolléga érke-
zett az elmúlt nyáron, akik  tovább 
erősítik az amúgy is jól  felkészült 
nevelőtestületet. Ezt nem csak a 
belső, hanem a külső visszajelzé-
sek is igazolják.

- A sport, a mai napig megha-
tározó része az életének. Az ezen 
a területen szerzett tapasztala-
tok mennyiben segítették a mun-
káját?

- A vezetői munkámban is nagy 
hasznát vettem, hogy a sport  meg-
tanított az alázatra, türelemre, to-
leranciára, a közösség erejének 
fontosságára, empátiára, és arra, 
hogy soha sem szabad feladni. Aki 
jól ismer az tudja, hogy a humor is 
nagyon fontos számomra, sokszor 
segített  a kommunikációban.

 Az sportolói és edzői múltam-
ból adódóan meglehetősen széles 
a kapcsolatrendszerem országos 
szinten is. Ennek is köszönhető 
például, hogy megújult a szabad-
téri kézilabdapálya  és a kosár-
labdapálya műanyag burkolata. 
Előbbi teljes mértékben a Magyar 
Kézilabda Szövetség, míg a kosár-
pálya egyharmados rendszerben 
valósult meg, az önkormányzat, 
a városi kosárlabda szakosztály 
és az országos kosárlabda szövet-
ség együttműködésével. A tervek 
között szerepel a több mint 1000 
nm-es atlétikapálya teljes felújí-

tása, a világítás kiépítése, így ma-
gas szintű versenyeket, akár di-
ákolimpiai atlétikaversenyeket is 
rendezhetünk. A kiviteli tervek 
már elkészültek, amint a Magyar 
Atlétikai Szövetség biztosítani 
tudja a beruházáshoz szükséges, 
közel 200 millió forintot, kezdőd-
het a munka.

- Mekkora lökést adhat az at-
létikának, ha megvalósul a pálya 
fejlesztése?

- Meghatározó jelentősége len-
ne, mert a jelenlegi városi felnőtt 
szakosztály mellett beindulhat-
na az utánpótlás nevelés is. Újra 
nagy távlatok nyílhatnak, mint ré-
gen - amikor a megszűnéséig - na-
gyon eredményes volt a fiatal atlé-
tákat nevelő szakosztály. A létesít-
mény nemcsak az iskola, hanem a 
város számára is sok lehetőséget 
rejt magában. 

- A földrajz-testnevelés,  a  köz-
oktatás-vezetői  és mesterveze-
tői diploma megszerzése, illetve 
a tanítás mellett versenyszerűen 
sportolt, kézilabdában és tenisz-
ben edzőként is tevékenykedett. 
Hogyan alakult az ilyen irányú 
pályafutása?

- Az általános iskolai testneve-
lő tanáromtól kaptam az első in-
díttatást, sokat jelentett, hogy be-
kerültem az iskolai kézilabda csa-
patba és tagja lehettem a megyei 
diákolimpiát megnyerő gárdának. 
A kézilabdacsapatból többen atlé-
tikaedzésekre is jártunk és értünk 
el szép eredményeket.  A középis-
kolában szintén nagyon jó testne-
velő tanáraim  és edzőim voltak.  
A  többi között ennek volt ered-
ménye, hogy harmadikos közép-
iskolásként a nyíregyházi Mező-
gazdasági Főiskola felnőtt kézi-
labda csapatában, a rendkívül se-
gítőkész háttérnek köszönhetően 
mindent megtanulhattam a kézi-
labdázásról. Megyei ifjúsági válo-
gatott lettem, és az egri főiskolás 
évek alatt is folytattam a kézilab-
dázást. 

Az atlétikát sem adtam fel, mert 
a gyorsaságomból fakadóan jó 

eredményeim voltak 100 és 200-
as távokon. Az egyik legnagyobb 
sportélményem az volt, amikor az 
országos főiskolai és egyetemi baj-
nokságon  tagja lehettem annak a 
4X100 m-es váltónak, amelyben 
csapattagként  Nagy István – aki 
fedettpályás 200-as Európa-baj-
nok volt –, adta át nekem a stafé-
tát, és  így harmadikok  lettünk.

Újabb öt év 
Szabó Zoltán maradt a Százhalombattai Kőrösi Csoma 
Sándor Sportiskolai Általános Iskola intézményve-
zetője, miután újabb öt évre szóló megbízást kapott. 
A sport sok mindenre megtanította, aminek nagy 
hasznát vette az élet minden területén. Felidéztük az 
eddigi pályát, az eredményeket, illetve a tervekről is 
beszélgettünk.

Foly tatás a 4. ol da lon
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Egyébként a kézilabda révén 
kerültem Százhalombattára, mi-
után egy rokoni kapcsolat nyo-
mán ide jöttem próbajátékra és 
bekerültem az NB I./B-s csapat-
ba. Ekkor kezdődött kézilabda-
edzői pályafutásom is, utánpót-
lásedzőként és az általam edzett 
csapatokkal kiváló eredményeket 
értünk el, igyekeztem átadni azt a 
pozitív szemléletet, amelyet test-
nevelő tanáraimtól és edzőimtől 
kaptam. 

Később játszottam az ercsi 
NB/II-es felnőtt kézilabdacsapa-
tában is, ahol nagyon jó közös-
ségnek lehettem a tagja. Ezt kö-
vetően edzősködtem az ercsi fel-
nőtt férfi és az érdi felnőtt női 
kézilabdacsapatoknál is, számta-
lan eredménnyel és sportélmény-
nyel gazdagodva. A sport kap-
csán itt maradtam a városban, 
és az Eötvösben kezdtem taníta-
ni, majd az intézményi szétválás 
után az Arany iskolába kerültem 
1985-ben, ahol igazgató is voltam 
2001-től öt éven át. A teniszt is 
szerettem, erőnléti és labdás edző 
voltam, nagyon jó volt az ország 

egyik legeredményesebb után-
pótlás szakosztályában tevékeny-
kedni. Játékosként pedig 1994-
ben tagja lettem a megyei fel-
nőtt bajnokcsapatnak, amely az-
tán megnyerte a harmad-, majd a 
másodosztályt is. 

Az egyéni mellett párosban óri-
ási motivációt jelentett, hogy Dé-
nes Tibor, országos ifjúsági pá-
ros bajnok vezetőedzővel együtt  
játszhattam, és nagyon sok győz-
tes mérkőzést ünnepelhettünk. 
Azóta is versenyszerűen tenisze-
zem, most éppen a megyei csa-
patban, és nagyon jó látni, hogy  
Pest-megyében  az országos fel-
nőtt és utánpótlás eredmények 
alapján a százhalombattai klub a 
legeredményesebb.

- Visszatérve az iskolához, mi-
lyen sportágakat választhatnak 
a gyerekek a Kőrösiben?

- Négy kiemelt sportág van, a 
kézi- és kosárlabda, a labdarú-
gás és az úszás, amelyek eseté-
ben szerződést kötöttünk a helyi 
egyesületekkel, valamint a szak-
szövetségekkel. Nagyon jó a kap-
csolat a városi klubokkal, egy-
re többen versenyeznek a szak-
osztályokban, ami megkönnyíti, 

hogy a rendszeres mozgás szere-
tetére neveljük a gyerekeket. 

