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Kitüntetések és elismerések
a nemzeti ünnep alkalmából
A nemzet ünnepe, rendhagyó
emlékezés
Főtér –„Talpra, magyar, talpra,
Százhalombatta!”- Fazekas
István gondolatai
Egyik szemük sírt, a másik
nevetett – bizakodóak
a triatlonisták

Számítógépekkel segít az Önkormányzat a háziorvosoknak
Összesen mintegy 3 millió forint értékben, nyolc darab korszerű számítógép és az adminisztrációt kön�nyítő irodai programcsomagok beszerzéséről döntött
Vezér Mihály polgármester. A gépeket napokon belül
üzembe helyezik a Százhalom Egészségügyi Központban – hangzott el a március 4-ei tájékoztatón.

Vezér Mihály elmondta, hogy
az új szintre lépett járványhelyzetben egyre gyorsabb ütemben halad a védőoltások beadása. A megnövekedett ügykezelési feladatok automatizálása, illetve a hatékony munkaszervezés érdekében
tárgyalt az illetékes államtitkárokkal és felnőtt háziorvosokkal, ennek nyomán történik az eszközök

és a programok beszerzése. Az Önkormányzat továbbá egy Excel-tábla megszerkesztésében is segítséget nyújt, amelyben az oltásra váró
lakosok nyilvántartását lehet pontosan vezetni, adott esetben szűrni, csoportosítani. A nagyszámú
(egyszerre több száz) kiértesítések gyorsabb kiküldéséhez szükséges technikai megoldások kidolgo-

Leállt az egynapos sebészet
a SZEK-ben
A Százhalombattai Egészségügyi Központ egynapos sebészete sem folytathatja az ellátást, mert a kórházak után
további intézménykere is kiterjesztette a kormány a részleg működésének határozatlan idejű szüneteltetését.
Dr. Berzéki Ferenc főigazgató elmondta, hogy értesítették az érintett betegeket. A központi intézkedést a koronavírus-járvány terjedése

indokolja, mert a fertőzöttek kórházi ellátásához minden szakemberre
szükség van. A korlátozás feloldásáról azonnal tájékoztat a SZEK.  n

zásában (kör e-mail) szintén részt
vesznek.
Terveik szerint az oltás időpontjáról szóló értesítő e-mailben mindenki megkapná az oltáshoz szükséges kötelezően kitöltendő nyilatkozat elérhetőségi linkjét
is, így – akinek van rá lehetősége
– a dokumentumot már kinyomtatva, előre kitöltve vinné magával, ezzel is időt spórolva meg. A
kinyomtatott nyilatkozatok már
elérhetőek az Egészségügyi Központ előterében is, de letölthetőek
a Battanetről, a https://battanet.
hu/tajekoztato-oltasi-programrol/
linken.
Az oltások már ötféle vakcinával zajlanak, az oltóanyagok rendelkezésre állásának függvényében. Valamennyi alkalmazott vakcina ellenőrzött, a szakvélemények
alapján biztonsággal beadható, erőteljes immunválaszt kiváltva, hatékony védelmet adnak a súlyos fertőzés ellen. Az oltóanyagokról részletes információ található a
magyar kormány koronavírus tájékoztató oldalán.
Fontos, hogy az oltásra regisztráltak folyamatosan figyeljék a
megadott elektronikus címükre érkező leveleket, és azonnal válaszoljanak a háziorvosi értesítésre. Az

oltások központi menetrend szerint szervezetten zajlanak, azt befolyásolni, előre hozni nem tudják a
háziorvosok.
Vezér Mihály kiemelte, hogy
az Önkormányzat – lehetőségei
szerint – minden eszközzel segíti az amúgy is leterhelt egészségügyi dolgozókat, hogy – a regisztrált battai lakosok – minél hamarabb megkaphassák a védőoltásokat. Össztársadalmi érdek, hogy a
lehető legtöbben védetté váljanak,
mert csak így állítható meg a járvány terjedése. Hozzátette: minden
engedélyezett vakcina jobb, mint a
súlyos betegség.
A városvezető kitért arra is, hogy
a március 8-tól hatályos további
járványügyi szigorítások nyomán
már nem a polgármesterek döntenek a maszkhasználatról, ami közterületen mindenhol kötelező.
Török Sándor alpolgármester
elmondta, hogy aki nem rendelkezik elektronikus elérhetőséggel, azt
telefonon értesítik az oltásról, senki sem marad ki, aki regisztrált.
Egyúttal a lakosság türelmét kérte, ha nehezen tudják elérni a rendelőket telefonon, a háziorvosokon
ugyanis nagyon nagy a nyomás a
sok teendő miatt.


n
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Új mobiltelefonos alkalmazás
– minden egy helyen

Óvárosi lomtalanítás és
csapadékvíz-elvezetés

„OkosBatta” elnevezéssel, elkészült Százhalombatta mobiltelefonos applikációja, amely számos hasznos, a mindennapi életben fontos információt tartalmaz – hangzott el a március 3-i tájékoztatón.
Az általános tartalmakon túl, a regisztrációt követően a felhasználó
időpontot tud foglalni a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadására.

A rendkívüli jogrend meghosszabbításának következményeként továbbra is elmaradnak az önkormányzat szakbizottsági és képviselő-testületi ülései. A 2021. évi költségvetés
elfogadását követően kértem személyes találkozót Vezér
Mihály polgármester úrtól, részben tájékozódás, részben az
óvárossal kapcsolatos problémák ismertetése céljából.

Vezér Mihály polgármester emlékeztetett arra, hogy közel két éve 10
darab okospadot helyeztek ki a városban, amiket azóta is szívesen használ
a lakosság. Egy éve már, hogy elérhető
a BattaTúra applikáció, amelyet több
mint 2500-an töltöttek le. Most újabb
lépést tettek az okosváros felé.
Az „OkosBatta” fejlesztésével azt a
százhalombattai fiatalokból álló, Ládi
Tamás által vezetett csapatot bízta meg, amely a korábbi alkalmazást
is készítette. Az új applikációval egy
helyen lehet tájékozódni a turizmusról, a programokról, a városi hírekről, valamint az orvosi rendelésekről.
Érdemes azért is letölteni, mert így telefonról elérhetőek a hivatali ügyintézéshez szükséges dokumentumok,
pályázati lehetőségek, közérdekű és
egyéb felhívások.
Az OkosBatta a turisták számára

is nagy segítség lehet, mert itt megtalálják a város nevezetességeit, az intézmények elérhetőségeit, valamint a
szálláshelyek, cukrászdák, pub-ok és
éttermek között is válogathatnak.
A fejlesztők olyan funkcióval is ellátták az appot, amelynek segítségével a regisztrált felhasználók azonnali
értesítést kapnak az aktuális hírekről,
orvosaik rendelési idejének változásáról. Az alkalmazás tartalmazza továbbá az aktuális MÁV és VOLÁN menetrendet, illetve készül szakmánként a
lakossági szolgáltatók elérhetősége is.
Az „OkosBatta” ingyenesen elérhető az App Store és Google Play áruházakból. Egy hét alatt már több mint
1000-en letöltötték az alkalmazást. A
felhasználók egy felmérés kitöltésével
jelezhetik véleményüket, így a battaiak
igényeinek megfelelően tudják fejleszteni a városi alkalmazást.
n

Támogatja az önkormányzat az
Óvárosi Szerb Klub felújítását
A város az idei költségvetésből 3 millió forinttal járul hozzá a
rekonstrukcióhoz – tájékoztatott Vezér Mihály polgármester.
Az egykori szerb iskola épülete
a szerb közösség tulajdonát képezi,
amelyben működik a Szerb Közösségi
Klub, az Egyházi Múzeum, és itt van
a székhelye a Szerb Nemzetiségi Önkormányzatnak is. Az 1900-as évek
elején épült ház rossz állapota miatt
korszerűsítésre szorul.
Vezér Mihály köszönetét fejezi ki
Bóna Zoltán országgyűlési képviselőnek, aki sikeresen segítette a Szerb
Országos Nemzetiségi Önkormányzat
felújítási pályázatát. Ennek eredmé-

nyeként 20 millió forint kormányzati
támogatás érkezett a nemzetiségi önkormányzathoz, amelyből felújíthatja
az épület tetőszerkezetét, a városi forrásból pedig a fűtéskorszerűsítés valósulhat meg.
„A támogatásoknak köszönhetően
a felújítás után egy korszerűbb épületben működhet tovább a szerb közösség, amely fontos központja a kulturális eseményeknek, klubnapoknak,
egyházi ünnepeknek is” – írja közleményében a polgármester.
n

