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Az Önkormányzat az elsők kö-
zött jelentkezett a Pest Megyei Oltási 
Munkacsoportnál, hogy minden tár-

gyi eszközt és humán erőforrást meg-
ad ahhoz, hogy Százhalombattán is 
legyen oltópont – tájékoztatott Vezér 
Mihály polgármester.

Az oltópontot az Egészségügyi In-
tézményben, a volt röntgen rende-
lés helyén, az egynapos sebészet mel-
lett alakították ki. Az Önkormányzat a 
szakrendelőt kifestette, fertőtlenítet-
te, az udvaron sátrat állított fel szé-
kekkel, hogy az oltásra érkező betegek 

kényelmesen, az időjárás viszontagsá-
gaitól védve várakozzanak. 

A városi oltópont jelentős mérték-
ben meggyorsította a regisztrált battai 
lakosok beoltását, mert ezzel párhu-
zamosan a háziorvosok is folytathat-
ták a több hete tartó oltási program-
jukat. 

A háziorvos által végzett oltások 
központi menetrend szerint szerve-
zetten zajlanak, azt befolyásolni, elő-
re hozni sem az Önkormányzat, sem 
a háziorvosok nem tudják – hívta fel a 
figyelmet Vezér Mihály.

Az egészségügyi központban nyolc 

korszerű számítógépet helyeztek 
üzembe, amelyek a háziorvosok covid 
oltási program miatt megnövekedett 
adminisztratív feladatait gyorsítják. 
Az Önkormányzat ezen kivül irodai 
programcsomagokat is vásárolt a há-
ziorvosok számára, és az összetett, fo-
lyamatosan változó szervezési munka 
megkönnyítése érdekében kidolgoz-
tak egy hatékony, nagyszámú kiérte-
sítésre alkalmas kör e-mailt haszná-
ló nyilvántartási rendszert. A min-
dennapi orvosi munkához szükséges 
programot is áttelepítették az új gé-
pekre. n

2006. március 24-én írta alá Lech 
Kaczyński lengyel és Sólyom László 
magyar köztársasági elnök az emlék-
nap bevezetését kezdeményező győ-
ri nyilatkozatot. 2007. március 12-én 
Európában példa nélkül álló módon a 
magyar Országgyűlés, majd négy nap-
pal később a lengyel Szejm is határo-
zatban március 23-át nyilvánította a 
lengyel-magyar barátság napjává. 

Városunk is hangsúlyt fektet a 
két nép barátságára, amelynek pozi-
tív példája a testvérvárosi jó kapcso-
lat. Százhalombattának a lengyel test-
vérvárosa, Brzesko az Uszwica folyó 
partjainál, a Kárpát Hegytető küszö-
bén fekvő Kis-lengyelországi község. 
A két város az együttműködési megál-
lapodást 1998. szeptember 12-én írta 
alá a Battai Napok keretében. Fő cél-

ja, hogy a városok polgárai, valamint 
képviselői határokon átnyúló együtt-
működést alakítsanak ki több terüle-

ten. A kölcsönös látogatások lehető-
vé teszik a szoros együttműködést a 
különböző szakmai, kulturális, sport-

kapcsolatok területén, mely segíti az 
egymás országáról szerzett ismeretek 
bővítését. Évente néhány alkalommal, 
nagyobb ünnepekor jön létre a talál-
kozó. 

A Kárpátok két oldalán élő két nép 
történelmében, kultúrájában, nyelvé-
ben, szabadságvágyában benne van a 
közös lelkiség lényege, az összetarto-
zás. 

Éljen a magyar-lengyel barátság! /
Niech żyje przyjaźń węgiersko-polska!

 

Vezér Mihály Ph.D.
polgármester

Jól működött az oltópont Százhalombattán
864 fő, 60 év feletti lakost tudtak a szakorvosok beol-
tani a koronavírus ellen az egészségügyi központban 
kialakított oltóponton március 18-a és 21-e között.

Lengyel-magyar barátság napja

 Lengyel magyar két jó barát!
Március 23-a a történelmi összetartás emléknapja, 
amely mindkét országban hivatalosan a  
lengyel–magyar barátság napja, mely erősíti a két 
nemzet ezeréves példátlan barátságát. 
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Az együttműködés célja a tör-
téneti infrastruktúra kutatása és 
a Duna-mentén található mintegy 
kétezer éves római örökség turisz-
tikai potenciáljának fejlesztése. A 
projekt különlegessége egy, a róma-
iak által használt 4. századi dunai 
hajó teljes és hiteles rekonstrukci-
ója, mely a szervezők tervei szerint 
végigjárja a Duna partján fekvő ró-
mai emlékeket – így a tervek szerint 
Százhalombattán is ki fog kötni. A 
konzorcium kutatói a résztvevő or-
szágok területén korszerű talajrada-
ros kutatást, virtuális rekonstrukci-
ót, és egy, a helyszíneket bemuta-
tó adatbázist készítenek. A projekt 
egyik magyarországi partnerének, 
a Műegyetem Építészettörténeti és 
Műemléki Tanszékének célja a jövő 
generációjának bevonása a kutatás-
ba és tervezésbe. Ezen folyamat első 
lépései valósultak meg a közelmúlt-
ban, a római tábornál tett szakmai 
bejárás keretében.

Százhalombatta jelentős és gaz-
dag római kori emlékekkel rendel-
kezik, mely a területén egykor ke-
resztülfutó Duna-menti útvonal, 
a limes – egyben ripa – és a hozzá 
kapcsolódó határvédelmi létesítmé-
nyek révén a római történeti múlt-
tal rendelkező települések nagy há-
lózatához kapcsolódik. Ezért a pro-
jekt során a Műegyetem oktatói és 
hallgatói, a társult stratégiai part-

nerek kollégái, valamint a nemzet-
közi együttműködés tagintézményei 
Százhalombatta római kori történe-
tének építészettörténeti kutatásá-
val szeretnének hozzájárulni a nem-
zetközi projekt szakmai adatgyűjté-
séhez, megismertetve a helyszínt a 
résztvevő országok kutatóival és tu-
risztikai szakembereivel. 

Az együttműködés résztvevőinek 
fontos célja, hogy a jövő generáció, 
a BME-n tanuló építészhallgatók 
is betekintést nyerhessenek külön-
böző tudományterületek (régészet, 
építészet, turizmus) munkájába, 
egyúttal egyetemi tanulmányaikat 
összetett történeti múlttal rendel-
kező helyszíneken zajló tervezéssel 
összefüggésben végezhessék. Épp 
ezért a projekt tanulságait egyete-
mi tervezési feladat során szeretnék 
a hallgatók számára átadni. Ebben 
a folyamatban a Műegyetem na-
gyon fontos segítséget, támogatást 
kap Százhalombatta Önkormány-
zatától, Vezér Mihály polgármester-
től, Oláh M. Zoltán, a város főépíté-
szétől, valamint a Matrica Múzeum 
és Régészeti Parktól. A helyszíni be-
járás során a résztvevők a főépítész 
előadásában hallhattak Százhalom-
batta településszerkezeti adottsága-
iról és fejlesztési lehetőségeiről. A 
tervek szerint a hallgatók több alka-
lommal tesznek majd szakmai láto-
gatást Százhalombattán. n

Százhalombatta  
római kori öröksége

 a Duna-menti 21. századi 
kapcsolatteremtés szolgálatában

A „Living Danube Limes” (Élő Dunai Limes) nevű projekt – mely-
nek egyik jelentős magyarországi célhelyszíne Százhalombatta 
– 2020 júliusában vette kezdetét a Dunai Transznacionális Prog-
ram keretében tíz, Duna mentén fekvő ország partnerségével. 