Iskolánk  segít abban, hogy 
mindenki megtalálja a számára 
legmegfelelőbb sportágat, hogy 
aztán igazolt versenyzőként mi-
nél jobb eredményeket érjenek 
el a tanulók. Természetesen más 
sportágak is választhatóak, most 
például a két legeredményesebb 
versenyzőnk lövészetben és a ju-
dóban jeleskedik, de már jön-
nek fel a kisebbek labdajátékok-
ban, úszásban, de jégkorongban 
is. Felvettük a helyi kajak-kenu 
klubbal is a kapcsolatot, mert azt 
tervezzük, hogy jó idő esetén  a 
sportiskolások kajakoznának és 

télen korcsolyáznának a délutáni 
tanórán kívüli időszakban. A kor-
csolyázást az elmúlt években na-
gyon megszerették a gyerekek, és  
már nagyon várjuk, hogy vége le-
gyen a pandémiás időszaknak és 
folytatódjon az oktatás az Érdi 
Jégcsarnokban. Összességében 
úgy látom, hogy eredményes öt 
évet tudhatunk az iskolánk dol-
gozóival magunk mögött, és ha-
sonló reményekkel tekintek elő-
re.  A  vezetői munkám folytatá-
sához a családomtól is megkapok 
minden támogatást, és   hívő em-
berként eddig azt tapasztaltam, 
hogy az  Istentől jövő segítségre 
is számíthatok. Kovács Attila

Folytatás az előző oldalról

Újabb öt év 

A városvezető közleményében 
úgy fogalmazott: a Magyar Tehet-
ségsegítő Szervezetek Szövetsége 

érdemesnek találta a Szivárvány 
óvodát arra, hogy tovább viselje az 
Akkreditált Kiváló Tehetségpont 

címet. Szöveges értékelésükből 
egyértelműen látszik, hogy az in-
tézmény határozott fejlődést mu-
tat a tehetséges gyermekek gon-
dozásában.

Külön kiemelték, hogy tehet-
ségműhelyük száma az előző ér-
tékeléshez képest egyel nőtt, így 
hat területen már hét műhelyt 
működtetnek. Elismerésre méltó, 
hogy nagy számban vesznek részt 
SNI-s gyermekek is a műhelyek 
munkájában. Példaértékű az a 
szakmai munka, amellyel felisme-
rik és fejlesztik a gyermekek erős-
ségeit, kiemelt képességeit. Jó lát-
ni, hogy megfelelő szakemberek 
dolgoznak gyermekeinkért.

 n

Februárban a leendő elsős gyer-
mekek és szüleik filmeken és tájé-
koztató anyagokon keresztül kap-
hattak képet az intézményünkben 
folyó nevelő- oktató munkáról, a 
diákéletről, a kicsik mindennap-
jairól.

Márciusban a nagycsoporto-
sok számára rajzversenyt hirde-
tünk meg. A leendő elsős tanító 
nénik virtuális eszközök segítsé-
gével mesélnek az ovisoknak. Eze-
ket a történeteket jeleníthetik meg 
március 24-ig a kicsik. Rajzolhat-
nak, festhetnek vagy bármilyen 
más technikát használhatnak.  
Március 31-én a legjobban sike-
rült alkotásokat a járványügyi sza-
bályok betartásával az iskola ud-
varán jutalmazzuk. 

Márciusban két alkalommal, 
március 9-én és március 23-án 
1630-tól biztosítunk online talál-
kozót a két tanító nénivel és az is-
kolavezetéssel a beiratkozás előtt 
álló anyukáknak és apukáknak. 
Tudjuk, hogy nem könnyű a dön-
tés. A legféltettebb kincseiknek 
próbálják a legmegfelelőbb helyet 
és személyt megtalálni. Ez a mos-
tani kialakult helyzetben még ne-
hezebb, hiszen nincs lehetőség 
a személyes találkozásra. Éppen 
ezért próbáltunk valamiféle meg-
oldást találni a szülőknek. 

Reméljük, sokan ellátogatnak 
ezekre az online suliváró alkal-
makra! Mi már nagy izgalommal 
készülünk! 

n

Akkreditált Kiváló 
Tehetségpont

Ismét elnyerte a rangos címet a Százhalombattai 
Szivárvány Óvoda. Vezér Mihály polgármester gratulált 
az intézmény valamennyi dolgozójának, és köszönetét 
fejezte ki a „kitartó, elhivatott munkájukért.”

Suliváró Online
A Százhalombattai Eötvös Loránd Magyar- Angol Két 
Tanítási Nyelvű Tagozatos Általános Iskolában márci-
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VÁ R O S N A P LÓ

 „ A veletek született értékes tehet-
ség kárba vész, ha nem építünk 
rá, ha nem aknázzuk ki szakszerű 
oktatással!” J.K.Rowling

A felvételi jelentkezések izgal-
mas, feszültségekkel teli idejét él-
jük ezekben a hetekben, napok-
ban. Hová is irányítsuk tehetsé-
ges vagy kevésbé tehetséges gyer-
mekeinket, tanítványainkat. Szülő 
és pedagógus esetében is az egyik 
legnagyobb dilemma. A döntés-
hez nagyon jól kell ismerni a gyer-
meket: mely területen kiemelke-
dő, mi adja számára a motiváci-
ót a tanuláshoz, mi a kedvenc te-
rülete, mivel foglalkozik szívesen. 
Nemcsak a nyolcadik osztályosok, 
de a végzős gimnazisták esetében 
is rendkívül fontos kérdések ezek.

Minden emberi közösség ki-
emelten kezeli tehetségeit, azok 
megtalálását, fejlesztését, segíté-
sét, hiszen jövőjük alakulását sok-
ban befolyásolhatják gondolkodá-
sukkal, alkotásukkal, tevékenysé-
geikkel. Amióta iskola létezik, az-
óta a pedagógusok felfigyelnek a 
tehetségekre, foglalkoznak velük. 
A legkiemelkedőbb tehetséggon-
dozó iskolák az Akkreditált Kiváló 
Tehetségpont cím viselésére kap-
nak felhatalmazást, mint a Száz-
halombattai Arany János Általá-
nos Iskola és Gimnázium is, hi-
szen januárban nyertük el ezt a ki-
válósági címet 3 évre másodízben. 
A tehetségek nem minden esetben 
mutatkoznak meg. Ezért minél 
több tudományterületnek a virtu-
ális ajtaját kell kinyitnunk ahhoz, 
hogy a diákok kinyíljanak, kibon-
takozhassanak. Iskolánk gimnázi-
umi tagozatának informatikai és 
nyelvi területét bemutattuk már 
korábbi cikkeinkben. A harmadik 
profilunk, és egyben a tehetség-
gondozásunk színtere is a biológia, 
természettudományok területe.

2001-től került bevezetés-
re nyolcévfolyamos gimnáziumi 
képzésünkben a 9. évfolyamtól az 
emelt szintű természettudomá-
nyi oktatás, majd a NAT módo-
sításával, a kötelező kerettanter-
vek bevezetésével 2014-től felme-
nő rendszerben a biológia emelt 
szintű képzés. A Pedagógiai Prog-

ramunk Helyi Tanterve alapján a 4 
év alatt 3 biológia órát tartunk he-
tente a biológiát emelt szinten ta-
nuló diákoknak, emellett 9-10. év-
folyamon heti 1 óra tömbösített 
gyakorlatot terepgyakorlat formá-
jában. 11. évfolyamtól az alapóra-
szám mellett heti 2 óra fakultáci-
ót választhatnak a gyerekek. Ezek 
az órák javarészt elméleti biológia 
órák: szakszöveg értelmezésére, a 
tananyag elsajátítására vonatkoz-
nak, valamint tesztekkel, közép 

és emelt szintű feladattípusokkal 
való ismerkedés, azok gyakorlása 
a feladat. A kötelező tananyag na-
gyon magas szintű, a tempó feszes, 
az érettségi követelmények adot-
tak, el kell érni azokat.