• Folyamatosan készülnek a kiviteli tervek az óvárosi csapadékvíz-elvezetési program folytatására. Ebben az évben a Halász és a
Kárász utcában valósul meg a költségvetésben elkülönített 25 millió
Ft és 2,2 millió Ft felhasználásával.
• A SZÁKOM által meghirdetett
időpontban (április 15-16-17) kerül
sor idén tavasszal a lomtalanításra. Továbbra is fontos, hogy tájékozódjanak az elszállítás időpontjáról, illetve jelezzék, ha rendkívüli
szállítási igényük van.
• Ami a zöldhulladék elszállítási rendeletet illeti, a módosításra
leghamarabb három évszak próbaidőszaka után kerülhet sor. Addig is egyedi igényeikkel keressék
a SZÁKOM Kft. köztisztasági részlegét.
• Tovább folyik a közvilágítás
bővítése és kiépítése. Ebben az évben a szükséges ügyintézést és előkészítést követően a Matróz utcát

és az Álmos utca folytatását építhetik ki.
• Visszatérő probléma a Határ
úti (Téglagyári) buszfordulónál a
szabálytalan helyen parkoló gépjárművek, amelyek akadályozzák
a közforgalmat. Ezért ebben a költségvetési időszakban kivizsgálásra
kerül a helyi parkoló kialakításának lehetősége.
• Nagyszabású faültetési programról döntött a város. A következő öt év alatt több, mint 264 fát ültetnek ki a város köztereire. Előzetes tervek alapján az óvárosra 62
db facsemete jut, melynek kiültetésére a Szent László, Tildy, Meggyfa és Barackfa utcákban kerül sor a
megfelelő őszi időszakban.
Továbbra is keressenek
bizalommal, elérhetőségeim:
szabogabor@mail.battanet.hu,
06 20 222 2930.
Szabó Gábor
települési képviselő
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Kitüntetések és elismerések a nemzeti ünnep alkalmából
A koronavírus-járvány miatt Százhalombattán is elmarad az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc
tiszteletére rendezett ünnepség március 15-én. A hagyományokhoz híven azonban idén is elismerését fejezi ki az
Önkormányzat a várost kimagasló teljesítménnyel gazdagító személyeknek.
A rendkívüli helyzetben Vezér
Mihály polgármester a képviselők
véleményét kikérve hozta meg a
döntést a díjakról, illetve az október 23-án esedékes Pro Urbe elismerés odaítéléséről is most született határozat a járvány okozta bizonytalan tervezhetőség miatt.
Az alábbiakban Vezér Mihály
ünnepi gondolatai után, bemutatjuk az idei díjazottakat.
*
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Hagyományaink szerint minden évben március 15-én Százhalombattán is megemlékezünk az
1848-49-es magyar forradalom
és szabadságharc hőseiről. A régmúlt dicsőssége mellett 1991 óta
nem felejtjük el a jelenkor hőstetteit sem. Ilyenkor mondunk köszönetet azoknak a százhalombattai
embereknek, akik egy kimagasló cselekedettel és/vagy egy életen
át tartó kiváló teljesítménnyel példaértékű munkássággal szolgálták Százhalombatta dicsőségét.
Így fonódik egybe mindig erősebben a múlt és a jelen, és építik folyamatosan a boldog és szabadságon nyugvó közös jövőnket.
Ilyenkor szép ruhát veszünk fel
és a lelkünket is ünneplőbe öltöztetjük. Magunkkal hívjuk a fiatalokat, együtt fejet hajtunk Petőfi és a márciusi ifjak emléke előtt.
Illő módon, boldog büszkeséggel mondunk köszönetet azoknak,
akik hosszú évek alatt töretlenül
munkálkodtak azon, hogy a mi
életünk és a következő generáció
élete is szebb legyen.
A tavaly március 15-i köszöntés nagyon csendesre sikerült,
sajnos nem lehet ez másképp az
idén sem! Még mindig a vírus elleni védekezés köti gúzsba életünket. Mindenki arra kíváncsi, hogy
ez még meddig tart? Egyszerű
a válasz: Ameddig hagyjuk! Az
egészségügyi védekezés lehetőségei ismertek, éljünk vele. Létezik
a vírusnak egy másik törzse is,
ami teljesen szétzilálja életünket.
A széthúzás, a gyűlöletkeltés, az
ellenségképzés, az állandó harc,
a hazugságok hálózata. Kell nekünk ez így tovább?

Március 15-e jó alkalom arra,
hogy újra egyesüljön a nemzet.
Nézzük meg a most kitüntetetteket! Ők kivétel nélkül nem megosztó, hanem integráló személyek! Nem a démonjaikkal küzdenek a hatalomért, hanem az
egyetemes közösségért dolgoznak
sikeresen az élet különböző területein!
Vegyünk példát róluk!
*
A Város Díszpolgára címet
Szakmány Tamás orvospro
fesszor kapta, a koronavírusjárvány idején tanúsított tudományos és gyógyító munkája elismeréseként.
Dr. Szakmány Tamás nemcsak
Százhalombatta, hanem Nagy Britannia egyik elismert és kitüntetett személye.
Az egykor Százhalombattán élő
kiváló orvost, a gyógyító és a tudományos élet terén kifejtett kimagasló teljesítménye elismeréseként, II. Erzsébet királynő a Brit
Birodalmi Rend tagjává választotta. Szakmány professzor Érden
érettségizett a Vörösmarty Gimnáziumban, majd a pécsi Tudományegyetem orvosi karán lett az
anaeszteziológia doktora. 2004ben tapasztalatszerzés végett Angliába költözött, Liverpoolban kez-

kor rendkívül fontos szerepet kaptak az aneszteziológus szakorvosok, Szakmány professzor a súlyos
betegek kórházi ellátásának walesi
koordinátora lett. A járvány idején
ő volt a walesi intenzív osztályok
hálózatának vezetője, ilyen minőségében mindent megtett a betegek gyógyulásáért.

*

Pro Urbe Százhalombat
ta díjas dr. Berzéki Ferenc, a
Százhalom Egészségügyi Köz
pont Főigazgatója.

Dr. Berzéki Ferenc az Országos
Mentőszolgálat keretében kezdte
pályafutását az egészségügy területén, 1987 -1993 között dolgozott
mentőápolóként, majd mentőtisztként. 1993-ban szerezte meg
orvosi diplomáját, ezt követően
1998-ban oxyológus szakvizsgát
tett. Százhalombattán 1998 óta
dolgozik. Ő szervezte meg a 24
órás orvosi ügyeletet. 2008 decemberétől tölt be főigazgatói tisztséget a Százhalom Egészségügyi
Központban.
Dr. Berzéki Ferenc ebben a nehéz időszakban is mindent megtesz azért, hogy a város lakossága a
legmagasabb szintű orvosi ellátásban részesüljön. Kimagasló szerepet játszik a koronavírus elleni védekezésben, és emellett a hagyományos értelembe vett gyógyító és
megelőző ellátásban.