A koronavírus-járvány miatt elren-
delt karantén közvetlen hatással van a 
mindennapi életünkre, beleértve lelki 
egészségünket is. Több ember kedély-
állapotára a bezártság, a bizonytalan-
ság súlyos hatással lehet, amely miatt 
pszichés szorongás, krízishelyzet is ki-
alakulhat.

Ha valakit belső kellemetlen, nyo-
masztó érzések, gondolatok zaklat-
ják; problémák merültek fel a közeli 

kapcsolataiban; egyedül érzi magát; 
nehezen bír gyermekeivel; vagy csak 
egyszerűen szeretné kibeszélni a fé-
lelmeit, kérjen időpontot hétfőtől csü-
törtökig 9-16 óra, pénteken 9-12 kö-
zött Bogdán Bence tanácsadó szak-
pszichológustól a következő e-mail cí-
men: bobek303@gmail.com 

Mivel a személyes találkozás jelen 
helyzetben nem megoldható, e-mail-
ben kiválaszthatja, hogy milyen elér-
hetőségen keresztül kívánja lefolytat-
ni a konzultációt. 

Választható konzultációs formák: 
írásban (email), hanghívásban (mes-
sen ger, skype, zoom), vagy videó-
hívás ban (messenger, zoom, skype). 
Történhet rendszeres, alkalmi, vagy 
akár csak egyszeri alkalommal is. 

Lelki egészségünk ugyanolyan fon-
tos, mint testi egészségünk! Ha prob-
lémája van, kérjen segítséget!  n

Az Önkormányzat nevében Török 
Sándor és Nagy Balázs alpolgármes-
terek koszorúztak, de Bóna Zoltán, 
a térség országgyűlési képviselője is 

megemlékezett a szabadságharc hőse-
iről. Koszorút helyezett el a képviselő-
testületi Fidesz-frakció, valamint Sza-
lai Attila és Szabó Gábor önkormány-
zati képviselők.

Török Sándor úgy fogalmazott, 
hogy a járvány miatt most valóban át-
érezhetjük, hogy milyen a szabadsá-
gért harcolni. A bezártság rátelepedve 
a társadalomra, embereket és csalá-

dokat választ el egymástól. A járvány 
elleni küzdelemben ma is összefogás-
ra van szükség, mert csak így lehetünk 
győztesek.

„Éljen a magyar szabad-
ság, éljen a haza” – ezzel a 
’48-as az idézettel kezdte nyi-
latkozatát Nagy Balázs, aki 
szerint ma különösen aktuá-
lisak ezek az erőt adó és pél-
damutató szavak, csakúgy, 
mint az 1956-os forradalom, 
vagy az 1988-89-es rendszer-
változtatás idején. Ugyan je-
lenleg nem egy idegen ha-
talom ellen harcolunk, de 
most is olyan történelmi ko-
rokat idéző elszántságra és 
hazaszeretre van szükség, 
amely lehetővé tette, hogy a 
15 milliós magyarság létez-
het. „Bízzunk abban, hogy 
ahogy ’48-’49-ben kiharcol-
ták a hősök a magyar szabad-
ságot, úgy mi is vissza fogjuk 

kapni szabad életünket”- tette hozzá.
Bóna Zoltán – párhuzamot vonva 

a szabadságharc és a vírussal folyta-
tott küzdelem között – kiemelte, hogy 
a ma hősei az egészségügyben dolgo-
zók, akiknek köszönetét fejezte ki ál-
dozatos munkájukért. Reményének 
adott hangot, hogy Isten segítségével 
jövőre már szabad szívvel és lélekkel, 
maszk nélkül ünnepelhetünk. n

Lelkisegély
Újból indult Bogdán Bence tanácsadó szakpszichológus lelkise-
gély-szolgálata Százhalombattán, az iskolai és óvodai bezárások 
idejére – írja közösségi oldalán Vezér Mihály polgármester.

Tisztelet a hősöknek
Százhalombattán is elmaradt a covid-járvány miatt az 1848-49-
es forradalom és szabadságharc alkalmából rendezett hivatalos 
városi ünnepség március 15-én, az emlékezők azonban elhelyez-
hették a koszorúkat a Petőfi szobornál.
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Fedezzük fel az Urbárium 
rejtett értékeit! Örömmel szá-
molok be arról, hogy egy újabb 
útvonallal bővült a BattaTúra 
applikáció! 

A Dobó utca végén található terület 
különleges természeti kincseket rejt, 
ahova érdemes ellátogatni megcso-
dálni, felfedezni a környezetet.

Büszkeséggel tölt el, hogy a kör-
zetemben egy olyan helyszínt ajánl-
hatok a túrázóknak és azoknak, akik 
szeretik a vadregényes helyszíneket, 
amely a szabadidő eltöltésére nyújt 
újabb lehetőséget. A gyönyörű termé-
szeti környezetben akár egy ösvényen 
sétálva is körbejárható a zöldfelület. 
Érdemes végigmenni a fasoron, ahol 
az út két oldalát magas fenyők öle-
lik át. Látványban is különleges ez az 
út, hiszen túrázás közben a természet 
hangja mellett felfedezhetjük a nö-
vény és állatvilágot is. 

Végig sétálva eljuthatunk a védőer-
dőként szolgáló kiserdőbe, amely egy-
kor az Erőmű zaja ellen védte az ott 
lakókat. Ma már inkább természeti 
szépségében gyönyörködhetünk. Az 
erdő körbejárható, ahonnan kiérve 
és tovább barangolva eljuthatunk egy 
tisztásra, ahol megpihenhetünk, időz-
hetünk. 

Ma már az Urbárium gyöngysze-

meként egy újabb csodálatos kirándu-
lóhellyel lettünk gazdagabbak, ahova 
érdemes ellátogatni az itt élőknek, a 

városlakóknak, valamint a BattaTúra 
lelkes követőinek. A BattaTúra fej-
lesztői 4 checkpointot alakítottak ki a 
ligetesben, amelyet érdemes megke-
resni és teljesíteni a túrát. 

Csatlakozzanak a BattaTúra appli-
kációhoz és fedezzék fel városunk ér-
tékeit! Bizonyára vannak akik, már is-
merik és túráztak ezen a csodás he-
lyen!

A ligetes a jövőben új programok 
helyszíne is lehet, amely egy igazi kö-
zösségi térré válhat.

Vegyük birtokba! Barangoljunk az 
urbáriumi ligetesben!

Vezér Mihály 
polgármester

A fokozódó járványhelyzetben, az 
aktuális jogszabályoknak megfelelő-
en, szervezetten nem, ellenben egyé-
nileg többen „sétáltak” végig ezen a 
részen március 20-án. Elsőként már 
sokadjára Szalai Attila képviselőtár-
sam csatlakozott és végül közel tucat-
nyian töltöttük a szabadban a délelőt-

tünket, aminek a végeredményét ösz-
szegyűjtve a buszfordulóban láthatták 
a hétvégén az arra járók, amit a SZÁ-
KOM Kft. el is szállított.

 A 25-30 db megtöltött zsák java-
részt: pet palackot, energia és sörös 
dobozokat, különböző élelmiszerek 
csomagolását tartalmazta, de fellel-
tünk monitort, VHS kazettákkal teli és 
lakásfelújításból származó zsákot is. 