A diákok tehetségének kibonta-
kozását megalapozó segítő kötele-
ző órák mellett nagy figyelmet for-
dítunk a tehetségek támogatását 
szolgáló tanórákon kívüli lehetősé-
gekre. Mindenki számára ismert, 
hogy a biológia az egyik leggyakor-
latiasabb szemléletű tudomány: a 
diáknak nem csupán a tankönyvek 
és szakirodalmak anyagát kell tud-
ni alkalmazni a tesztek megoldá-
sánál, hanem az embert körülve-
vő környezetben - egyedek felet-
ti szinten -  is kell tudni eligazod-
ni a botanika, a zoológia, ökológia, 
stb., a biológia tudományterüle-
tén belül tájékozódni, megismerni 
a bennünket körülvevő természe-

Emelt szintű biológia képzés az 
Aranyban

tet minden oldalról.  A másik terü-
let pedig az egyedek alatti szerve-
ződési szintek megismerése, ami 
alatt a mikroszkópizálást, szövet-
tant, biokémiai kísérleteket, bonc-
tani gyakorlatokat, stb. értem. Pe-
dagógiai Programunk alapján az 
alábbi területeken tudjuk szélesí-
teni, színesíteni a biológia tantár-
gyi tudást gimnazistáink körében.
• Pályaorientációs célú progra-

mok (rendszeres)
• Kutatóintézet, kiállítás, Egye-

tem-látogatás (1-1 nap)
• Országos pályázat, konferencia 

szervezése diákok számára
• Lakóhely környékének vizsgá-

lata (1 nap)

• Terepgyakorlat 9. és 10. évfo-
lyamon (3 nap). 
Mindezekről részletesen az 

alábbi cikkben olvashatnak: 
www.tani-tani.info/tehetse gek_
segitesenek_lehetosegei

Fontosnak tartjuk, hogy verse-
nyeken, vizsgákon megmérettes-
senek, mielőtt a végső, a legfon-
tosabb vizsgán, az érettségin részt 
vesznek. A napokban egyik végzős 
diákunk Sisák Borka 12.b osztá-
lyos tanuló írja versenyét a gimna-
zisták legmagasabb szintű orszá-
gos versenyén - az OKTV-n  - bio-
lógiából, ahová 503 diák közül ju-
tott be a 241 versenyző közé a 2. 
fordulóba.

Azonban nem csak az a fon-
tos, hogy szakmaiság terén milyen 
gimnazistákat nevelünk. Fontos, 
hogy személyiségüket a középis-
kolai évek alatt hogyan tudjuk for-
málni, milyen értékekkel ismertet-

jük meg őket. A biológia iránt ér-
deklődő gimnazistáink rendkívül 
jól motiválhatók, a kapott felada-
tot kedvvel, kíváncsisággal, öröm-
mel végzik el. Amennyiben hibát 
ejtenek a feladatban, nem törnek 
le, hanem okulva abból, átgondol-
ják, újra modellezik a feladat meg-
oldását. Nemcsak a biológia tan-
tárgy, de a természettudományok 
más tantárgyaiban is hasonlóan 
kreatívak, tájékozottak, érdeklő-
dők. Képesek kitartóan és mély-
rehatóan elemezni problémákat, 
új, innovatív ötletekkel állnak elő. 
Lelkesen számolnak be kisebb ku-
tatómunkájukról, tapasztalataik-
ról és reflexíven figyelnek pedagó-

gusuk kritikai észrevételeire. Nyi-
tottak a természettudományok 
világa felé: igénylik a tananyag 
megtanulása melletti tananyagon 
kívüli lehetőségeket, pl. versenye-
ken való részvétel, gyakorlati tevé-
kenységek végzése. 

Természettudományos, ezen 
belül biológia oktatásunk gimná-
ziumunkban 20 éve kiemelt terü-
let. Intézményünkből számos ter-
mészettudományos tartalmú fel-
sőoktatási területen tanultak és 
tanulnak diákjaink. Sikereikről 
évente számolnak be a pályaorien-
tációs napokon, rendkívüli órákon 
jelenlegi tanítványainkat motivál-
va. Eredményeink közül a sikeres 
felvételi arányokra vagyunk a leg-
büszkébbek. 

Horváthné dr.Hidegh Anikó
intézményvezető

biológia-földrajz szakos tanár
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Fazekas István 

FŐTÉR
(„…nemazé,akiakarja”)

Cicero azt írja, hogy a fiatal-
ság egyik legfontosabb feladata 
nem más, mint felkészülni a bölcs 
és békés öregségre. Szép gondo-

lat, de vajon a mai időkben, ami-
kor a holnapi nap normalitása is 
állandó veszélyben forog, egy fia-
talt mennyire érinthet ez meg? S 
egyébként is: mit foglalkozzon az 
öregséggel az, aki az élet előtt áll, 
aki diplomát, munkahelyet, csalá-
dot akar, gyermekeket szeretne, 
aki dolgozni, alkotni vágyik? 

Sokan azt mondják, a mai ifjak 
nem igazán tervezik már a jövőt, 
nem vágynak se tanulni, se dol-
gozni, életvitelük is többnyire ad 
hoc, s a fáradságos munka utáni 
pihenés sem érdekli őket túlságo-
san. Ez nyilván nem igaz így, s ha 
bármi is való belőle, az sem a fi-
ataloknak róható fel! Kétségtelen 
tény: ebben az elkomorodni látszó 
világban nagyobb szükségük van a 
segítségre, mint valaha is volt, ám 
ettől ők még ugyanolyan tiszták, 
szépek és nyitottak, mint előde-
ik voltak. Segítségből is csak azért 
kell több nekik, mert a valódi tu-
dást, a valódi ismeretet és a való-
di szeretetet eltakaró hamisságok 
a kelleténél jobban elbizonytala-
nítják őket sorsuk kacskaringós 
kaptatóinak útelágazásaiban. El-
sősorban olyan mentális és szelle-
mi támogatásokra van szükségük, 
melyek által felismerhetik a gon-
dok elsötétülésében is az életadó 
tájakat, a virágok színpompájá-

ban a megérlelt élet ritmusát, a lé-
tüket átölelő környezetben az ott-
hont, a szeretetben pedig ember-
ségük lényegét.

Ha ránézek a Szent István-szo-
bor tövéből a Makovecz-templom 
napba írt keresztjére, az első gon-
dolatom mostanában ez: hála Is-
tennek, Százhalombattán még 
mindig jó gyereknek lenni!A já-
tékhoz és a sporthoz vannak nagy 

győzelmekre szólító lehetőségek 
és van elegendő hely, a tanuláshoz 
pedig a legjobb feltételek adottak. 
Vannak csodálatos – a közössé-
gi érzékenységet hitelesen formá-
ló – közösségek, s ami a legfon-
tosabb: legalább fél évszázados 
itt a valódi tehetséggondozás. Az 
a jövőt szolgáló munka, melynek 
alapjait Szekeres József és mun-
katársai rakták le a Tanuszoda 
és a Sportcsarnok megépítésével, 
melyet Szalay János az úszásokta-
tással, Szigetvári Jóska a Forrás-
sal, László Bandy a rajztanítással 
folytatott, s amelyhez az iskolák a 
különféle szakkörökkel és az an-
gol nyelvi képzéssel csatlakoztak. 
Sorolhatnám a példákat, de feles-
leges: az eredményeket mindany-
nyian ismerjük. Elég, ha csak any-
nyit jegyzünk meg most: aránya-
iban sehol nincs annyi néptáncos 
és élsportoló gyermek, mint itt, 
és sehol annyian nem jutnak el az 
érettségi előtt a középfokú nyelv-
vizsgáig, mint Százhalombattán. 
Kiváló tanáraink vannak, s a vá-
rosunk történetéből is akadnak 
már a fiatalok gondolkodására és 
érzelemvilágára hatással levő pél-
daképek.