*

dett el dolgozni. Öt éve a Walesi
Gwenti Kórház súlyos betegeket
ellátó részlegének az orvosa, majd
vezetője lett. Ezt követően a Cardiffi Egyetemen lett professzor.
A koronavírus-járvány kitörése-

A Környezetvédelmi Díjat
Horváth Péter, a Dunamen
ti Erőmű Zrt. vezérigazgató
ja kapta.
Százhalombatta Város Önkormányzata és az Erőmű kapcsolata
már a kezdetektől kölcsönös tiszteleten és együttműködésen alapul, melyben kulcsfontosságú a
vezetők hozzáállása. A felek közötti partneri kapcsolat szellemében

a cég 2017 és 2019 között összesen 70 millió forinttal járult hozzá
a helyi kulturális élethez, oktatáshoz, valamint egészségfejlesztéshez – például az amatőr sporttevékenységek és óvodai fejlesztések
területén. Tavaly pedig meghos�szabbította és megújította együttműködési megállapodását a MET
Csoporthoz tartozó Dunamenti
Erőmű Zrt. és az Önkormányzat. A
partneri szerződés által az erőmű
újabb három éven át, ismét közel
70 millió forinttal támogatja a helyi közösségeket.
Horváth Péter 2018 júliusa óta
a Dunamenti Erőmű vezérigazgatója. Az Erőmű vezetőjeként elkötelezett a fenntartható működés
mellett, és prioritásként kezeli az
egészségvédelmet. Emellett küldetésének tekinti a legmagasabb
elvárásokat is kielégítő munkabiztonsági- és környezetvédelemi
normáknak való megfelelést, melyet 2019 óta ISO tanúsítványok is
szavatolnak.
A környezet védelme és a folyamatos megújulás jegyében az elmúlt évek során az erőmű területén számos használaton kívüli
technológiai és egyéb épület elbontására került sor, illetve megtör-

tént ezen területek rekultiválása.
A technológiai célra nem használt
zöld területek visszakerültek művelésbe, és fásított terület, vagy rét
besorolást kaptak.
Egy igazi sikertörténet, hogy
egy hasonlóan kihasználatlan erő
művi területen 2019-ben megkezdte működését a MET Dunai
Solar Park, az ország egyik legnagyobb naperőműve is.
A környezetvédelmi- és fenntarthatóságot biztosító intézkedések sorában 2020 év végén több
Folytatás a 4. oldalon
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Folytatás az előző oldalról
hónapos előkészítés és két hét aktív munka eredményeként közel
100 tonnányi hulladékot szállíttatott el a Dunamenti Erőmű Zrt.
további hasznosításra. A gyűjtés,
szelektálás és elszállítás után rendezettebb lett a környezet, a befolyt összeget pedig helyi civilekkel együttműködésben jótékony
környezetvédelmi akcióra fordítják majd.
Horváth Péter vezetése alatt
számos környezetvédelmi célú beruházás, fejlesztés és korszerűsítés
valósult meg, profizmusának, maximalizmusának, hozzáállásának
köszönhetően. Közös érdek a környezetvédelem, a megújuló energia hasznosítása, amelynek egyik
élharcosa.

*

Egészségünkért Díjban ré
szesült Erben Attiláné, a
Százhalom Egészségügyi Köz
pont főnővére.

Erben Attiláné (Böbe), 1998ban költözött Százhalombattára
férjével és három gyermekével.
Közel 30 éves tapasztalattal rendelkezik az egészségügy területén.
A gimnáziumi érettségi után felnőtt szakápoló végzettséget szerzett, majd – tanulmányai befejezése után – a Péterfy Sándor utcai
Kórház és Rendelőintézet Sebészeti Osztályán dolgozott felnőtt szakápolói beosztásban. Időközben elvégezte az intenzív terápiás szakasszisztensi képzést is. A Százha
lom Egészségügyi Központba
2008-ban került, 2020-ig szakas�szisztensi feladatokat látott el felnőtt háziorvos mellett. Az egészségügyben elvárás a folyamatos
szakmai fejlődés. A tanulás, a továbbképzések mindig is fontos szerepet töltöttek be életében, ezért
2018-ban a SOTE Diplomás Ápoló
szakán folytatta tanulmányait,
ahol diplomás ápoló végzettséget
szerzett.

2020. július 1-je óta a Százhalombattai Egészségügyi Közalapítvány keretében folytatja egészségügyi tevékenységét vezető as�szisztensként. A profizmus, segítőkészség jellemzi, bárki fordulhat
hozzá, hiszen tudják, hogy a lehetőségekhez mérten mindenkinek
segít.

Gyermekekért Díjaban ré
szesült Bálint Judit, a Szivár
vány Óvoda óvodapedagógu
sa.

*

A Testnevelési és Sport dí
jat az idei évben Katona István, a Százhalombattai Vá
rosi Utánpótlásért Közhasz
nú Egyesület, a VUK SE elnö
ke kapta.
Katona István több mint 30 éve
Százhalombattán él, ide köti őt
minden, család, barátok, munka.
A sport mellett egy távközlési hálózatépítéssel foglalkozó cég ügyvezetője is. A város legnagyobb
sportegyesületét, a Százhalombattai Városi Utánpótlásért Közhasznú Egyesületet, – amelynek kezdetektől az elnöke –, 2002-ben alapították. Az Egyesület a sport és
a mozgás szeretetére való nevelés, valamint a gyerekek és fiatalok testi-szellemi fejlődésének elősegítése érdekében jött létre. több
száz tagnak biztosítva a sportolási
lehetőséget.
Elnökként aktívan részt vesz az
Egyesület munkájában, szabadidejét nem kímélve folyamatosan
keresi a pályázati lehetőségeket,
ezzel is hozzájárulva a minél jobb
körülmények megteremtéséhez. A
koronavírus járvány megfékezése érdekében hozott korlátozó intézkedések az Egyesület életét is
nagyban befolyásolták. A nehézségek ellenére az edzőkkel együtt
azon volt, hogy a sport és az edzések ne hiányozzanak a gyerekek
életéből.

Bálint Judit 1980-ban indult el
a pályán, 1992-ben kezdett dolgozni Százhalombattán a Kipp Kopp
óvodában, majd 2003-ban került
jelenlegi munkahelyére a Százhalombattai Szivárvány Óvodába.
Elkötelezett a tehetséggondozásban, népi játszóház vezető. Évekig
a Kismesterek kézműves tehetségműhely segítője volt, majd amikor
a Zöld Kaland környezeti tehetségműhely bevezetésre került, ott segítette a műhelyvezető munkáját.
Magaságyásokban, fóliasátorban
nevelték a palántákat a gyerekekkel. Nagy lelkesedéssel végezi
munkáját, az óvodát második otthonának tekinti.
Óvodásait szeretettel, odafigyeléssel veszi körbe, mesével és
sok – sok játékkal, kézműves tevékenységekkel színesíti a mindennapjaikat. A nevelőmunkájában fontosnak tartja a megtapasztalás elősegítését. Tudását folyamatosan bővíti, és szívesen adja
át tapasztalatait a fiatal generációnak. Embersége, alázata és gyermekszeretete példaértékű. Lelkes, energikus egyéniség, aki sosem fogy ki az ötletekből. Önmagával szemben is maximalista. A
szülőkkel sikerült kölcsönös bizalmon alapuló kapcsolatot teremteni, ezzel is hozzájárulva a gyermekek fejlődéséhez. A nevelőtestület
megbecsült tagja, akire mindig lehet számítani.

mény vezetésével. Gazdasági és
szociális területen is számos képesítést szerzett, de a folyamatos tanulás a mai napig fontos része az
életének. Szerteágazó feladatokat lát el az intézményben, ahol –
az egyre bővülő feladatok ellenére
is – remekül helyt áll. A koronavírus-járvány még több feladatot
jelent számára, hiszen a leginkább veszélyeztetett korosztályt,
az idős embereket ellátó szervezetet irányítja. Kollégáival együtt folyamatosan azon dolgozott, hogy
minden egyes előírásnak megfeleljenek. Hivatásnak tekinti felelősségteljes munkáját, melyet
szívvel-lélekkel végez. Igazi csapatjátékos, kollégái tisztelik, mert

tudják, mindig lehet rá számítani.
Közvetlen személyisége révén nagyon jó kapcsolatot ápol a Hivatal vezetőivel, munkatársaival és a
képviselő-testülettel is.