Ezúton is köszönöm a résztvevők 
fáradozását és azokét is, akik egész év-
ben önkéntesen a környezetünk tisz-
tán tartásáért szorgoskodnak. Április 
végén a Föld napja alkalmából is meg-
tisztítjuk a városrészünk egyik szaka-
szát. 

Kérem továbbra is keressenek bi-
zalommal, elérhetőségeim: szabo-
gabor@mail.battanet.hu, 06-20-222-
2930. Szabó Gábor

óvárosi képviselő

Séta az urbáriumi ligetesben

Új útvonallal bővült  
a BattaTúra

Víz Világnapja 2021 Óvárosban
Sajnos az idei évben is elmaradt a Víz Világnapja alkalmából 
országosan meghirdetett TE SZEDD környezetünket megtisztító 
akció. A tavasz beköszöntével úgy gondoltam, hogy az óvárosi 
Duna-parti szakaszra ráfér az őszi után egy újabb takarítás. 

A cég tájékoztatása szerint lom-
ként kitehető hulladékok: a la-
kásokban és egyéb emberi tartóz-
kodásra szolgáló helyiségekben a 
szokásos életvitel során felhalmo-
zódott szilárd hulladék, például na-
gyobb méretű berendezési tárgy, 
bútor, ágybetét, rongy, műanyag, 
konzervdoboz, edény, papír.stb.

Nem tehető ki lomtalanítás-
kor sitt, bármilyen építkezésből és 
bontásból származó hulladék, ker-
ti hulladék, veszélyes hulladék (pl. 
fénycső, elem, illetve akkumulátor, 
gyógyszer, vegyszer illetve vegy-
szeres edények), kérik a zárójel-
ben felsoroltakat a veszélyes hul-

ladékgyűjtő helyre vinni. Lehető-
leg ne tegyenek ki olyan hasznave-
hető vagy értékesíthető hulladékot 
(pl.tiszta fémhulladék, elektromos 
vezeték,stb.) sem, amely a városba 
vonzza az elszállítás előtt a lomot 
átvizsgáló személyeket, akik aztán 
a számukra értéktelen többi hulla-
dékot szétdobálják.

A lakótelepi városrészek-
ben idén is házhoz (lépcsőház) 
menő lomtalanítást végeznek. Az 
adott lépcsőház lomtalanítási idő-
pontját és részleteit illetően a kö-
zös képviselőt kell megkeresni, 
majd az általa meghatározott idő-
pontban és címre konténert he-
lyeznek ki, amelyet folyamatosan 
ürítenek a hulladék mennyiségé-
nek függvényében.

A veszélyes hulladékok 
Dunafüreden, a Vasút utcai 

Városi Szabadidő Központ 
(VSZK) előtti parkolóban ad-
hatóak le, április 17-én szom-
baton, 8–14 óráig.

Vegyész szakember jelenlété-
ben, kizárólag a háztartásokban fe-
leslegessé vált, zárt csomagolásban 
(lehetőleg fóliazsákba csomagolt 
doboz vagy egyéb zárható edény) 
hozott, főként folyékony anya-
gok – tisztítószerek, festékek és 
hígítók, kerti növényvédő szerek – 
adhatók le. Vállalkozásoktól ezen 
a – lakosság számára ingyene-
sen biztosított – begyűjtésen nem 
vesznek át veszélyes hulladékot.

Leadhatóak továbbá elekt-

ronikai berendezések és el-
használt autógumik: háztartá-
si gépek (mosógép, hűtőszekrény, 
stb.) / háztartási kisgépek (vasa-
ló stb.) / információs és távközlé-
si berendezések (faxgépek, telefo-
nok..stb.) / szórakoztató elektro-
nikai cikkek (hangszórók, mikro-
fonok stb.) / játékok, szabadidős és 
sportfelszerelések (tv-hez köthető 
videójátékok, stb.) / ellenőrző, ve-
zérlő- és megfigyelő eszközök/ ada-
goló automaták / valamint a 3,5 
tonna megengedett össztömegnél 
kisebb járművek gumiabroncsai.

A Szákom arra kéri a város-
lakókat, hogy a feleslegessé 
vált hulladékot kizárólag a la-
kóhely szerinti lomtalanítási 
időpont alatt helyezzék ki.

n

Begyűjtik a lomokat és  
a veszélyes hulladékokat

Lomtalanítást végez a Szákom Kft. Százhalombatta kert-
városi övezeteiben Dunafüreden, Újtelep-Urbáriumban és 
Óvárosban április 15, 16, 17-én, azaz csütörtök, péntek, 
szombaton.
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A folyamatos online jelenlét mel-
lett a kulturális központ munka-
társai készülnek a személyes talál-
kozásra. A zárt ajtók mögött azon 
dolgoznak, hogy nyitáskor a meg-
szokott sokszínű kínálat fogadja a 
közönséget. Szeretnék, ha Önök is 
elmondanák, kiket látnának, hal-
lanának szívesen az elkövetkezen-
dő időszakban, így egy postaládát, 

egy KÍVÁNSÁGLÁDÁT helyeztek 
el az árkádok alatt, melybe várják 
az Önök javaslatait, akár gyermek-
programok, akár felnőtt programok 
kapcsán. 

A nagy sikerű március 15-ei kiál-
lítás után, a várossá nyilvánítás idén 
51 éves évfordulójára emlékezik a 
kulturális központ kültéri kiállító-
tereiben. Egy séta keretében nézzék 
meg Önök is a Szent István tér ár-
kádjai alatt a kiállítást és egy kicsit 
révedjenek el a múltban, az 1970-es 
években. 

Az április 1-jei várossá nyilvání-
tás napja, egyben nagycsütörtök is, 
így a húsvéti ünnepkörhöz kapcso-
lódó installációk is láthatóak lesz-
nek majd az intézménynél.

Bízunk benne, hogy húsvétkor el-
látogatnak majd a Szent István tér-
re, ahol a kulturális központ elé ki-
helyezett tojásfára egy-egy saját 
készítésű tojást is elhelyezhetnek 
majd. 

Örömteli húsvéti ünnepeket kí-
vánnak a Barátság Kulturális Köz-
pont munkatársai!

 n

Könyvtár
Szerdánként 16 órakor Lehoczki Zsuzsanna helytörténész HELYTÖRTÉNE-

TI KALANDOZÁSOK című rovata látható.
Minden vasárnap 16 órakor VASÁRNAPI MESE
A programok elérhetőek a Hamvas Béla Városi Könyvtár - Százhalombat-

ta Facebook-oldalon.

Múzeum
A „Matrica” Múzeum hetente megjelenő állandó programjai:
Keddenként TUDÁSTÁR címmel, egyes, aktuális múzeumi témák kifejtése 

mellett bővíthetjük információinkat.
Péntekenként jelentkezik a „MATRICA” MOZAIK, melyben minden héten új 

tárgyat mutatnak be a múzeum gyűjteményéből.
A programok megjelenései a www.facebook.com/matricamuzeum, a 

 Múzeum közösségi oldalán követhetőek. n

Élményteli kívánságok
A Barátság Kulturális Központ november 11-e óta zárva a közön-
ség előtt, de a munkatársak már nagyon várják az újranyitást. 

Nem változik a szemét-
szállítás rendje. A Szákom Kft. 
tájékoztatása szerint változatlan a 
pénteki szemétszállítás rendje a la-
kótelepen és a családi házas övezet-
ben április 2-án, nagypénteken. Vál-
tozatlan rendben történik a lakótele-
pen a kommunális, illetve Dunafüred 
I. városrészben a zöldhulladék elszál-
lítása április 5-én, húsvéthétfőn. Ké-
sik a szelektív szigeteken az üvegszál-
lítás a szállítójármű meghibásodása 
miatt, ezért elnézést kér a cég.