Mindezek örvendetesek, mi-
ként az is például, hogy az Arany-
ban immár húsz éve emelt szin-

tű a természettudományi oktatás. 
Azonban ez a világpusztító jár-
vány igen aggasztó: föl sem ocsú-
dunk az egyik hullámából, már-
is itt a másik. Városunkban azon-
ban mindenképpen bizakodásra 
ad okot az, hogy a képviselő-tes-
tület a védekezést a mentálhigi-
éné szempontjából is komolyan 
veszi, hiszen egyre biztosabbnak 
látszik, hogy a pandémia után el-
kerülhetetlen lesz az össztársadal-
mi reszocializáció. A városvezetés 
legutóbbi döntései és megállapo-
dásai – amellett, hogy a karantén-
lét elviselhetőségét igyekeznek va-
lamelyest könnyíteni – gyakorlati-
lag már ezt készítik elő. Az a tény, 
hogy Százhalombatta tartalékva-
gyona a duplája lett a tavalyinak, 
fölöttébb megnyugtató, miként az 
is, hogy az egészségügyi szolgálta-
tás területén megkötött szerződé-
seink is lényegesen előnyösebbek 
a korábbiaknál.

Itt, a főtéren, fiataljaink sorsán 
gondolkodva egy különös kérdés 
fogalmazódott meg bennem: ho-

gyan lehet megnyerhető vesztesé-
günkké ez a járvány? Csakis úgy, 
ha megedz bennünket a jóra. Per-
sze nem olyanformán, hogy va-
lami hivalkodó morálbajnokság 
versenyzői legyünk, hanem ak-
ként, hogy kudarcainkon felülke-
rekedve tudjunk küzdeni a má-
sik emberért. Teréz anya valami-
kor ilyesformán fogalmazott: nem 
az a fontos, hogy igazán nagy dol-
gokat tegyünk, hanem hogy egyre 
növekvő szeretettel tegyük. 

Tudunk még igazán szeretni? S 
ha tudunk, tudjuk-e szeretetünket 
növelni? Nézzünk még gyakrab-
ban gyermekeink szemébe, hát-
ha könnyebbé válik! S ha a nagy 
életküzdelmekben, a modern tü-
lekedés csikorgó robajaiban vala-
mit még sem sikerül elérnünk, ak-
kor se csüggedjünk el, mert az iga-
zi győzelem: „... nem azé, aki akar-
ja, és nem is azé, aki fut, hanem 
a könyörülő Istené.” (Róm 9,16) 
Nagyböjt ideje van. Van mit át-
gondolnunk!

n

Nem újság már, de iszonyú való, 
hosszas betegség után, február 
7-én, vasárnap elhunyt a régi ba-
rát, Farkas Árpád Kossuth díjas 
író, költő és neves publicista, a 
Magyar Művészeti Akadémia tag-

ja. A költőtárs Ferenczes István 
búcsúztatta a szemerjai új teme-
tőben szerdán, 10-én. Hadd me-
séljem el utolsó, személyes talál-
kozásunkat. 

Mintha csak tegnap történt vol-
na (így állok én gyakorta neveze-

tesebb találkozásaimmal), hosz-
szas telefonálgatások után a költő 
rábólintott, „amúgy is rövidesen 
Szegedre kell utaznom, – mond-
ta – előtte meglátogatlak…” Majd 
rövid egyeztetés után korareg-

gel már ott álltam a Nyugati pe-
ronján. (Bár tizenhat éve ennek, 
az emlékezetes találkozások mé-
lyebb nyomot hagynak bennem.) 
Vártam hát a hullámos, hollószín-
hajú költőt, majd mindjárt vissza-
hőköltem.

VÁ R O S N A P LÓ

Utolsó találkozás – battai emlék

Foly tatás a 7. ol da lon
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A galambősz Farkas Árpád 
szállt le a vagonból. Hát hogyne, 
zökkentem vissza a valós világba, 
hisz’ negyedszázada annak, hogy 
elváltunk egymástól a sepsiszent-
györgyi Súgás kávéházban. 

Röpke félóra után már a Vo-
lán százhalombattai járatán ül-
tünk. Mondtam, jó lenne lepihen-
ned, hisz’ öt órakor kezdődik író-
olvasótalálkozód a Hamvas Béla 
könyvtárban. Nem – mondta ha-
tározott hangon –, hanem jobb 
lenne, ha felhívnád Czegő Zolit. 
(Tudva azt is, hogy Czegő a „szom-
szédban”, akkor éppen Ercsiben 
lakott.) Megérkezett aztán a költő-
társ, magam pedig – míg az ebéd-
del foglalatoskodtam – „felidéz-
tem” magamban a múltat. 

A költő és író a Nyikó-mentén, 
Siménfalván született, középisko-
lai tanulmányait Székelyudvarhe-
lyen végezte, a kolozsvári egyetem 
padjait koptatva ismerkedtünk 
meg. Ifjú csikókként szorgalma-
san eljártunk a Gaál Gábor Iro-
dalomkörbe. Magam akkor figyel-
tem rá, amikor felolvasta a Cipő-
fűzőárus versét. Azt a „plebejusi”, 
örökkön igazságot kereső, szociá-
lis érzékenységet, ami aztán értett 
költőként is jellemezte költészetét. 
(És mit ad Isten, a cenzúra is „át-
engedte”.) 

Utána a Jó férfiak verse lepett 
meg, amelyben az idősebb korosz-
tályokat énekelt meg, az általuk el-
szenvedett gondokat, kínokat, tra-
gédiákat. (Nota bene, azt a cen-
zor „elvtársak” talán meg sem ér-
tették, így simán megjelenhetett.) 
A Másnapos ének verseskötetét a 
Jegenyekör, majd az Alagutak a 
hóban, aztán tucatnyi más kötet 
követett. Asszonyidő kötete – úgy 
értékelték – publicisztikai írások, 
de én úgy hiszem, több az annál, 
valóságos széppróza. 

Másik költői hitvallását Sütő 
András búcsúztatóján fogalmazta 
meg: „… drámai módon ábrázolta 
az erdélyi magyartalanítás rette-
netét”. Mert ő maga is következe-
tesen vállalta a nemzetiségi, míto-
szoktól mentes költő szerepét. 

Nemegyszer Kos Károly világá-
hoz közeli, transzilvanista gondo-
latok is megjelennek munkáiban, 
de talán mégsem csak abban. Mert 
a Háromszék napilap régebbi szá-
mait lapozgatva ő szervezett meg 

Sepsiszentgyörgyön az elhunyt 
anyaországi költő-óriás, Nagy 
Gáspár estjét. 

Egyszerű versében is ezt vallot-
ta – költeményének csak két utol-
só strófáját idézném –: „Ha éhes 
voltam, ennem adtál, / ha fáztam, 
kínnal betakartál, / de takarómat 
elloptátok, / s majdnem e kis Ma-
gyarországot. // Erdélyi volnék, 
malomkő van / nyakamban, úsz-
ni így tanultam / s világtenge-
ren vérem átráng / véled, te tutaj-
Magyarország.” A találkozón úgy 
éreztem, mintha tágulna a könyv-
tár is, ahogy gyűlni kezdtek az ér-
deklődők, majd Miklós Magdolna 
tanár értő szavai és Rozsnyai Júlia 
színművész míves vers-mondásai 
töltötték be a rangos rendezvényt. 