*

A Közrend, Közbiztonsá
gi Díjat a Képviselő-testü
let javaslatára az idei évben
Nogula Tamás rendőr alez
redes kapta.
Nogula Tamás rendőr alezredes
több mint húsz éve kezdett el dolgozni az Érdi Rendőrkapitányságon, ahol az évek során egyre ma-

*

Aki számára a legfontosabb, és
nem mérhető sem kitüntetésekkel, sem elismerésekkel, az a kisfia, akire méltán lehet büszke, hiszen fiatal kora ellenére igazi foci
tehetség.

A Szociális Munkáért Díjat
Till Erika, a Városi Család
segítő és Gondozási Központ
vezetője kapta.
Till Erika 2004 óta dolgozik az
intézményben, kezdetben gazdasági vezetőként is bizonyította rátermettségét. Jó vezetői képességeit felfedezve, a Képviselő- testület 2016-ban megbízta az Intéz-

gasabb pozíciót töltött be. 2018.
novemberében az országos rendőrfőkapitány Nogula Tamás rend-
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őr alezredest bízta meg az Érdi
Rendőrkapitányság vezetésével. A
Rendőrség szlogenje: „szolgálunk
és védünk”. Elmondása szerint
ennek szeretnének megfelelni, és
a fiatal kollégákban is ezt próbálják erősíteni. Az Önkormányzatának igen jó munkakapcsolata van
az érdi kapitánysággal, ami tovább fejlődhet a jövőben. Vezetése
alatt a rendőrség sikeresen együttműködik a többi társzervezettel
(közterületfelügyelet, polgárőrség), melynek eredményeképpen
Százhalombatta az ország egyik
legbiztonságosabb települése.

ben is. Neve a Hivatalban leginkább a védelmi feladatok ellátásával forrott össze.
A polgármester védelmi referenseként számtalan feladatot
lát el, ami sok szervezést igényel.
Szakértelme, türelme és kiváló
szervezőkészsége nélkülözhetetlennek bizonyult az árvíz elleni
védekezésben 2013-ban, csakúgy
mint a 2020-ban kezdődött koronavírus-járvány idején. Alázat-

*

A Köztisztviselői Díjaban
Kecskés Zsolt, a Polgármes
teri Hivatal védelmi referen
se részesült.
Kecskés Zsolt 2012. március 23-án került a Százhalombattai Polgármesteri Hivatal állományába. 1991-ben a Kossuth Lajos
Katonai Főiskolán Műszaki Tiszt
és Katonai építő üzemmérnöki
végzettséget szerzett. A Hivatalba kerülése előtt polgári védelmi
kirendeltségvezető volt Százhalombattán, az itt szerzett tapasztalatait a mai napig előszeretettel
használja a jelenlegi munkaköré-

tal, pozitív hozzáállásával sikerült
minden problémát gördülékenyen
megoldani, a többi között a lakosság számára biztosított maszkokkal kapcsolatos feladatokat is. n

Sikeres intézményvezetői
pályázatok

Régi-új vezető a könyvtár
élén, új kinevezés a múzeumnál Százhalombattán.
A beérkezett pályázatok elbírálását követően, Kovács Marianna
eddigi vezetőt nevezte ki a Hamvas Béla Városi Könyvtár intézményvezetőjének Vezér Mihály
polgármester. A megbízatás feb-

ruár 25-ei hatállyal, öt évre szól.
A bíráló bizottság javaslata
alapján, Takácsné Németh Gabriella kapott 5 éves intézményvezetői megbízást a „Matrica” Múzeum és Régészeti Park élére.
Vezér Mihály közleményében köszönetét fejezi ki az eddigi
munkáért, további szakmai sikereket kívánva.
n

5. O L D A L

A nemzet ünnepe,
rendhagyó emlékezés
Március 15-e a nemzet ünnepe, és szomorú évfordulója annak,
hogy egy éve változott meg hazánkban is az élet a pandémia
miatt. Az idei évben sem lehet még közös ünnepet tartani, de a
Barátság Kulturális Központ már készül a megemlékezésre.
Az árkádok alatti vitrinekben az
elmúlt évek március 15-ei ünnepségeiből készült fotókiállítása mellett,
a két ajtó között igazi lovashuszárok
egyenruhája várja Önöket, megidézve a régmúlt csatáit, és az épület is ünnepi díszbe öltözött.

az Emberi Erőforrások Minisztériumának (EMMI) köszönhetően, a
MANK Nonprofit Kft. szervezésében egy különleges műalkotást kapott ajándékba, amely az elkövetkezendő években megtekinthető lesz a
kulturális intézményben. A kortárs

Ha tehetik, március 15-én is látogassanak el a Szent István térre,
mert a kulturális központ munkatársai ünnepi meglepetéssel készülnek a gyermekeknek.
Az intézmény szeretne lehetőséget biztosítani arra, hogy a koszorúzni, megemlékezni szándékozók
leróhassák kegyeletüket. Ebben az
évben is kihelyezik az Egészségügyi
Központnál lévő Petőfi szoborhoz
a koszorúzó falakat, melyre a közösségek képviselői, magán személyek, egyéni szervezésben, önként,
de meghatározott időpontban elhelyezhetik a megemlékezés virágait.
A koszorúk elhelyezésére március 15-én 9.30-tól van lehetőség,
azokat március 19-én szedik be,
de rossz időjárás esetén ez hamarabb is megtörténhet. Az elhelyezett koszorúkért a Barátság Kulturális Központ felelősséget nem vállal, erre az időtartamra őrzést és védelmet nem biztosítanak.
Az BBK kéri a megemlékezőket,
hogy tartsák be az érvényben lévő
járványügyi korlátozásokat.
A Barátság Kulturális Központ,

műalkotások minél szélesebb társadalmi megismertetése a célja az
EMMI kezdeményezésnek, melynek
apropóján Bohus Zoltán, Kossuthdíjas szobrász-és üvegművész, a
Nemzet Művésze 2010-ben készült
„Titok kristály” elnevezésű alkotása
kapott helyet Százhalombattán.
Bohus Zoltán mindig azt kereste, hogyan tud egy tiszta geometriai elképzelésbe lírai gondolatot „becsempészni”. Úgy gondolta, hogy a
kifejezés kulcsa a fény és a dolgok
felépítésében alapuló függőlegesek
és vízszintesek összjátéka. A „Titok kristály” című alkotást is ezek a
„bohusi” gondolatok inspirálták. Az
alkotásban a fémgőzölt üveglapok a
szobor felületére – avagy épp a belsejébe – „színcsíkokat festenek”.
Geológiai rétegszelvényekre emlékeztetnek, de a rétegek függőlegesen megrajzoltak, a függőlegesen
álló síküvegek révén. A kristály belsejében felfénylő rétegek, a festett
üveglapok térbeli illúziót keltenek,
a szigorúan tiszta logika teremtette
formavilág transzcendens gondolatot ébreszt.
n
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Elhunyt Károlyi József