*
Bezárt a sportközpont és a 

sportuszoda Százhalombattán. 
Az üzemeltető Sporthalom Kft. ügy-
vezetői március 16-ai hatállyal ren-
delték el az intézkedést, miután a 
cég több munkatársának is pozitív 
lett koronavírus tesztje. A járvány 
megfékezése érdekében előrelátha-
tólag 2 hétig zárva tartanak a sport-
létesítmények, az edzések is szüne-
telnek.

*
Ötéves faültetési program. 

Százhalombatta zöldfelületeinek bő-
vítése, valamint a környezeti ártal-
mak megszűrése érdekében, ösz-
szesen több mint 250, az országban 
honos fa ültetését tervezi az önkor-
mányzat 2021 és 2025 között. A vár-
hatóan ősszel induló program kere-
tében minden évben egy-egy város-
részben telepítenek csemetéket. Jel-
lemzően szárasságtűrő és strapabíró 
növényeket választottak, amelyek 
megfelelően illeszkednek a városi 
környezethez.

Ingyenes oltás és szűrővizsgá-
latok Százhalombattán. Az Ön-
kormányzat idén is térítésmentesen 
biztosítja a 6-24 hetes százhalom-
battai csecsemőknek a rotavírus el-
leni védőoltást, amelyet a gyermek-
orvosoknál tudnak igényelni a szü-
lők. Folytatják az iskolakezdés előtt 
álló nagycsoportos óvodások ingye-
nes szűrővizsgálatát is. A már hét éve 
tartó szemészeti vizsgálat mellett be-
vezették az ortopédiai szűrést is eb-
ben a korosztályban. Az Önkormány-
zat támogatásával idén is térítésmen-
tesen vehetnek részt a tüdőszűrésen a 
helyi lakosok.

*
Félpályás útlezárás. A V-Híd 

Zrt. – a vasútfejlesztési munkálatok-
hoz kapcsolódóan – megkezdi a csa-
padékvíz-elvezető rendszer karban-
tartását Százhalombattán a Vörös-
marty Mihály utca Borostyán és a 
Damjanich út közötti szakaszán. A ki-
vitelezés – az időjárástól függően – 
március 22-től március 29-ig tart. A 
munkálatok ideje alatt szakaszosan 
félpályás terelésre kell számítani, jel-
zőőrös irányítás mellett.  Az ingatla-
nok gépkocsival megközelíthetőek.

*
Hitből pajzsot - új rész. Ba-

lázs András dunakeszi plébános-he-
lyettes számol be a Honvédkórház 
covid-osztályán végzett szolgálatá-
nak tapasztalatairól. A videó elérhe-
tő a Kersztény Értelmiségiek Szövet-
sége YouTube-csatornáján, honlap-
ján, valamint Facebook-oldalán, és a 
hitukor.hu oldalon. n
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A cég közleménye szerint bio-
üzem  anyag-fe lhasználóként 
több mint 500 ezer tonna 
bioüzemanyagot vásároltak beke-
verésre az elmúlt évben. Az új be-
ruházással elkezdtek fenntartha-
tó dízelt gyártani, aminek kettős 
előnye van: fenntarthatóbb üzem-
anyagot állítanak elő, a hulladék 
újrafeldolgozásával pedig segítik 
a körforgásos gazdaságot. A válla-
lat – nemrég frissített stratégiájá-
nak megfelelően – több mint 100 
ezer tonna bioüzemanyag előállí-
tását tervezi2030-ig.

A Dunai Finomítóban megva-
lósított bioalapanyag-feldolgozó 
eljárás során növényolajat, fá-
radt sütőolajat és állati zsiradé-

kot is használhatnak. A kőolaj és 
a bioalapanyag közös feldolgozá-
sa eredményeként a gyártott gáz-
olaj részben megújuló lesz, úgy, 
hogy közben minősége nem vál-
tozik a kőolaj alapú dízelhez ké-
pest. Ennek fő előnye, hogy le-
hetséges további biodízel kompo-
nens bekeverése a dízel szabvány-
ban meghatározott maximális 7 
térfogat-százalék mértékig, tehát 
az eljárás lehetővé teszi a gázolaj 
biorészarányának növelését.

A Pannon Egyetem kutatási 
eredményeit alapul véve a MOL 
2012-ben kezdte meg a kutatás-

fejlesztési munkát, amelynek so-
rán meghatározták a feldolgozha-
tó alapanyagok típusait és minő-
ségi elvárásait, majd a 2018-ban 
indult beruházás során kialakítot-
ták az új bioalapanyagok fogadá-
sához, tárolásához és feldolgozá-
sához szükséges infrastruktúrát.

Az új eljárás próbaüzeme tavaly 
márciusban kezdődött. A gyártott 
biokomponens szén-dioxid-meg-
takarítása jelentősen jobb, mint 
más, hasonló alapanyagból készü-
lő egyéb bioüzemanyagoké. A fej-
lesztés évente 200 ezer tonnával 
csökkenti a szén-dioxid-kibocsá-
tást, annyival, mintha egy Debre-
cen méretű város csak napener-
giát használna fűtésre. Mindezek 

mellett cél, hogy a jövőben foko-
zatosan növeljék a hulladék és 
melléktermék típusú alapanya-
gok körét, tovább csökkentve ez-
zel üzemanyagok szén-dioxid láb-
nyomát.

A következő öt évben a MOL 1 
milliárd dollárt költ új, alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású és fenn-
tartható projektekre, hogy a kelet-
közép-európai régió kulcsszerep-
lőjévé váljon a körforgásos gaz-
daságban, és 2050-re közelebb 
kerüljön a nettó nulla szén-di-
oxid-kibocsátási célhoz.

n

Vezér Mihály polgármester tájé-
koztatása szerint a tó környékén élő 
kacsák védelme érdekében kereste 
meg az ötlettel az Önkormányzatot az 
alapítvány. A város teljes mértékben 
támogatta a szerkezet kihelyezését, 
mert az állatok kenyérrel való etetése 
árt az egészségüknek, valamint szeny-
nyezi és károsítja a vizet is. 

„Kis lépés ez az állatvédelemben, 
de sok kis lépés felér egy nagy ugrás-
sal! A mai rohanó világban sokkal na-
gyobb figyelmet kell fordítanunk álla-
taink és környezetünk védelemre” – 
írta közleményében Vezér Mihály.

A gép 100 forintos érme bedobá-
sa után a kácsák etetésére alkalmas 
minőségi tápot ad ki, így a kenyér, 

mint táplálék kiiktatásával elkerül-
hető az állatok puffadása, illetve a víz 
algásodása. n

Rajz és történetíró pályázat 
Három kategóriában várja a  víz világnapjához kapcsolódó 
alkotásokat a  százhalombattai Hulladékkommandó.

A víz érték! Becsüld meg! Ez az idei év víz világnapi mottója. A világ-
napra minden év március 22-én emlékezünk. Ehhez a témához kapcsoló-
dóan a Hulladékkommandó Társadalmi Járőrszolgálat pályázatot hirdet 
három kategóriában.

I. 6-9 éves korig rajzpályázat (eszközhasználat megkötés nélkül).
II. 10-12 éves korig történetíró pályázat  

Százhalombattán iskolába járó gyermekek számára.
Mondd el a történeted, oszd meg gondolataidat, érzéseidet arról, hogy szá-
modra mit jelent a víz! Történetedet illusztrálhatod, rajzolj! Történeted 
gépeld, nyomtasd, max. A4-es terjedelemben. Anya, apa, tesó is segíthet. 