Hogy mi mindenről beszélget-
tünk azon a három napon? Na-
gyobbára közös bajunkról, gond-
jainkról. De inkább őt hallgat-
tam. Mert ő következetesen vállal-
ta nemegyszer iszonyú gondját, az 
erdélyi magyarságét. Rövid tanár-
kodása után a kovásznai Megyei 
Tükör szerkesztőségét szolgálta, 
utána az Igaz Szó irodalmi folyó-
iratot, később a Látó szerkesztősé-
gét, majd nyugdíjba vonulásáig az 
általa alapított Háromszék napi-
lap mindennapos gondját, amely-
nek résztulajdonosa is lett. Lapja 
felvállalta egyebek között – külön 
kiadásokban – a cigányság gond-
jait is. Ars poetica-ját egyébként 
wikipediájában is megfogalmaz-
ta: „Szedd össze magad, indulj. 
Kezed ügyében minden: a táj, a 
bot meg ez a mitikus keleti szél. 
Legfennebb megcsusszansz még 
egyszer a szakadékok széleinél.” 

Persze, magam kísértem ki 
a Nyugatiig, majd búcsúzkodás 
a viszontlátás ígéretével. Igen, 
még egyszer összefutottunk a 
Tusnádfürdői Nyári Egyetem után 
Esztelneken, de azóta is hiányér-
zetem van. Mert mennyi mindent 
kellett volna még kibeszélnünk. 
Azt például, hogy lesz-e valaha 
összetartó nemzet ebben a szúet-
te, megcsonkult országban? Mikor 
fogják magukénak tudni az anya-
országiak is az erdélyi, a partiumi, 
a kárpátaljai, a felvidéki és a dél-
vidéki magyarságot felelősséggel 
is magukénak tudni? Hogy a mi 
rövidke életünkben már nem, de 
József Attila szavával élve, talán 
majd: „túl a hallgatag határon…”

Szaniszló József

VÁ R O S N A P LÓ
Folytatás az előző oldalról

Szomorúan értesültem arról, hogy 
Dubecz Tivadar (Tibi bácsi), 
2021. február 11-én 87 éves korá-
ban elhunyt.

Dubecz Tivadar 1934-ben szü-
lettet Sóskúton, ahonnan édes-
anyja származott. Édesapja Bat-
tai. Családja a legrégebbi százha-
lombattai családok közé tartozik. 
Már gyermekként, hatéves korá-
ban besegített az édesapjának és 
megtanulta a halász mesterséget. 
Később a Ganz-Mávag Vagon- és 
Gépgyárban lett szerszám-készí-
tő ipari tanuló. 1953-ban nagyon 
fiatalon kezdett dolgozni az Óvá-
rosi Közösségi Házban, 19 évesen 
végezte el a mozi- gépész tanfolya-
mot, és a katonaidőt kivéve, egész 
életét a Közösségi Háznak szentel-
te. Ennek köszönhetően lett min-
denki Tibi bácsija.

A legkritikusabb időszakban 
1954-től 1957-ig teljesített katonai 
szolgálatot a fővárosban, ahol hír-
adós, majd stúdiós. Díszszemlé-
ken, nagyobb ünnepségeken han-
gosított, 1956-ban például Nagy 
Imre beszédét is ő hangosította. 

1953-tól 1989-ig, mint mozi-
gépész, az utolsó tíz évben fele-
ségével, Erzsi nénivel, a gondno-
ki munkát látta el. Az akkori ve-
zetés úgy gondolta, minden faluba 
kell mozi, mert így tudnak eljutni 
a „nép széles rétegeihez”. Így kez-
dett el Tibi bácsi vetíteni a falu kö-
zössége által 1939-ben épített kul-
túrházban. 

Televízió nem lévén, évről-évre 
népszerűbb lett a film, főleg mert 
az ipar építése miatt az itt dolgo-
zó munkások, katonák szórakozni 
akartak és politikai okokból a falu 
premier előtti vetítésre megkap-

ta a filmeket, melyet Budapestről 
szállítottak ide. Különösen jó kap-
csolatot ápolt a filmesekkel, így a 
legjobb filmeket hozta el a száz-
halombattaiaknak. Tibi bácsi he-
tente 6-8 alkalommal ült be a gép- 
házba és szórakoztatta a mozit 
kedvelő közönséget. Nemcsak az 
Óvárosban vetített, kombi autó-
jába berakta a gépet, aztán ment 
a DKV-hoz, a Barátság Művelő-
dési Házba. Később kitalálta az 
ovimozit, tíz évig járt az óvodák-
ba mesefilmekkel, nagyon szeret-
ték a gyerekek. Akkoriban orszá-
gosan is példaértékű volt ez a kez-
deményezés. A Mozi 1989 augusz-
tusában végleg bezárt. 

A Közösségi Házat 1994. márci-
us 13-án felújítva adták át a közös-
ségnek. Bálok, koncertek, rendez-
vények, kiállítások, civil szerve-
zetek vették át a mozi helyét. Ezt 
irányította 2009 végéig Tibi bá-
csi. 2009-ben 52 év szolgálat után 
átadta a stafétabot az utána jö-
vőknek. Odaadó, kitartó munká-
juk zárásaként mindketten részt 
vettek az Óvárosi Nyugdíjas Klub 
szervezésében. Példamutató sze-
mélyisége meghatározó volt az 
Óvárosi Közösségi életnek. Sze-
mélyesen is jó barátságot ápoltam 
mindkettőjükkel, tiszteltem azt az 
elhivatottságot, amellyel Tibi bá-
csi és felesége szolgálta a közössé-
get egy életen át. 

Dubecz Tivadarnak 1998-ban 
munkája elismeréseként a város 
vezetése Kultúráért Százhalom-
batta Díjat adományozott, 2013-
ban pedig feleségével együtt „Pro 
Urbe Százhalombatta” Díjban ré-
szesültek. Kiemelkedő személyi-
sége, életpályája, elhívatottsága 
és lokálpatriotizmusa példaérté-
kű marad mindannyiunk számá-
ra. Halála nagy veszteség a város-
nak, hiszen elment egy olyan le-
genda a meghatározó személye 
volt az óvárosi közösségnek és a 
városnak.

Százhalombatta Város Önkor-
mányzata és a magam nevében 
részvétemet fejezem ki az egész 
családnak! Isten nyugosztalja 
Dubecz Tivadart! Emlékét nem 
feledjük!

Mély együttérzéssel
 és tisztelettel!

Vezér Mihály Ph.D.
polgármester

„Egy élet munkája másokért”

 Elhunyt Dubecz Tivadar
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„Télűző tárlattal” várja a tavaszt 
a Barátság Kulturális Köz-
pont, amely megnyitotta a feb-
ruár végéig látható Busó-kiállítást 
a bejáratnál berendezett galériá-
ban. „Ahogy a tél átadja helyét a 
tavasznak, mi is úgy adjuk át ki-
állítóhelyeinket a busóknak, hogy 
segítsenek elűzni a hideget és jöj-
jön végre az igazi, madárcsicser-
gős tavasz”- írta az intézmény. 

A közönség még 2019-ben, a 
Summerfest keretében találkoz-
hatott a busókkal Százhalombat-
tán, innen jött – hagyományte-
remtő szándékkal - a tavaly feb-
ruárban megvalósult városi Busó-
járás ötlete. Bár a felvonulás idén 
elmaradt a járvány miatt, az em-

lékek felidézése nem hiúsult meg.  
Az intézmény munkatársai az ere-
deti mohácsi helyszínről hoztak 
jelmezeket és fafaragású álarco-
kat, Vikár Csaba busó-nagykövet 
közreműködésével. A kiállítás-
ra a város óvodásai is készítettek 
ruházatokat, maszkokat ábrázo-
ló rajzokat, festményeket. A tárlat 
a Kovács Krisztina és Gebei Imre 
által korábban készített mohácsi 
busójárás fotóiból, valamint a ta-
valyi battai felvonulás képeiből is 
válogat.