HÍR EK-AKT UAL ITÁS OK
Áramszünet. Szünetel a szolgáltatás a villamos hálózaton végzett munkálatok miatt Százhalombattán több helyen. 2021. márci
us 22., 11 – 14 óra: Akácfa utca,
Barátság utca, Borostyán utca, Csillag utca, Damjanich utca, Esthajnal
utca, Hold 48., Ilonka utca, Kertész
utca, Mészáros Sándor utca, Rákóczi Ferenc utca, Rózsa utca, Rózsák
tere, Vasút utcában. 2021. már
cius 30., 8 – 12 óra: Dunafüredi
út, Hága László úton. 2021. már
cius 30., 11– 15 óra: Erkel Ferenc
körút, Jókai köz, Kodály Zoltán sétány, Liszt Ferenc sétány, Piac téren.
2021. március 31., 8 – 12 óra:
Bláthy Ottó utca, Erkel Ferenc körút, Kodály Zoltán sétányon. 2021.
március 31., 11 – 15 óra: Kodály
Zoltán sétány, Liszt Ferenc sétány,
Szent István téren. 2021. április
1-je, 8 – 16 óra: Építész utca, Gépész utca, Benta puszta, Dunafüredi
úton. Amennyiben a munkálatokat a
jelzett időpont előtt befejezik, előzetes értesítés nélkül visszakapcsolják
a hálózatot. Az érintett ingatlanok
házszáma megtalálható a battanet.
hu és a hirtukor.hu oldalon.
*
Eladó lakások. Az Önkormányzat nyilvános pályázat keretében három bérlakást értékesít Százhalombattán. Az Er
kel Ferenc körút 32. I/2. szám
alatti, 47 m² alapterületű, 1,5 szobás önkormányzati tulajdonú bérlakás induló vételára: 19.400.000
Ft. Az Erkel Ferenc körút 42.
IV/13. szám alatti, 50 m² alapterületű, 2 szobás önkormányzati tulajdonú bérlakás, induló vételára: 21.000.000 Ft. A Pannónia
utca 9. IV/1. szám alatti, 56 m2
alapterületű 1+2 fél szobás önkormányzati tulajdonú bérlakást, induló vételára: 23.200.000 Ft. A pályázatra 2021. március 23., 12 óráig
lehet írásban jelentkezni. A jelentkezés benyújtásának helye: Százhalombattai Polgármesteri Hivatal – Szent István tér 3., I. emelet
161. sz. iroda. Részletek a battanet.
hu oldalon.
*
Irodahelyiség bérleti pályá
zat. Az Önkormányzat nyilvános
pályázat keretében, 5 év határozott
időre bérbe adja a Százhalombat
ta, Ifjúság u. 7. szám alatti, „Polgárok Háza” elnevezésű ingatlanban lévő 603. számú 11,92 m² alapterületű irodahelyiséget. A helyiség
induló bérleti díja: 35.760 Ft/hó. A
pályázatra 2021. március 17. 12 órá-

ig lehet írásban jelentkezni. Részletek a battanet.hu oldalon.
*
Az ünnep alatt is elszállítják
a kommunális és a zöldhulla
dékot. A megszokott rendben történik a hulladékgyűjtés a lakótelepen Százhalombattán március 15én. A SZÁKOM Kft. arra kéri a lakosságot, hogy időben helyezzék ki
a gyűjtőedényeket. A zöldhulladék
szállítás ideje sem változik az ünnepnapon Dunafüled bal-közép részén.
*
Online ügyfélszolgálat a Szá
komnál. A koronavírussal kapcsolatos szigorításokkal összhangban,
zárva tart a Szákom Kft. ügyfélszolgálata március 8-a és 22-e között. A
cég arra kéri az ügyfeleket, hogy telefonon és online keressék kollegáikat ezen idő alatt.
*
Feszültség alá helyezték a
vasúti vezetékrendszert. A Ke
lenföld - Pécs vasútvonal Száz
halombatta – Ercsi elágazás új
nyomvonalú vonalszakaszához tartozó megépített nagyvasúti villamos
felsővezetéki rendszert 25000 Volttal feszültség alá helyezték márci
us 11-én, csütörtökön, 8 órá
tól. Ettől az időponttól a vonali villamos felsővezetéki áramköröket,
az állomási megkerülő vezetékeket,
a nyíltvonali kapcsoló berendezéseket folyamatosan feszültség alatt
állónak kell tekinteni. A feszült
ség alatt álló villamos beren
dezések közvetlen vagy bármely
tárggyal való megérintése, illetve
két méteren belüli megközelítése
életveszélyes, ezért TILOS.
*
Véradás. Várja az önkénteseket a Vöröskereszt Százhalombattán a Barátság Kulturális Központba, március 11-én, 13 és 18 óra között. Taj-és lakcímkártya szükséges.
*
Az Arany János Iskola taka
rítót keres határozott időre, 8 órás
közalkalmazotti jogviszonyba. Jelentkezni önéletrajzzal a titkarsag@
aranybatta.hu e-mail címen lehet.
Érdeklődni: a 06-30-242-6838-as
telefonszámon.
*
Haltelepítés. Tíz mázsa pontyot telepítenek a Benta patakba
március 12-én, pénteken. A torkolat kivételével tilos a horgászat aznap reggel 8 órától, másnap, március 13-a, szombaton reggel 6 óráig.



n

Szomorúan értesültem arról, hogy elhunyt Károlyi József,
az Arany János Általános Iskola és Gimnázium tantestületének egykori tagja.

Károlyi József családjával
fiatalon1971-ben, Dégről az épülő Százhalombattára költözött.
Tanárként rövid idő alatt igen
nagy népszerűségre tett szert a
városban, felesége a Lakótelepi patika megbecsült dolgozója
volt.
Károlyi József a Pécsi Tanárképző Főiskola matematika –
kémia szakán végzett 1968-ban.
Szakmailag jól felkészült, hivatását szerető, gyermekközpontú tanár volt. Kiemelkedő tehetséggondozó és felzárkóztató munkát végzett mindvégig,
amíg a pályán volt. Igyekezett
magas színvonalú tudását átadni a tanítványainak, bár szigorú
volt, megkövetelte, hogy diákjai
felkészültek legyenek, elvárta a
rendet, a fegyelmet.
Mindennek ellenére nagyon
szerették, hiszen rendkívül emberséges és megértő volt. Azonnal észrevette, ha bárkinek problémája volt a tanulással vagy
akár a családban, mindig tudott segítséget, megoldást nyújtani. A tanítványai szeretettel és
tisztelettel vették körül. Neki köszönhetően a tehetséges tanulók
több megyei- és országos tanulmányi versenyen képviselhették
iskolájukat és a városunkat kiváló eredményekkel. A szülők bizalmát is elnyerte, hiszen arra
törekedett, hogy együttműködő,
jó kapcsolatot alakítson ki velük
a gyermekek érdekében, amiért

megbecsülésnek és tiszteletnek
örvendett. Évtizedekig tanított
az iskolában, ahonnan nyugdíjba vonult.
Aktívan tevékenykedett a város közéletében, tagja volt az akkori párbizottságnak is. Pozitív
szemléletével mindig a kompromisszumos megoldások híve
volt. Kerülte a konfliktusokat,
igyekezett mindenkivel jó kapcsolatot ápolnia.
Nagyon szerette és támogatta
a sportot. Mindkét fia tehetséges
sportoló, focista, akiknek útját
mindvégig egyengette és szurkolt a sikerükért. Büszke volt
az elért eredményekre és arra,
hogy Százhalombattán és azon
túl is dicsőséget hoztak a városnak. Ma már fiai és unokája a
VUK SE tehetséges edzői csapatát erősítik, segítik, fiatalokkal
foglalkoznak. Károlyi József fiai
példaképe és az is marad örökre,
mindig is felnéztek rá, és nagyon
jó embernek tartották. Amit elértek az köszönhető a biztos,
harmonikus családi háttérnek,
amelyet szüleik mind a mai napig vigyáztak.
Károlyi József személye és
munkássága mindannyiunk számára példaértékű, tanítványai,
a pedagógustársak, és mindenki, aki ismerte őt biztos, hogy
őriz majd tovább egy emléket,
egy történetet. Én is ilyennek ismertem őt és nagyon tiszteltem
személyét, tudását. Számos elismerésben részesült több évtizedes munkája során. A város
1998-ban és 2006-ban Gyermekekért Díj kitüntetéssel ismerte
el munkáságát, 2008-ban Pedagógiai Díjat kapott és 2019-ben
Aranydiplomát vehetett át.
Százhalombatta Város Önkormányzata és a magam nevében részvétemet fejezem ki az
egész családnak! Isten nyugosztalja Károlyi Józsefet! Emlékét
nem feledjük!
Mély együttérzéssel
és tisztelettel!
Vezér Mihály Ph.D.
polgármester
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Ingyenes gyógyszer
házhozszállítás
Térítésmentesen juttatja el a betegek részére az igényelt
gyógyszert a százhalombattai lakótelepi BENU patika.