III. 60 + korosztály – Emlék/történetírás pályázat 
 nemcsak százhalombattai idősek számára

Mondja el a történetét, emlékét, ossza meg gondolatait, érzéseit arról, 
hogy számára mit jelent a víz! Történetét illusztrálhatja! Történetét gé-
pelheti, de kéziírással is megírhatja max. A4-es terjedelemben (Egy oldal). 

*
Az elkészült alkotásokat kérjük az adott iskola (amelybe a gyermek jár) 
portájára 2021. április 12-e, 8 óráig leadni névvel és kor megjelöléssel. Ön-
kénteseink a járványügyi helyzetre való tekintettel, ezen a napon adott 
időben összegyűjtik, majd bírálják. A legjobbak a civil szervezet által ki-
adott 2 db környezetvédelmi mesekönyvét kapják, valamint a BKK előte-
rében helyet kapnak a nyilvánosság számára. 
Ne feledd! A mottóhoz kapcsolódóan alkoss! 6-9 éves korig raj-
zokat várunk, 9-12 éves korig történeteket!
A 60+ pályázóktól kérjük, hogy alkotásaikat (2021.04.12-ig) postai úton 
juttassák el címünkre, ezzel is minimalizálva a velünk való találkozást az 
egészségük érdekében. A legjobbakat díjazzuk!

Minden alkotást a beérkezés után feltöltjük a 
 www.hulladekkommando.battanet.hu honlapunkra is.

Címünk: 
Hulladékkommandó Társadalmi Járőrszolgálat 

2440 Százhalombatta, Béke u. 15.4/2.
Várjuk a munkákat!  

Megkezdődött a 
bioüzemanyagok előállítása 

Százhalombattán
A Dunai Finomító új eljárásában nem utólag keverik 
a biokomponenst a dízel üzemanyagba, hanem már 
a gyártás során a fosszilis alapanyaggal együtt dol-
gozzák fel a bioalapanyagot. Így változatlan minőség 
mellett növelhető a biokomponensek részaránya, évi 
200 000 tonnával csökkentve a szén-dioxid kibocsá-
tást – tájékoztatott a MOL.

Környezettudatos etetés  
a kacsák védelmében

A vadkacsák számára megfelelő táplálékot tartalma-
zó etetőautomatát helyezett ki az Élővizeinkért Alapít-
vány Százhalombattán a Csónakázó-tóhoz. 
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Kovács Marianna me-
semondóval, a Magyar 
Kultúra Lovagjával, a 
Hamvas Béla Városi 
Könyvtár újabb öt évre 
megválasztott intéz-
ményvezetőjével Fazekas 
István író beszélgetett 
könyvekről, olvasásról, a 
mesék fontosságáról.

- Bármerre járok is az ország-
ban, a neved hallatán mindenki-
nek a mese jut először rólad eszé-
be. Mesélj egy kicsit magadról! 
„Ki volt tanítód? hol jártál isko-
lába?” Miként szeretted meg az 
olvasást és a meséket?  

- Egy kicsi horvát ajkú faluban 
nőttem fel az Ormánságban, Drá-
vasztárán, vagyis majdnem a vi-
lág végén. Nagyon szép gyermek-
korom volt. A játék, játszótár-
sak mellett leginkább az olvasás-
ra emlékszem. Faltam a csíkos, 
pöttyös könyveket, de igazi ked-
venceim az indián regények vol-
tak, talán a természetközelség az, 
ami leginkább megragadott ben-
nük. Mindent olvasó vagyok. Volt 
romantikus korszakom, volt, hogy 
„rákkattantam” egy szerzőre és 
annak minden művét elolvastam, 
szeretem a hittel foglalkozó műve-
ket, a disztópiát, a komoly, klasz-
szikus irodalmat és nagyon sze-
retem a verseket. Természetesen 
az egész életemet végig kísérték a 
mesék, vagyis a népmesék, így let-
tem mesemondó. 

- Voltak-e példaképeid? 
- Leginkább a tanáraim. Nagy-

szerű irodalomtanárok tanítottak. 
Felnőttként is akadtak, akiket na-
gyon tisztelek. Egészen kivétele-
zett helyzetben vagyok, ugyanis 
a Magyar Olvasástársaság, a Me-
seszó Egyesület és a könyvtár ál-
tal körül vagyok véve író, alkotó 
emberekkel. A könyvespolcomon 
ott sorakoznak a műveik, és sok-
szor mosolygok magamban azon, 
hogy én a könyvtáros, bizony ke-
vés könyvet kölcsönzök a könyv-
tárból, mert a barátaim állandó 
olvasnivalóval látnak el.

- Hogyan lett belőled könyvtá-
ros? 

- Világ életemben gyerekekkel 
szerettem volna foglalkozni, óvó-
nőnek jelentkeztem, de nem tud-
tam hangszeren játszani, így első 

körben nem vettek fel. Második-
ként Budapesten a Szerb-horvát 
Gimnázium volt a célom, ahova 
felvételt is nyertem. Innen kerül-
tem Zágrábba az egyetemre, ahol 
szlavisztikát tanultam. Százha-
lombattára jöttem férjhez, az 1-es 
iskolában helyezkedtem el, szer-
bet és oroszt tanítottam. Az első 
gyermekem születése után, a vé-
letlennek köszönhetően kerültem 
a könyvtárba, amit nagyon ha-
mar megszerettem. Olyan volt ez, 
mint a hazaérkezés. 

- A Hamvas Béla Városi Könyv-
árnak van-e sajátos karaktere? 

- Először is le kell szögezni, ami 
ténykérdés: szakmai és haszná-

lói szempontból is kiváló állomá-
nyunk van, nagy figyelemmel gya-
rapítjuk és gondozzuk az anyaga-
inkat. Könyvtárosaink nagyszerű, 
összetartó, egymást segítő csapat, 
szakmai odafigyelésük, tanulni 
akarásuk egészen elképesztő. Az 
intézmény nyitott minden em-
ber előtt, mindenki egyforma bá-
násmódra, empátiára, nyugalom-
ra, kikapcsolódásra számíthat, ha 
betér hozzánk. 

A város szívében „lakunk” egy 
olyan városi könyvtár vagyunk, 
amit nagyon sokan csodálnak. 
Köszönhetően Százhalombatta 
Város Önkormányzatának miénk 
az ország egyik legszebb könyv-
tára. Mi erre nagyon büszkék va-
gyunk, és minden erőnkkel azon 
igyekszünk, hogy ennek a szelle-
mi és közösségi központnak mél-
tó gazdái, gondozói, képviselői le-
gyünk

- A kibertér által változott-e a 
könyvtárunk szerepe, feladata? 
Ha igen, akkor miben és meny-
nyiben? 

- Nagyot fordult velünk a világ 
a vírus megjelenésével. Addig a 

munkánk 20-30 százaléka történt 
online, mostanában viszont 50-
60 százalékban dolgozunk a vir-
tuális térben. Jelenleg második 
hete, itthoni munkavégzés kereté-
ben. Fontos elmondani: a könyv-
táros, a szoros könyvtári munká-
ján kívül szociális szerepet is be-
tölt. 

A legtöbb látogatónk nemcsak 
könyvekért vagy folyóiratokért tér 
be hozzánk, hanem egy kis társa-

ságért, beszélgetésért is. Ez na-
gyon fontos szegmens nemcsak 
a felnőttek, hanem a gyermekek 
esetében is. Csodálatos gyermek-
könyvtárunk van, ahol tartalmas 
időt tölthetnek el a gyerekek és 
szüleik is. A közös olvasgatáson, 
könyvnézegetésen kívül, lehet ját-
szani, társasjátékozni. 