A hónap meghatározó esemé-
nye volt a Bálint (Valentin)-napi 
ünnep. Bálint a latin Valentinus 
családnévből származó magyar 
férfinév. (Valentinus, Valentin, 
Valent, Balent, Bálint.) A III. szá-
zadban élt Szent Bálintot a szerel-
mesek védőszentjeként tartja szá-

mon az egyház, emléknapja febru-
ár 14-e, a XX. századi angolszász 
kultúrában válik a szerelmespá-
rok ünnepévé. Magyarországon a 
kilencvenes években terjedt el. 

A Barátság Kulturális Köz-
pont idén rendhagyó módon, 
versekkel és lakatfallal köszön-
tötte a párokat. A „Barátságos 
KultúrKommandó” városszerte 
hét buszmegállóban helyezett el 
emléklapokra nyomtatott verse-
ket, amiket bárki hazavíve, ked-
vesének címezve adhatott át. Ady 
Endrétől, József Attilától, Radnó-
ti Miklóstól, Shakespeare-től, és 
Szabó Lőrinctől választottak egy-
egy verset. 

Különleges, szívekkel és virá-
gokkal díszített instal-
lációs hátteret állítottak 
fel az ünnep élő, on-li-
ne közvetítéséhez. Szi-
getvári József, a BKK 
igazgatójának köszöntő-
je, illetve hagyomány is-
mertető beszéde között, 
Raczkó Tamás színmű-
vész érzelemteli elő-
adásában hallgathat-
ták meg az egybegyűltek 
Williams Shakespeare 
75. szonettjét. Kohut 
Krisztina igazgatóhe-
lyettes ismertette a pé-
csi kezdeményezésként 

hódító útjára induló lakatfal tör-
ténetét.

A hagyomány 1971-ben indult 
el, először azonban még csak a pé-
csi érettségiző diákok tettek laka-
tokat az iskolai kerítésre, majd ké-
sőbb fejezték ki ezen cselekede-
tükkel párjuk iránti elköteleződé-
süket. Már több magyar városban 
is él a hagyomány, immár a száz-
halombattai párok is elhelyez-
hetik szerelmük zálogát. Az első 
három lakatot - zenei kíséret kö-
zepette - a központ munkatársai 
kedvesük jelenlétében tették fel a 
falra. A BKK két, rácsos lakatfalat 
állított fel a bejárati árkádoknál, 
hogy akár a polgári esküvőt köve-
tően a közeli teremből kijövő há-
zaspárok így is megerősíthessék 
„igen”-jüket. 

 A százhalombattai Hamvas 

Béla Városi Könyvtár is kü-
lönleges eseményt szervezett feb-
ruár 14-éhez  kapcsolódóan, ami 
a könyvek szerelmeseinek is fon-
tos dátum, ekkor tartják ugyan-
is a Nemzetközi Könyvajándék 
Napot. A kezdeményezés célja, 
hogy felkeltsék a könyvek irán-

ti érdeklődést, illetve hogy növel-
jék az azokhoz való hozzáférési le-
hetőséget. Az eseményhez idén is 
csatlakozott az intézmény, így - a 
korosztályokat figyelembe véve 
- becsomagolt meglepetés aján-
dékkönyvvel térhettek haza azok, 
akik február 12-én kölcsönöztek. 

A könyvtár örömmel jelentette, 
hogy minden ünnepi díszbe öltöz-
tetett könyv gazdára talált. „Kö-
szönjük, hogy itt voltatok: remél-
jük, sikerült mindenkit kedvére 
való olvasmánnyal meglepnünk!” 
– írta az intézmény.

„Személyes könyvajándék sze-
relmeseknek” – címmel találha-
tó videó a HVBK közösségi olda-
lán, ahol Kovács Marianna intéz-
ményvezető tolmácsolásában me-
sék is várják az érdeklődőket.

Rendhagyó formában keresik 
idén Százhalombatta legjobb vers- 
és prózamondó diákját a Virtuális 
Vers- és Prózamondó Verseny ke-
retében. Keresik továbbá az or-
szág legjobb, 14 évesnél idősebb 
szövegelőjét is, a jelentkezőktől jó 
minőségű videófelvételeket vár-
nak március 31-éig.

Lehetőséget biztosítanak 50 
órás online közösségi szolgálatra. 
Öt feladat közül választhatnak a 
diákok, illetve egyféléből többet is 
vállalhatnak, vagy akár saját ötlet-
tel is jelentkezhetnek.

Részletek a HBVK honlapján és 
Facebook oldalán.

n

Szeretetközelben – színes kulturális programok
Kiállítást és Bálint napi rendezvényt szervezett, vala-
mint a párok részére egyedi kezdeményezést indított 
a Barátság Kulturális Központ februárban. A Ham-
vas Béla Városi Könyvtár is különleges eseménnyel 
jelentkezett, és versenyt is hirdetett.

Az FTC-Telekom Waterpolo 
magyar bajnok és kupagyőztes, 
valamint Bajnokok Ligája és Eu-
rópai Szuperkupa-címvédő csa-
pata által aláírt labdát az árverés 
végéig a százhalombattai rendelő-
intézetben állították ki, köszönet-
ként a segítségért.

A 116 éves múltú, 1-szeres Baj-
nokok Ligája, 4-szeres Kupagyőz-
tesek Európa Kupája, 2-szeres 
LEN-Kupa, 4-szeres európai Szu-
perkupa, 23-szoros magyar baj-
noki és 20-szoros magyar kupa-
győztes, olimpiai-, világ-, és Eu-
rópa-bajnokokat a soraiban tudó 
csapat vezetői és játékosai is nagy 
örömmel tettek eleget a felkérés-
nek, hogy így támogathassák az 
Érd és Térsége Mentőszolgálatá-

ért Alapítványt. További info és li-
citálási lehetőség: facebook/Civil 
Licit Érd. Rövid idő van licitálás-
ra, kérnek mindenkit, hogy aki te-
heti egy megosztással is segítsen.

Az árverés február 28-án 17.00-
kor zárul. Kezdő licit: 50.000 Ft. 
Licit lépcső: 1000 Ft. n

Civil licit 
az Érd és Térsége Mentőszolgálatáért 

Alapítvány javára
A Százhalombattai Egészségügyi Közalapítvány segítségével, 
az FTC-Telekom Waterpolo férfi vízilabda csapata jótékony célú 
árverésre ajánl fel egy, a játékosok által aláírt felnőtt vízilabdát.
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A 21. alkalommal megrendezett 
nagyszabású verseny az 1997-ben 
elhunyt népszerű edző előtt tiszte-
leg, aki több mint háromezer gye-
reket tanított meg úszni.

A sporteseményen a család ha-
gyományosan minden évben kü-
löndíjat ajánl fel, a legfiatalabb és 
a legidősebb induló részesül aján-
dékban – mondta el Szalai Attila. 
A több úszónemzedéket felneve-
lő legendás szakember fia szerint 
édesapja soha nem az eredménye-
ket, hanem az úszás népszerűsíté-
sét, a víz megszerettetését tartot-
ta a legfontosabbnak. Erős alapot 
rakott le az utánpótlás nevelés-
ben, amelyre az eredményes ver-
senysport épül. A battai megmé-
rettetés már minősítéses verseny, 
vagyis része a szövetség hivatalos 
kiírás-sorozatának.   