Számos szolgálatot látott el a
százhalombattai polgárőrség
februárban is.
A civil szervezet beszámolója
szerint egyre többen szegik meg
az este nyolc órától érvényes kijárási tilalmat. Nem csak a közterületeken kellett intézkedni, hanem
engedély nélküli óvárosi rendezvények okán is.
Az emelt szintű szolgálat már
december óta tart, ezzel összhangban nőtt az intézkedések száma,
jobban, mint szerették volna.
Több koccanásos baleset is volt
februárban, személyi sérülés nem

történt, a feleknek hatósági intézkedés nélkül sikerült megegyezniük.
Hatékonyan biztosították a háromnapos Szalai János Emlékúszó Versenyt, amely során nem
történt rendkívüli esemény.
A polgárőrök kiemelt figyelmet
fordítanak az egyedül élő idős emberekre, ennek köszönhető, hogy
biztonságban hazavittek egy memóriazavaros, iratok nélküli, eltévedt hölgyet.
A százhalombattai polgárőrség
minden városlakónak jó egészséget kíván.
n

Béni Molnár Orsolya gyógyszertárvezető elmondta, tervezték már a szolgáltatás bevezetését
az igények alapján, de a fokozódó
járványhelyzet miatt felgyorsították a folyamatot. Egyelőre Százhalombatta teljes területére szállítanak, később ezt pár héten belül kiterjesztenék a környező településekre is.
A betegeknek nincs más dolguk,
mint felhívni a megadott telefon-

Figyeljünk egymásra!
Fontosnak tartom, hogy meghalljuk és támogassuk egymást, megosszuk egymással tapasztalatainkat, beszélgessünk a problémákról.
Ezért elindítottam egy interjúsorozatot, amelyben a választókerületben élő vállalkozókat kérdezem, hogyan élik meg a válságot, hogyan alkalmazkodnak hozzá, milyen veszteségeket szenvedtek el és hogyan
látják vállalkozásuk jövőjét.
Amennyiben Ön kisvállalkozó és
szívesen megosztaná a történetét,
kérem, vegye fel velem a kapcsolatot a kapcsolat@joszaiteodora.hu
email címen! Tapasztalatai erőt és
ötleteket adhatnak másoknak és azt
a megnyugtató érzést, hogy nem vagyunk egyedül.
A koronavírus-járvány szokatlan kihívások elé állította az egész
országot. A hivatalos statisztikák
szerint már közel félmillióan fertőződtek meg a vírussal, s a családi, munkahelyi, baráti kapcsolatokon keresztül több millióan tapasztalhatták meg a járvány egészségre
gyakorolt hatásait. A vírus terjedését célzó korlátozó intézkedések nyomán elsajátítottuk a szociális érintkezés új szabályait, és megtanultunk együtt élni azzal, hogy
egyes termékek, szolgáltatások, tevékenységek nem, vagy csak kor-

Sütemények, torták, házi főzött fagylalt,
prémium teák és széles kávékínálat!
Cukrászdánk nyitva minden nap 10:00-20:00!
Telefon: 06 23/ 350-360
Web: www.e-batta.hu

számot, másnap pedig kiviszik a
TAJ- szám alapján leadott rendelési tételeket. Szintén ingyenesen
mennek el a papír recepteketért,
ami alapján a későbbi szállítás
történik. A fizetés - a páciens adatainak egyeztetése után - átvételkor, készpénzzel vagy bankkártyával is lehetséges.
A rendeléseket a 06/20-2619447-es számon fogadják, hétköznap 8-18 óráig.
n

Kedvenc süteményeit házhoz is rendelheti!

Csomagajánlatainkat tekintse meg honlapunkon: e-batta.hu/rendeles

látozottan elérhetők, illetve végezhetők. A járvány elkerülhetetlenül
torkollt gazdasági válságba, százez-

res nagységrendben szűntek meg
munkahelyek, és több ezer vállalkozás ment tönkre. Különösen nehéz
helyzetben találták magukat azok a
jellemzően egyszakmás kisvállalkozók, akik számára nem biztosított
védőhálót saját tőkeerejük, vagy a
több lábon állás képessége.
Az eddig elkészült villáminterjúkat a www.joszaiteodora.hu oldalon
olvashatják az érdeklődők.
Figyeljünk egymásra!

Jószai Teodóra
Demokratikus Koalíció
Pest megye 8. sz. vk.
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VÁ R O S N A P LÓ
Fazekas István

FŐTÉR

(„Talpra, magyar, talpra,
Százhalombatta!”)
Talán sokan ismerik annak az erdélyi református lelkésznek a történetét, aki a börtönben úgy teremtette meg a szabadság illúzióját, hogy az öt lépés hosszúságú cellában éveken át mindig csak
négyet lépett, hogy megmaradjon
a lehetősége annak, hogy léphetne akár eggyel többet is, ha akarna. Nyilván nem kell mondanom,
hogy a Ceaușescu-rendszer legvadabb időszakában volt ez, amikor a magyar papok ellen több tucat koncepciós pert gyártottak,
melyekben köztörvényes bűnözőkként ítélték el őket. Bűnük az
volt (mint ott minden magyarnak), hogy magyarok voltak. Főbűnük, hogy magyarul hirdették
Isten Igéjét, legfőbb bűnük pedig,
hogy magyarul mertek beszélni a
feltámadásról.
Az egykori cipészinasból a Kárpátok géniuszává lett román vezető abban bízott, ha a magyar papokat meghurcolják, megkínozzák és
végérvényesen megalázzák, akkor
az erdélyi magyar egyházak vezetősége teljesen kifosztott és likvidált lehet. Nagyot tévedett. (Mint
általában ilyen esetekben azok,
akiknek csak felszínes fogalmaik
vannak a szabadságról.) Kihagyta
a számításból ugyanis, hogy nem
lehet kifosztani azt, aki előzőleg
már mindenről lemondott. Történetesen azt a forradalmat, mely a
román zsarnok hatalmát elsöpörte, egy magyar református papnak az ellenállása robbantotta ki.
A halállal is bátran farkasszemet
néző Tőkés László mindenről lemondott, csak a lelkiismeretről
nem. Ellenben a másik póluson, a
dákoromán elmélettől hevülő diktátor semmi másnak nem tudott
búcsút inteni, csakis a lelkiismeretnek. Talán nem is tudva, hogy
a lelkiismeret sztornózása egy ideológia érdekében, mindig különösen veszélyes lehet.
A Liszt sétány elején, az óvodába igyekezve jutottak ezek
eszembe, amikor az egyik hivatali dolgozó szembe jött velem, akinek tudom, hogy erdélyi gyökerei vannak. Milyen különös is –

fogalmaztam meg magamban –,
hogy városunk egyik legjellemzőbb sajátossága éppen az a fajta befogadás, ami annak idején
államalapító királyunk országát
is jellemezte. Talán ezzel függhet
össze igazából, hogy Százhalombatta szívében az első magyar királynak szobra és a nevére felszentelt templom áll. Ez a város
az ide érkezőknek mindig otthont
és munkát, a tehetségeknek kinyíló lehetőségeket adott. S egy
kicsivel mindig több szabadságot is, mint ami máshol adatott.
Az itt élők nem hebehurgyán, de
mégis könnyedén nyújtottak és
nyújtanak baráti jobbot a másik
embernek. Évszázadokra visszamenően igaz ez! Néhány héttel
ezelőtt Vidnyánszy Attilával, a
Nemzeti Színház igazgatójával
beszélgettem. Meglepett, hogy
ő is éppen így látja ezt. Annyi
szeretettel szólt városunkról,
Szigetvári Jóska munkájáról,
hogy egy tősgyökeres battainak is
a dicséretére vált volna.
Régóta foglalkoztat a gondolat,
hogy Százhalombatta története az
emberség és a szolidaritás drámája. Ezért is örültem különösen,
amikor a Polgármester Úr felkért
arra, hogy városunkról színdarabot írjak. Megfogalmazhattam
végre azt a felismerésemet, amit
a darabbeli Szekeres (egykori városvezetőnk) így összegez: „Égi
és földi utak találkozásánál született ez a város. A két nagyvállalat nemcsak a folyóvíz és nemcsak Pest közelsége miatt épült
Battára, hanem azért is, mert
épp fölöttünk vág össze a nyugati szélcsatorna a déli légáramlattal. Örökös örvénylés, örökös
küzdelem itt az élet. Mi, battaiak,
ha nem menetelünk kéz a kézben,
könnyen elveszünk. Talán ezért
van az, hogy ebben a városban a
barátság a legszentebb dolog.”
A következő hetekben különösen fontos lesz ez a szolidaritás!
Éppen egy esztendeje harcolunk
már az emberi felelőtlenségeket
is számon kérő vírussal, melynek
támadása most a legerősebb: gyilkol, pusztít és rombol kíméletlenül mindenütt. Kicsit úgy topogunk már a karantén-létben, mint
az a bizonyos erdélyi lelkész a cellában. Veszteségeink is gyűlnek
folyamatosan. Nemrég eltávozott
a városunkhoz is kötődő Farkas