Nagy veszteségként éljük meg 
ennek a közösségépítő funkció-
nak a szüneteltetését. Elmarad-
nak az előadásaink, legalábbis fi-
zikailag, az emberek nem tudnak 
összeülni, egy-egy jó előadás kap-
csán beszélgetni. Így amit csak le-
hetett, áthelyeztük a virtuális tér-
be. A könyvtárosnak egyébként 

is feladata, kötelessége, hogy jól 
használja az informatikai eszkö-
zöket, biztonságosan mozogjon a 
neten, hitelesen tájékozódjon és 
tájékoztasson. 

Pillanatnyilag a legnagyobb bá-
natunk, hogy a vírus egyre na-
gyobb megjelenése miatt, félbe 
kellett hagynunk a leltárt, pedig 
még több ezer dokumentum el-

A könyvtár a gondolkodó ember palotája

Foly tatás a 7. ol da lon
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lenőrzése vár ránk. Jelenleg épp 
zajlik az Internet Fiesta című or-
szágos rendezvény, amit 22 éve 
rendeznek meg a könyvtárak, 
minden márciusban. 

A program gazdája az Infor-
matikai és Könyvtári Szövetség, a 
mostani rendezvények célja a di-
gitális írástudás terjesztése és az 
internet felhasználási lehetősége-
inek minél szélesebb körű bemu-
tatása. Így most mi is ezen dolgo-
zunk. 

Könyvtárunk Facebook ol-
dalán naponta több hírrel, cik-
kel, tanulmánnyal jelentkezünk. 
E mellett aprónyomtatványokat 
szkennelünk, a Városi Archívum 
anyagát dolgozzuk fel. Vizsgál-
juk, javítjuk a hibákat a könyvtá-
ri adatbázisban, a Szikla Integrált 
könyvtári rendszerben, könyve-
ket dolgozunk fel és rengeteget 
tanácskozunk, kiváló alkalom ez 
arra, hogy átvizsgáljuk könyvtári 
és minőségügyi dokumentumain-
kat, megújítsuk őket. 

Bár rengeteg a munkánk, na-
gyon várjuk, hogy újra kitárhas-
suk a könyvtár kapuit a város-
lakók előtt.  Addig is, míg az in-
tézményt nem lehet látogat-
ni, nagyon reméljük, hamarosan 
visszatérhetünk és folytathatjuk 
a „Karantén könyvcsomag” szol-
gáltatásunkat, ami annyit jelent, 
hogy az előre leadott kívánságlis-
tát a könyvtárosok összekészítve 
ablakon keresztül oda tudják adni 
az olvasni kívánóknak. Ez egy 
nagyszerű kezdeményezés, or-
szágszerte működik és a százha-
lombattai városlakók is örömmel, 
nagy számban veszik igénybe. 

- Kétnyelvű mesemondó vagy. 
Mennyire árulkodnak a néplé-
lekről a népmesék, s mennyiben 
egyetemesek? 

- A mesék születésük óta ván-
dorolnak a világban, így nagyon 
sok azonos, vagy részleteiben el-
térő mesével lehet találkozni. Ha 
azt nézzük, mi a legfőbb különb-
ség a magyar és a horvát népme-
sék között, akkor azt mondanám, 
a horvát mesék realisztikusabbak, 
inkább a cigány mesékhez hason-
lítanak. Sokszor szokatlan, meg-
hökkentő elemekkel lehet talál-
kozni, ami a magyar mesehallgató 
fülnek idegen. A magyar népme-
sék nyelve csodálatos, hatásában 
lefordíthatatlan más nyelvre. 

Hadd mondjam itt el, amikor 
elindítottuk A magyar népmese 
napját, nem is mertünk remény-

kedni benne, hogy ekkora hatása 
lesz az ünnepnek. A Magyar Olva-
sástársaság karolta fel az ügyet, az 
ő segítségükkel lett mára ország-
határokat is átlépő ünnep. Mára 
kicsit divattá vált mesékkel fog-
lalkozni, de ez nem csak a mi ér-
demünk, mert szinte egy időben 
több szervezet és magánszemély 
karolta fel a népmese ügyét. 

- Van-e a mesemondásnak va-
lami titka?

- Van egy nagyon fontos dolog, 
amit fontos hangsúlyozni: a nép-
mese nem olvasva éri el a hatá-
sát, hanem élőszóban elmond-
va. Ezt a célt, ennek népszerűsí-
tését tűzte ki magának a Meseszó 
Országos Mesemondó és Szöveg-
folklór Egyesület, amelynek mára 
több mint 30 mesemondó tagja 
van. Az igazi mesemondás legfon-
tosabb sajátossága az, hogy nem 
kötött prózamondás, hanem – 
megtartva a szabályokat – kötet-
lenül mesélünk, úgy, hogy a hall-
gató szeme előtt képek jelenjenek 
meg a hallott szövegről. A mese-
mondásba ilyenkor nem csak bele 
lehet szólni, hanem a mesemon-
dó „piszkálódik”, kérdez, ellenőr-
zi, hogy figyelünk-e, értjük-e ami-
ről beszél? 

Ez első hallásra, hallgatásra 
szokatlan, az emberek meghök-
kennek, kicsit zavarba is esnek, 
hisz szórakozni jönnek, nem szá-
monkérésre. De nagyon hamar 
ráéreznek ennek a csodaszép pár-
beszédes játéknak az ízére. A me-
sei történetek meg olyan sokszí-
nűek, olyan sok műfaj között vá-
logathatunk, hogy könnyen talál 
mindenki magának valót. 

- Könyvtárosoktól manapság 
szokás megkérdezni, hogy vége 
van-e a Gutenberg-galaxisnak? 
Te hogyan látod: veszélyezteti-e 
az olvasását és az írást az inter-
net? 

- Sokszor kongatták a vészha-
rangot. Divatok jöttek, mentek. A 
e-könyvek reneszánszában is azt 
mondták, innentől kezdve sen-
ki nem cipel magával könyvet. De 
minden technikai eszköz megta-
lálta a maga helyét, idejét a papír 
alapú könyv azonban felülmúlha-
tatlan. A könyvnek illata van, és 
esztétikai szépsége. Az internet 
tele van álhírekkel, sokszor még a 
szépirodalmi művek is sérülnek. 
A könyvtár a tudomány, az iroda-
lom, a közösségben élő, gondol-
kodó ember palotája, mely min-
denki számára nyitva áll.

 n

Folytatás az előző oldalról

Minden év februárjától március vé-
géig iskolánkban az alsó tagozaton 
a vendégvárásé, a készülődésé a fő-
szerep. Nagy izgalommal készülünk 
a leendő első osztályosok és szüle-
ik fogadására, a nekik szóló prog-
ramokra, intézményünk alsó tago-

zatán folyó sokrétű munka bemu-
tatására. 

Az idei év azonban más, mint az 
eddigiek. Az élet közbeszólt, és ne-
künk alkalmazkodni kell az új ki-
hívásokhoz. Ezért egy „Aranyos”, 
tájékoztató kisfilmeket készítet-
tünk, melyeket a honlapunkon, és 
iskolánk Diákönkormányzatának 
(DÖK) Facebook oldalán lehet meg-
tekinteni.