Az idősebbek (2009 és ko-
rábban születettek) pénteken és 
szombaton versenyeztek, amely 
során kiválóan teljesített a száz-
halombattai VUK SE. Ez verseny 
nem csak felmérésként szolgált, 
hanem edzésnek is. Edzői köve-
telmény volt a legalább 10 egyé-
ni versenyszámban való indulás, 
amiből pénteken ötszöri rajthoz 
állást jelentett 200 métereken. 
(vegyes, pillangó, hát, mell, gyors) 
Ezt az erőpróbát remekül vették 
az idősebb versenyzők, és kivétel 
nélkül mindenki egyéni rekordo-
kat úszott legalább egy számában, 
de volt, aki mindegyikben.

A 400 méteres gyorszúszáson 
kívül szombaton minden úszás-

nemben rendeztek 50 és 100 
méteres futamokat és 4x50-es 
vegyesváltót is. Ami a battai klu-
bot illeti, ez utóbbiban a Nagy Ko-
los, Szöllősi Martin, Barta Gergő 
és Marosi Bálint kiváló verseny-
zéssel, hatalmas meglepetésként 
mindenkit maguk mögött tudva 
csaptak az aranyat jelentő célba.

A házigazdák közül a legered-
ményesebb versenyzők a fel-
nőtt kategoriában (2005- és ko-
rábban születettek) egyaránt 2-2 
egyéni aranyéremmel: Nagy Ko-
los és Szöllősi Martin, a lányok-
nál Rupics Bernadett és Pestenácz 
Boglár teljesített a legjobb 1-1 do-
bogós helyezéssel.

A 11 fős százhalombattai csa-
pat összesen: 6 arany, 2 ezüst és 
8 bronzéremmel, valamint na-
gyon jó tapasztalatokkal, számta-
lan egyéni rekorddal, elégedetten 
térhetett haza.

A vasárnapi viadalon a fiatalab-
bak (2010-és később születettek) 
45 egyéni rekordot értek el a VUK 
SE színeiben. Sok érmet sikerült 
begyűjteni, szám szerint 8 arany-, 
12 egyéni és 1 váltó ezüst- és 9 
bronzérem volt a termés. A csa-
patból kiemelkedő teljesítményt 
nyújtottak a lányok közül Bóta Li-
liána, Kálmán Nóra és Dégi Csen-
ge, fiúk közül Kesztler Gábor és 
Rácz Bálint.

Az első versenyén résztvevő 
Wirth Emma Julianna (2012) 50 
méteres mellúszásban, a remek 7. 
helyet szerezte meg a vasárnapi 
napon. n

A célkitűzés nem változott, meg 
akarjuk nyerni a bajnokságot és 
minden csapatot meg akarunk 
verni.

Az első félidő eleje kicsit dö-
cögősen indult, támadásban 
kapkodtunk és a ziccereinket is 
elég rosszul használtuk ki, így a 
11.percben időt kért Adorján Gá-
bor 7-3-as vendég vezetésnél. Az 
időkérés után rendeztük a sorain-
kat, védekezésben egészen stabi-
lak tudtunk lenni, ami mellé páro-
sult kapus védés is, elől pedig sor-
ra lőttük be a helyzeteinket, végül 
1 gólos vezetéssel mehettünk az 
öltözőbe. (14:13)

Nagyon motiváltan, ellentmon-
dást nem tűrő mentalitással kezd-

tük a második játékrészt, míg a 
vendég együttes kicsit belealudt a 
félidei szünetbe. Gyorsan eldőlt a 
mérkőzés, a 41.percben már 7 gól-
lal vezettünk, végül nagyarányú, 
37-20-as győzelemmel kezdtük 
meg a tavaszi szezont!

Fontos, 28:24 arányú győ-
zelmet arattunk az Üllő ellen 
idegenben február 22-én.

Az Üllői VKSK csapata ellen 
léptünk pályára, ami számunkra 
egy nagyon fontos mérkőzés volt 
a bajnoki cím megszerzése szem-
pontjából. Az Üllő a tabella 3.he-
lyét foglalja el, ezért ez egy 4 pon-
tos mérkőzésnek számított. Az 
őszi szezon során hazai pályán 7 
góllal tudtuk megverni őket, de 
Üllőn játszani mindig sokkal ne-
hezebb.

A mérkőzés elejét végre jól 
kezdtük, támadásban gólokra vál-
tottuk a helyzeteinket, míg véde-
kezésben fegyelmezettek voltunk 
és ehhez jó kapus teljesítmény is 
párosult. Az első 5 percben az ül-
lői csapat nem is tudott betalál-
ni, ekkor már 4-0-ra vezettünk. 
A lendületünk és fegyelmezettsé-
günk nem hagyott alább, az ellen-
fél csapatának nem is volt válasza 
erre a teljesítményre, a félidőre 7 
gólos előnnyel mehettünk az öltö-
zőbe.

A második félidő első 10 per-
cét nem igazán kezdtük jól főként, 
mert az ellenfél csapata kapust 
cserélt és elég szépen hárította a 
ziccereinket, így a 40.percre kö-

zelebb tudott jönni az üllői csapat 
(21-17). A következő 10 percben 
viszont fordult a kocka a védel-
münket összekapva nagyon meg-
nehezítettük a hazai csapat dol-
gát, akiknek minden egyes gólért 
meg kellett szenvedniük. Fontos 
volt a mérkőzés folyamán, hogy 
aki a kispadról szállt be a mér-
kőzésbe mindenki tudott hozzá 
tenni vagy elől vagy hátul, emiatt 
friss tudott lenni a csapat egészen 
a mérkőzés végéig. Bár a végére 
csak 4 gólos győzelem lett, de en-
nél közelebb már nem tudott zár-
kózni az üllői csapat. 

Következő mérkőzés: Százha-
lombattai KE – Csepel DSE, Száz-
halombatta, Városi Szabadidő 
Központ február 27-e, 18 óra.

n

Ismét versennyel emlékeztek
A hagyományoknak megfelelően, a százhalombattai Városi 
Sportuszoda adott otthont a Szalai János Úszó Emlékversenynek 
február 19. és 21. között.

Könnyed győzelem után fontos diadal
37:20-ra nyert hazai pályán a Százhalombattai KE az ALBA Máv 
Előre ellen, a Férfi kézilabda NB. II-es bajnokságban február 13-
án. Fontos, 28:24 arányú győzelmet arattak az Üllő ellen idegen-
ben február 22-én. Egyesületi beszámoló a mérkőzésekről.
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Bár nem a battai csapat volt az 
esélyes, az első mérkőzésen, en-
nek ellenére szerettek volna meg-
lepetést okozni – tájékoztatott 
Koller János vezetőedző.

„Sajnos a mérkőzés elején a 
laza védekezésnek és az elkapko-
dott támadásoknak „köszönhető-
en” az ellenfél tetemes, hét gólos 
előnyt szerzett.

Kicsit rendeztük a védekezést 
és már pontosabbak voltunk a 
kapu előtt is, így hatalmas mun-
kával a 29. percben feljöttünk két 
gólra, de újra hibáztunk és így a 
félidőt 4 gólos hátrányba fejeztük 
be (11:15).

A második félidőben a Gyöm-
rő tudott újítani, mi pedig nem 
tudtuk velük felvenni a lépést, így 
megérdemelten nyert az ellenfél, 
bár ekkora különbség nem volt a 
két csapat között, mint ami a vé-
gére kialakult (22:27).”

SZKE II-DKSK összeállítá-
sa: Homonnay, Rácz (kapusok), 
Komáromi 4, Koncsár Gábor. 1, 
Rakvács 4, Varga P 1, Csere: Fe-
hér 1, Varga I. Matos 3, Varga K. 
3, Minárovits, Varga I. Edző: Kol-
ler János

A következő fordulóban 
a Domonyhoz látogatott a 
battai csapat, amely megle-
petésre elhozta a győzelmet 
jelentő pontokat.