Árpád költő barátom, akivel tavaly szeptemberben együtt vehettük volna át a Széchenyi-örökség
Okmányát, ha súlyos betegsége és
a járvány nem lett volna akadálya utazásának. Januárban meghalt a kiváló gyógyszerész, Farkas
Sándor, aki földim volt, s aki minden bajomra recept nélkül is tudta
a megoldást. Az égi hazában van
már Simon Pál is, az olajfinomító
első igazgatója, a mindig mosolygós Horváth Éva és Dubecz Tibi
bácsi is, akitől annak idején, mint
óvárosi képviselő, rengeteg segítséget kaptam. És sorolhatnám –

Istenem, de sokan mentek odaátra az utóbbi hónapokban! Mit
is tehetünk? Legfőbbképpen kérhetjük Isten irgalmát. De nem felszínes könyörgéssel, hanem figyelembe véve Karl Barth szavait, aki
azt mondta: „Isten mindent megtesz érted, tehát neked is mindent
meg kell tenned!” Mint ahogy annak idején a márciusi ifjak és a
szabadságharc katonái is mindent megtettek. Isten segedelmével fordítsuk veszteségeinket a javunkra! Talpra, magyar, talpra,
Százhalombatta!
n

Múlt és jelen egy kalendáriumban
Színes tartalommal, ismét megjelentette a Százhalom Kalendáriumot a Hírhalom Kulturális Közösségi Egyesület. Az igényes
kiadvány történeti és irodalmi írások mellett, hasonmás melléklettel is jelentkezik.
A kiadó egyesület elnöke, Jován
László felidézte, hogy az eredeti elképzelés szerint a hagyományos kalendáriumot alapul véve gondoltak
a lokális változatra. Az első, hét éve
kiadott szám kísérleti jellegű volt,
azóta azonban az igényekhez igazodva tárul az olvasók elé a gazdag
tartalom. A kalendárium most már
mintegy 200 oldalon, hagyományosan naptárral, várostörténettel, irodalmi írásokkal, és kuriózumként,
hasonmás kiadású történeti melléklettel jelenik meg. A leglényegesebb szempont mindig a tágabb és a
szűkebb helytörténet megjelenítése
volt, régészek, történészek írásaival.
A legújabb számban Balpataki Katalin, Jankovits Márta, NagyRakita Melinda, Szirmai Viktória
és Rácz László írásaival találkozhatnak az olvasók. A hasonmás melléklet ezúttal az érdi plébánia történetét mutatja be. Az eredeti kiadás Kereskényi Gyula plébános
nevéhez fűződik, aki 1886-ban vetette papírra gondolatait. A címlapfotó Pap Miklós élénk színvilágú,
természetérzékeny szemléletét tükrözi vissza.
Szabó Gábor óvárosi képviselő örömét fejezte ki, hogy ismét
rendkívűl gazdag tartalommal jelent
meg a kiadvány, amelyet korabeli
fotók tesznek olvasmányosabbá. Kiemelte „A helyi társadalom szerveződése Százhalombattán”című fejezetet, a 35 éve - a városlakók megkérdezése alapján - készült szociológiai tanulmány sok érdekességgel
szolgál az akkori városi életről.

A Százhalom Kalendárium kedvezményes, 900 forintos áron megrendelhető, az elérhetőségek megtalálhatóak a szazhalom.hu oldalon,
valamint a „Százhalom magazin”
facebook oldalon.

Megjelent a Százhalom óvárosi
közösségi folyóirat legújabb száma is, amelyet a városrész csaknem
minden háztartásába eljuttanak. A
lap a fent említett online felületeken is elérhető. A többi között aktuális beszélgetés olvasható Berzéki
Ferenccel a SZEK vezetőjével, Szabó Gábor képviselő beszámol a településrészen történt fejleményekről, intézkedésekről. Emellett családi portrék és történeti írások is színesítik az újságot.
n
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S P O RT
Egyik szemük sírt, a másik nevetett
A 2020-as esztendő a VUK SE triatlonosainak is rendhagyó volt.
Közvetlenül a szezon kezdete előtt az uszodákat bezárták, a
versenyek elmaradtak, és nagy reménységük Soós Dorka súlyos
beteg lett. Mindeközben létszámuk duplájára gyarapodott,
nagyon sok kis lelkes újonc érkezett, és igyekeztek megtartani
őket a nagyon kemény, de gyönyörű sportnak – írja tájékoztatójában Csomor Erika szakosztályvezető.

A szezon második felében már
tudtak versenyezni is. Szenior lányaik megint taroltak, Dézsi Mariann és Zsigmond Réka minden
versenyt megnyert korosztályában, míg Kótai Piroska és Béres
Livia is rendszerint dobogón vég-

zett. Réka - mindamellett, hogy
orvos, triatlonos szülő és versenyző is egyben - úszóedzőként is segíti a klubot.
Az elite kategóriában a Svájcban
élő, számtalan nemzetközi versenyt nyerő Halász Anna (edzője

Roman Thürauer) sajnos nem tudott nagy versenyeken indulni. Új
igazoltjuk Koronika Judit (edzője Csomor Erika) a középtávú triatlon OB-n lett magyar bajnok Balatonkenesén, ezzel újabb magyar
bajnoki elsőséget szerezve a csapatnak.
Amatőr versenyzőik pedig gyűjtötték az egyéni csúcsokat különböző távokon.
A tél mindenkinek a felkészülés
jegyében telt. Zilahy Boróka a hideg és vírus ellenére is végigversenyezte a telet, Cyclocrossban (terepbringázás) a Magyar Bajnokságon bronzérmes lett, míg a Magyar
Kupában összetett 2. helyet ért el.
A szakosztály bízik abban, hogy
2021 az ő évük lesz.
Soós Dorka nagyon türelmesen
és alázatosan fokról fokra szerzi vissza régi erejét, tervei szerint
nyáron már újra „ringbe” száll,
sokkal elszántabban mint valaha.
A szeniorok is élesítik „karmaikat”, idén szeretnék megnyerni a legerősebb mezőnyű, nagy
presztízsű szenior mix váltó OBt, ennek érdekében bevetik a két

edzőt, Csomor Erikát és Roman
Thürauert is.
Utóbbi szakember irányítja az
ifjúságiak edzését tudományos alapon, és nagy reményeket fűz hozzájuk a jövőben. A lányoknál Boróka és Dorka mellett a sokat fejlődött Zsidel Dorina, a fiúknál pedig a tavalyi terep OB-n harmadik
helyezett Karner Marci, Értekes
Botond, Hamzi Csaba és Molnár
Patrik alkotja a junior „elite” alakulatot. Az amatőrök mellett ők is
részt vesznek horvátországi tavaszi edzőtáborban, ami remélhetőleg szárnyakat ad mindenkinek lélekben és testben a hosszú és küzdelmes tavalyi év után.
A Csomor Erika és Kelemen
Viktor által edzett kis újoncaikat is
szeretnék idén felavatni triatlonban, látva igyekezetüket és lelkesedésüket. Az egyesület velük lett
egész, minden korosztályban teljes
a csapat.
A triatlonosok elszántak, „pont
ebben a nehéz évben kaptak
szárnyra, mint a repülő, ami széllel szemben száll fel.”
n