A NAT módosításának beveze-
tésével átdolgoztuk a több évtize-
de intézményünkben működő si-
keres és elismert Értékközvetítő és 
Képességfejlesztő (Zsolnai) Progra-
munkat. Mint jól kidolgozott alter-
natív program beemeltük azokat az 
értékeket az új Helyi tantervünkbe 
is, melyek az alsós tanulók sokszínű 
tevékenységét, képességfejlesztését, 
anyanyelvi igényességét, környe-
zetkultúrára és alkotásra nevelését 
szolgálja. Ezek az értékek átszövik 
a diákjaink életet és mindennapi te-
vékenységét.

Az alsó tagozaton némi átala-
kítást végeztünk: megtartottuk az 
emelt óraszámú ének-zenei kép-
zést az „a” osztályokban, és bevezet-
tük az emelt óraszámú informatikai 
képzést a „b” osztályokban felmenő 

rendszer szerint. Mindkét osztály-
ba beemeltük már az 1. évfolyam-
tól kezdve az angol és az informati-
ka oktatását is.  

Természetesen továbbra is ki-
emelt feladata az alsó tagozatnak az 
alapfunkciók igen jó színvonalú el-

látása egyéni odafigyeléssel és dif-
ferenciált tanulásszervezéssel, va-
lamint a tanulók képességeinek szé-
leskörű kipróbálása a sokoldalú ké-
pességfejlesztés érdekében.

Nagy hangsúlyt fordítunk a te-
hetségek korai felismerésére, fej-
lesztésére, versenyeztetésükre már 
kisiskolás kortól, és a lassabban 
haladók felzárkóztatására hagyo-
mányos és speciális programokkal, 
gyógypedagógus, fejlesztőpedagó-
gus segítségével.

A tagozat alapellátásának része 
az ének-zenei osztályok 1-4. évfo-
lyamaiban, valamint a 4. b osztály-
ban a napközis ellátás (5 napközis 
csoporttal), melyet a tanulók több 
mint 95 %-a vesz igénybe. Az infor-
matikai osztályok 1-3. évfolyamai-
ban egész napos rendszerben folyik 
a képzés.

A járványhelyzet miatt a virtu-
ális térben találkozhatunk, így az 
Arany János Iskola honlapján tájé-
kozódhatnak a kedves szülők a be-
iratkozás menetéről is. Remélhető-
leg szeptemberben már jelenléti ok-
tatással, egészségesen és vidáman 
kezdhetjük a munkát a kis elsősök-
kel. Simó Ildikó

intézményvezető helyettes

Értékteremtés  
az Arany Iskolában
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VÁ R O S N A P LÓ

„A siker feltétele az, hogy alkal-
mazkodni tudjunk az új helyzet-
hez.” 

Jeffrey Eugenides

Biológia-szakos tanárként vég-
zős biológiás tanítványaimmal az 
evolúció mélységeibe merülünk 

középiskolai tanulmányaik utolsó 
tananyagaként. Mindig is erősen 
foglalkoztattak az evolúció elmé-
letben már Darwin által felfede-
zett törvényszerűségek. Azt gon-
dolom, hogy az ember történelmé-
ben is az evolúcióhoz hasonló tör-
vényszerűségek szabályoznak, pl. 
folyamatosan alkalmazkodni kell, 
aki jól alkalmazza az éppen szük-
séges képességeit, az tud tovább-
lépni, érvényesülni, fejlődni. Ho-
gyan jutott ide az EMBER, hogy 
– még csak egy élőlénynek sem 
tekinthető lény, mint – a hírhedt 
koronavírus ennyire beszabályoz-
za az életünket? Minden bizony-
nyal a környezet ellen elkövetett 
öko-bűnök, a pazarlás és az em-
ber túlnépesedése a bolygón is a 
tényezők között vannak, de most 
ez a helyzet. Ehhez kell alkalmaz-
kodnunk. Voltak korábban is tra-
gédiák, katasztrófák, háborúk, jár-
ványok. Most covid van.

Hirtelen jött, éppen egy éve a 
kényszerhelyzet, ami szinte be 
sem fejeződött. Most ismét isko-
lán kívüli, digitális oktatásban ré-
szesülnek diákjaink. Ez a helyzet 

nehézségeket jelent minden szin-
ten: a családnak, az otthonról dol-
gozó szülőknek, az iskoláknak, és 
hétköznapi átlagos életünkben 
is. A szülők kicsit pedagógusok 
lettek, a gyerekek önállósodni 
kénytelenek a tanulás terén, a ta-
nárok kicsit saját gyermekük hét-

köznapi-napközbeni szülei is le-
hetnek. Többet kommunikál a 
szülő-tanár, hiszen óráink nyíl-
tak, bármikor, bármely szülő bele-
hall, belelát. Tavaly felkészületle-
nül ért bennünket a veszélyhelyzet 
kihirdetése és a digitális oktatás-
ra való átállás. Amit addig bátor-
talanul, csak éppen próbálgattunk 
a jelenléti oktatás során, azt tavaly 
azonnal, élesben kellett kiválasz-
tani, megtanulni, megtanítani és 
alkalmazni. Jól alkalmazkodtunk, 
jól vizsgáztunk tanév végén.

Az idei tanévben már tudatosan 
felkészülve számítottunk az isko-
lából fizikailag történő kizárás el-
rendelésére. Rutinosan vettük 
kézbe a digitális oktatásunk sza-
bályrendszerét, módszertanát és 
csináljuk, mert muszáj alkalmaz-
kodni: gyereknek, szülőnek, pe-
dagógusnak és mindenkinek. Az 
életünket meghatározó kényszer-
pálya új alapokra helyezte a tanu-
lásmódszertant és a tudás átadást, 
mindezeket digitális alapokon. Ha 
belegondolunk ez rövid idő alatt 
bekövetkezett gyors változás, szin-
te „forradalom”, amely amellett, 

hogy számunkra idegen és nehe-
zen megvalósítható, fantasztikus 
lehetőségeket nyitott meg mind-
annyiunk számára. Saját erőből 
fejlesztjük digitális kompetenciá-
inkat, a gyerekek lassan megtanul-
nak önállóan tanulni. Megjelentek 
a digitális platformok, amelyek se-
gítenek a tananyag megértésében, 
gyakorlásában. Megváltozott a pe-
dagógiai értékelés azzal, hogy a ta-
nuló bármit használhat számon-
kérés esetén (ill. nem használ-
hatna, de használ ). A gyerekek 
gyorsan alkalmazkodtak, hiszen 
a digitális kor szülöttei (Z és alfa 
generáció). A pedagógusnak, aki 
a megszokott színvonalát szeretné 
nyújtani az oktatás során rengete-
get kell tanulni, készülni az órái-
ra. A mai gyerekeknél felgyorsult 
az észlelés, erős a kritikusság, ma-
gas szintű a tolerancia, az infor-
mációt önmagában is értéknek te-
kintik, bíznak benne (pl. virtuá-
lis pénz), és nem félnek a hibázás-
tól. Igazuk van, az egész életünk 
és az ÉLET nagybetűkkel is, má-
solási hibák eredménye (id. gene-
tika). Próbálkozások eredménye: 
amelyik a jobb, az marad meg. A 
XX.században az volt analfabéta, 
aki nem tudott írni olvasni. A XXI. 
században az, aki nem tud önálló-
an tanulni. Régen az volt az okos 
ember, akinek speciális tudása 
volt. Ebben a században az lesz az 
okos, akinek konvertálható tudása 
van. A jövőt szinte lehetetlen előre 

jelezni, viszont alkalmazkodni le-
het/kell hozzá.