Koller János: „Eddig nem sok 
babér termett itt számunkra, most 
sem mi voltunk a mérkőzés esé-
lyesei.  Szerencsére ez az első fél-
időben nem látszott a játékunkon 
sőt, Homonnay kapus kiváló vé-
déseinek és a kitűnő védekezés-
nek köszönhetően rendre sikerült 
megakadályozni az ellenfél gól-
szerzési próbálkozásait.

A két beállós támadójátékunk-
ra ez időben nem tudott reagálni 
a Domony, így jelentős, tíz gólos 
(10:20) vezetéssel mentünk pihe-
nőre.

A második félidőben a hazai-
ak bizonyították, hogy milyen kel-
lemetlen ellenfelek tudnak len-
ni. Fokozatosan dolgozták le a 
hátrányukat, de a végjátékban, 
Homonnay remekelésének és két 
jó időben lőtt gólunknak köszön-
hetően sikerült elhozni két bravúr 
pontot.”

SZKE II-DKSK összeállítása 
a 2. mérkőzésen: HOMONNAY 
(kapus), Varga K.2, KONCSÁR 
GÁBOR 9, Koncsár Gergely1, 
RAKVÁCS 6, KOMÁROMI 5, MA-
TOS 5, Csere: Varga I., Rádler, Fe-
hér 2. 

Edző: Koller János
Következő hazai mérkőzés:
Február 28-a, vasárnap, 15.00 

Százhalombatta, SZKE II-DKSK – 
Csömör II n

A felnőtt pisztolyosok léptek lő-
állásba az első napon. A férfiaknál 
az alapversenyben is az élen záró 
Tátrai Miklós (579 kör) győzött, 
aki a döntőben sem bízott sem-
mit a véletlenre. Bár az első öt lö-
vés után még Hegedűs László ve-
zetett, a 10. lövés után a BHSE 
versenyzője az élre állt. A verseny 
közben volt már 6.9 kör is az elő-
nye, végül 3 körrel előzte meg a 
második Hegedűst. A győztes Tát-
rai Miklós eredménye 239.2 kör. 

A női légpisztoly döntője hi-
hetetlen izgalmakat hozott. Ma-
jor Veronika a 11. lövést követő-
en állt az élre, Fábián Sára Ráhel 
azonban egy percig sem akart le-

mondani az aranyéremről, és a 
14. lövés után beérte, a 21. lövés 
után pedig meg is előzte a BEFAG 
Keszthelyi Erdész Lövészklub ver-
senyzőjét. Az utolsó lövés előtt az 
első helyen holtverseny alakult ki 
Major és Fábián között. A végén 
a rutin döntött, a KSI versenyző-
je lett a második. A győztes Major 
Veronika eredménye 240 kör. 

A felnőttek légpuska verseny-
számaival folytatódott a battai 
sportlövő 10 méteres országos 
bajnokság a második napon. A 
férfiaknál Péni István ezúttal is vi-
lágszínvonalú eredményt lőtt az 
alapversenyben 632.8 körrel, és a 
döntőben sem talált legyőzőre. A 
második és harmadik helyen két 

juniorkorú versenyző, Hammerl 
Soma és Török Ferenc végzett. A 
nőknél Zwickl-Veres Kata ezúttal 
megelőzte a két juniort, a máso-
dik Mészáros Esztert és a harma-
dik Dénes Esztert. A vegyes páros 
versenyszámban az újpesti Dénes 
Eszter, Péni István kettős lett az 
aranyérmes. Az aranycsatában az 
UTE „A” csapata 16-4-re győzött 
a Szijj Katinka, Vas Péter alkotta 
Komáromi VSE együttese ellen, 
míg a bronzmérkőzésen az UTE 
„B” kettőse, vagyis Toma Dorina 
és Hammerl Soma 17-15-re verte 
meg a Seffer Kata, Abrudán Zsolt 
alkotta BHSE-t. Mivel az Európa-
bajnok Péni az Újpest színeiben 

a csapatversenyben is győzött, 
triplázott a magyar bajnokságon.
(hunshooting.hu)

A Százhalombattai Lövészklub 
eredményei: Mozgáskorlátozott 
légpisztoly 60, 2. Juhász Márton 
542, Felnőtt nő: 5. Kéri O., Györ-
gyi K., Balogh Zs. 1613, Férfi: 6. 
Joó A. ifj Joó A., Szemán D 1627, 
Junior  MIX: Nagy Zs. - Klem B., 
Leány: 6. Nagy Zs., Györgyi K., 
Balogh Zs. 1557, Fiú: 4. Márkus P., 
Hirnyák H., Czirok M. 1570, Ifjú-
sági Leány: 5. Nagy Zs., Bencs L., 
Tóth J. 1031, Fiú: 2. Hornyák H., 
Tóth Á., Márkus P. 1053

További részletes eredmények 
a hunshooting.hu oldalon.

n

Papírforma mérkőzés és 
 bravúr győzelem

A listavezető Gyömrő volt az ellenfél Százhalombattán a Megyei 
I. osztályú, férfi felnőtt kézilabda bajnokságban, február 14-én. 
SZKE II-DKSK – Gyömrő 22:29 (11:15). A folytatásban a Domony-
hoz látogatott a battai csapat, és meglepetés sikerrel tért haza, 
február 21-én. Domony- SZKE II-DKSK 27:30 (10:20).

Kiélezett verseny
Százhalombatta immár kilencedik alkalommal volt házigazdája a 
sportlövők 10 méteres országos bajnokságának február 7-8-án.
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Keresztrejtvény
VictorHugofrancia romantikus dráma-, regényíró, költő és politikus 1801. február 26-án született. Már nagyon fiatalon ki-
tűnt tehetségével, mindössze 17 éves volt, amikor testvéreivel közösen irodalmi lapot alapítottak, amelyben lehetősége nyílt 
tehetségét megcsillogtatni. Két évvel később megjelent első verseskötete. Rendkívül igényes volt önmagával szemben, írásait 
többször átdolgozta, hogy azok a lehető legjobbak legyenek. Regényei máig keresettek, így a Párizsi Notre Dame, a Kilencven-
három vagy a Nyomorultak népszerűek, több regényéből nem is egy alkalommal készült film. 

Mai rejtvényünk egy tőle származó idézetet tartalmaz. A megfejtéseket 2021. március 5-éig várjuk a hirtukor@mail.battanet.hu, vagy a Hírtü-
kör Szerkesztősége, 2440 Százhalombatta, Ifjúság útja 7. (Polgárok Háza) címre. A helyes megfejtők közül egy szerencsés Százhalombatta Város 
címerével díszített bögrét kaphatja meg. 

Az előző számban megjelent rejtvényünk helyes megfejtéséért a Biksi Méhészet egy üveg mézét Hegedüsné Csapó Zsuzsanna (Százhalombatta) 
veheti át, a Polgárok Háza portáján munkaidőben. Gratulálunk! 



1 2 .  O L D A L S Z Á Z H A LO M B AT TA I  H Í RT Ü KÖ R  •  X X X I V.  É V F O LYA M  3 .  S Z Á M  •  2 0 2 1 .  F E B R U Á R  2 5 .

OKTÁN SZÁLLÓ
MUNKÁSSZÁLLÁS  (EG19009148)

Százhalombattán, a városközpontban
oktanszallo@oktanszallo.hu  •  www.oktanszallo.hu

06 23 354-812

n

Autófelvásárlás azonnali készpénz-
fizetéssel állapottól függetlenül 0-18 
éves korig.  Tel.: 06-30/6821390
WWW.A111AUTO.HU

A P  R Ó  H I R  D E  T É  S
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 te-
lefonos egyeztetéssel. Tel.: 06-20-321-9422  
www.biksimeheszet.hu