Nagyarányú győzelem a második helyezett ellen
31:19-re győzött hazai pályán a Százhalombattai KE a Csepel
ellen, a férfi kézilabda NB. II-es bajnokságban, február 27-én.
Egyesületi beszámoló a mérkőzéséről.
A Csepel DSE csapatát fogadtuk, amelytől idén az egyetlen vereségünket szenvedtük el, és a bajnoki cím megszerzésében a legnagyobb riválisnak bizonyulnak. Az
idegenbeli vereségért mindenképpen szerettünk volna revansot
venni, megmutatva, hogy az első
meccs csak botlás volt.
Az első félidő elejét maximális
koncentráltsággal kezdtük, a kapuban Róth Ádám az egész mérkőzésen kimagaslóan teljesített,
ezzel megadva védekezésünk magabiztosságát. A csepeli csapat a
6:0-s védekezésünkre az elejétől
fogva nem találta az ellenszert, a
védőfalunk nagyon elszántan küzdött, bár ezt a bírók sokszor túlzott keménység miatt 2 perccel
büntették. Az első félidő közepén
8-5-ös vezetésnél Mogyorósi kapott egy azonnali piroslapot, a bírók szerint fejre ütés miatt. Kettős emberhátrányban is voltunk
ebben az időszakban, de ez se tu-

dott minket elbizonytalanítani, és
fegyelmezett támadásainknak köszönhetően az előnyünket nem
csak megtartani, hanem még növelni is tudtuk. A félidőre a Csepel DSE csapatának a kezdeti lelkesedését teljesen le tudtuk törni,
és éreztettük, hogy ma itt csak mi
nyerhetünk. A félidőre már 15-9es vezetéssel vonulhattunk az öltözőbe.
A második félidőre úgy jöttünk
ki, hogy ezt az előnyt nem csak
megtartani szeretnénk, hanem
annyit közé tenni amennyit csak
tudunk. Ennek szellemében kezdtünk, a 40.percre szinte eldöntöttük a mérkőzést (20-11), reményt
sem adva a csepeli csapatnak a felzárkózásra. Innentől kezdve már
könnyebben tudtuk forgatni a csapatot, aki beszállt a mérkőzésbe,
egytől egyig hozzá tudott tenni a
jó teljesítményhez. A sok cserélgetés ellenére tovább tudtuk növelni
az előnyt, és egy nagyon domináns

60 perccel, nagy arányú győzelmet
arattunk hazai pályán a 2.helyezett Csepel DSE csapata ellen.
Hosszú még a szezon még, de
ezzel a győzelemmel nagy lépést
tettünk a bajnoki cím megnyerése felé.
SZKE: Róth(k) – Mogyorósi

2(1), Tóth 5, Fiar, Kővári 3,
Gyurcsovics, Pap 9(1). Cs.: Ku
rán(k) – Kedves 2(1), Bálint 1, Veres, Tarjányi D., Fehér, Keresztes
5, Glózik 4(1), Györkő. Edző:
Adorján Gábor. Gyúró: Nagy János
n
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S P O RT
Nagy küzdelem a rangadón
Szoros meccsen, 26:29-re kikapott hazai pályán az SZKE II-DKSK
a Csömör II együttesétől a Megyei I. osztályú férfi felnőtt bajnokságban, február 28-án.
Koller János, a battaiak edzőjé- rás bejött, mert az első félidőben,
nek értékelése: Rangadóra készül- bár több helyzetet is kihagytunk, a
tünk a Csömör ellen, hiszen ide- jó védekezéssel és a megfelelő kagenben is szoros mérkőzést ját- pusteljesítménnyel kompenzálni
szottunk velük. Végül is az elvá- tudtuk az elrontott támadásokat,

Oktatás és gyakorlás
a modellvitorlázóknál
Elméleti és gyakorlati oktatáson vettek részt a százhalombattai
Energia Modellező Klub tagjai Badacsonyban, február 27-28-án.

APRÓHIRDETÉS
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

és így 14:13- ra vezettünk a szünetben.
A második félidő nagyon hektikusra sikerült, hol az egyik, hol a
másik csapat vezetett 1-2 góllal. A
csapat nagyot küzdött, de a rövid
cserepad hátránya kezdett megmutatkozni a félidő derekán.
Nagy harc árán ekkor még sikerült döntetlenre hozni az eredményt, de lassan elfogyott az erő,

és pont a legvégére alakult ki a legnagyobb különbség (26:29). Sajnos három gólos vereséget szenvedtünk, de a játékosok mindent
megtettek a győzelem érdekében,
és ezért dicséret illet mindenkit.
SZKE II - DKSK: Homonnay,
(kapus), Minárovits 5, Koncsár Gábor 3, Koncsár Gergely 5,
RAKVÁCS 6, Komáromi 3, Matos
3. Csere: Rádler 1, Varga K.
n

A modellvitorlázók a 20212024 között rendezenedő versenyek némileg módosult szabályzatát ismerték meg, illetve sajátították el.
A gyakorlás során hideg, erős
szél és tarajos hullámok fogadták a résztvevőket az első napon.
Egész nap a „B” vitorla volt használatban. A szélerő néha feszegette a „C” vitorla használatba vételét is.
Kicsit barátságosabb idő volt
másnap, napsütéssel, melegebb
idővel, továbbá az „A” vitorlát

megengedő szélerővel.
Tizenhárom hajóval, 20 futamra került sor a két nap alatt. A gyakorlás arra is jó volt, hogy „szakadjon, aminek szakadnia kell”,
és ez ne a ranglistás versenyeken
történjen meg. Az erős szél miatt
többször be is következett, és voltak műszaki problémák is.
A résztvevők nem csak megismerték és gyakorolták a 20212024 közötti szabályokat, hanem
csökkentették a D-vitamin hiányukat is.

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

Otthonról dolgozhat! Különféle termékek csomagolása és egyebek elérhetőségei (audiopresshungary.oldalunk.
hu ügyfélszolgálat: 06-20-910-4517)

Az Alukol Homlokzattechnika Kft. százhalombattai irodájába
keresünk munkatársat

Ajánlatkészítő mérnök munkakörbe.

• Feltételek:
• építész-, építőmérnöki végzettség
vagy építőipari technikus végzettség
• számítógépes ismeretek (MS Office, AutoCAD)

• jó műszaki és rajzolvasási készség
Fényképes önéletrajzát az alukol@
alukol.hu címre várjuk fizetési
igény megjelölésével.

• Előny:
• építőipari tapasztalat

Cégünkről bővebb információt a
www.alukol.hu oldalon találnak.
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Keresztrejtvény
1940. március 10-én halt meg Mihail Bulgakov orosz író, drámaíró. Orvosi diplomát szerzett, ezért az orosz polgárháború idején
behívták katonának. Rövidesen dezertált, beállt a vörös hadseregbe, majd kalandos időszak következett, hol ehhez, hol ahhoz az ol
dalhoz csatlakozott, de két év után Moszkvába költözött és különböző újságoknak kezdett írni. Írt drámákat, regényeket, karrierje
felívelt, de aztán darabjait nem mutatták be, regényei nem jelenhettek meg. Sztálinhoz fordult segítségért, hogy vagy adjanak neki
munkát, vagy tegyék lehetővé, hogy emigráljon, Sztálin pedig megígérte, hogy kap segítséget. Ezt követően kisebb színházaknál volt
segédrendező. A Mester és Margaritát már nagybetegen fejezte be, megjelenését nem érhette meg. Sokak által ismert műve a Fehér
Gárda és például az Egy fiatal orvos feljegyzései című szatirikus novellafüzér. Rejtvényünk egy Bulgakov-idézetet tartalmaz.
A megfejtéseket 2021. március 19-éig várjuk a hirtukor@mail.battanet.hu, vagy a Hírtükör 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 Városunk címerével díszített bögrét Tiszóczki István (Százhalombatta) veheti át, a Polgárok Háza portáján munkaidőben.
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OKTÁN SZÁLLÓ

MUNKÁSSZÁLLÁS (EG19009148)

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