A gyermekeink azonban – a 
fenti sok jó képességük ellenére 
– mégsem tudnak olyan teljesít-
ményt elérni a digitális oktatás-
ban, mint a jelenléti oktatásnál. 
Miért? Felmérések alapján a diá-
kok véleménye szerint a legjobban 
hiányzik nekik a személyes kon-
zultáció, majd második helyen az 

élő magyarázat és csak harmadik 
helyen az iskolatársakkal való  élő 
kapcsolattartás. 

Mit is nyújtanak a pedagógusok 
a tudásátadás mellett? Érzelmi 
támogatást, motivációt, bátorí-
tást, meghallgatást, véleményt, 
őszinte beszélgetéseket, stb. Egy-
egy pedagógus egy tanuló életében 
egész életére meghatározó lehet. 
Természetesen hiányzik számukra 
az iskolai légkör, a társas érzelmi 
fejlődés is. A társas kapcsolatokat 
pótolhatják a kortárs kapcsolatok, 
melyek erősítésére kiváló módsze-
re kortárstanítás (pl. tanulópárok) 
– akár on-line is.

„A krízis magában hordozza a 
fejlődés lehetőségét”. A világon 
az eddig történt kataszrótfák, há-
borúk, járványok, stb. nagyobb 
események után soha nem volt 
ugyanolyan az élet. Az élet az ok-
tatásban és általánosságban most 
a covid után sem lesz ugyanolyan. 
Remélem, hogy a sok szomorúság, 
szorongás, betegségek, esetleges 
nélkülözés után bizonyos szem-
pontból gazdagabb lesz: hasz-
nos tapasztalatokra teszünk szert, 
megtaláljuk majd a jelenléti és di-
gitális oktatás egyensúlyát a kor-
osztályokhoz mérten. Mindazt, 
amit most a kényszerűség idején 
tanulunk, új tudásként használ-
nunk kell majd. A digitális evolú-
ció eredményeként a pedagógu-
sok a hagyományos módszerektől 
a digitális eszközökön át egészen a 

robotikai eszközéig mindent hasz-
nálhatnak majd. Szükség is lesz 
rá. Azonban egy dolognak állan-
dónak kell maradni: a pedagó-
gusnak példaképnek kell lennie a 
„Homo Informaticus” korában is.

Horváthné dr. Hidegh Anikó 
intézményvezető

Arany János Általános Iskola és 
Gimnázium

Digitális evolúció
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„A vers az, amit mondani 
kell.”

Gazsi és Bella, óvoda  híján, dél-
előttönként édesanyámnak segéd-
keznek a konyhában. Kis kezecs-
kéjükkel gyúrják a tésztát, aztán a 
tésztából különféle ételeket impro-
vizálnak. Egyszer csak megszólal 
a hároméves Gazsi: „Bella, ebben 
még nincs elegendő anyapalag.” 
Anyapalagot mond az alapanyag 
helyett, mit sem sejtve a metaté-
zis lényegéről, vagy éppenséggel ar-
ról, hogy miként a latinban a ma-
ter szóból a materia, úgy a magyar-
ban is az anya szóból az anyag sza-
vunk formálódott valamikor. (Vagy 
mindezeket talán ő tudja még a leg-
jobban?)  Bella, aki már négyéves, 
rögtön tromfol: „Hűha, berkenye, 
ha nincs benne, tedd bele!”

A vers születésének titkát az 
utóbbi évszázadokban sokan ku-
tatták, ám egyértelmű választ adni 
arra vonatkozóan senki nem tudott 
még eddig, hogy egy költemény lét-
rejöttének hátterében a lelki, szel-
lemi és emocionális okok hullám-
zásán kívül mi az a döntő tényező, 
amely által létrejön az az új nyelvi 
közeg, mely nem csupán gyönyör-
ködtetni tudja az embert, hanem 
adott esetben morálisan és lelkileg 
fel bírja zaklatni, belső világát képes 
megvilágítani és formálni. Nyilván 
minden műalkotásnak más a kelet-
kezéstörténete, ám én a magam ré-
széről évek óta lakonikusan azt val-
lom: a vers „aranyfedezete” csak a 
megélt élet lehet, s minden igaz mű-
alkotás elsősorban a Teremtő Isten-
re mutat. Bármennyire is absztrakt, 
abszurd, vagy tartalmában akár 
hitvallásainkkal vitatkozó nézete-
ket sugalmazó is egy-egy remek-
mű, mégis minden esetben képes 
figyelmeztetni az embert szélsősé-
ges esendőségeire, bűntől átitatott 
tragikus csődjeire, s megválthatat-
lannak érzett toporgásaiból kiin-
duló félmegoldásaira. Mit is vallott 
Arisztotelész a műalkotás eredeté-
ről? Azt, hogy a matéria meg a for-
ma feltételeznek egy végső moz-
gatót, mely nem lehet más, csakis 
maga a Teremtő, s ez a versek kelet-
kezésére is igaz.

Százhalombattán – hála Isten-
nek! – sokan szeretik a verseket. 
Sokan írnak is. S akik írnak, nem 

magamutogatásból teszik, hanem 
azért, mert tudják, hogy a vers lé-
nyegesen több a költői képek áradá-
sánál. Mintha Márton Bélától, a va-
lamikor Százhalombattán letelepe-
dett világhírű festőművésztől meg-
tanulták volna, hogy alkotni csak 
önzetlen hittel szabad. Talán ezért 
van az, hogy ezt a várost sokszo-
rosan is az otthonomnak érzem. S 
hadd tegyem hozzá: itt a versmon-
dásnak is nagy hagyománya van. 
Nagyban formálta ezt könyvtárunk 
egyik dolgozójának, József-Rozs-
nyai Júlia színművésznőnek a ver-
sekhez való viszonya, Szélpál Ste-
finek és Rédli Évának a közöny fe-
hér rongyait letépő és a testvériség 
tűzpiros lobogóira cserélő munkás-
sága és a magyartanárok lelkeket 
nyitogató feladatvállalásai. De il-
lik megemlítenünk Fazekas Major 
Gizella hazafias szavalatait és László 
Bandynak a sámánok révületét fel-
idéző megszólalásait is. Mindezek-
nek eleven bizonyossága az, hogy 
évek óta rengeteg diákunk vesz 
részt a szavalóversenyeken, s az 
idei nagy versmondásnak a karan-
tén sem lehet akadálya. A könyvtár 
dolgozói gondoltak egy merészet, s 
megrendezik a kibertérben a szava-
lóversenyt, ami igazából eddig el-
képzelhetetlen lett volna. Szükség 
törvényt bont, no, meg egyébként 
is, az internet világában is érvénye-
sek Kányádi Sándor szavai: „A vers 
az, amit mondani kell.” 

A vers az, amit mondani kell, s 
milyen kár, hogy sokan már nem 
mondják! Református templo-
munknak a holdsugárban felizzó 
tégláiról egykori öreg barátném, a 
tavaly áprilisban elhunyt Bacsné 
Puch Júlia, a drága Jutka néni jut 
eszembe mostanában. Egy egysze-
rű, ám tiszta észjárású asszony volt, 
aki versben írta meg Százhalombat-
ta várossá válásának történetét. Mi-
lyen szép is, hogy városunk vezető-
sége támogatta könyveinek a kiadá-
sát! S milyen szomorú és sajnálatos, 
hogy a járványügyi helyzet miatt 
nem lehettem ott a temetésén. Egy-
szer így figyelmeztetett: „Csak arra 
vigyázz, ha kiütnek is, ne hagyd, 
hogy rád számolják a kilencet! Állj 
talpra, s küzdj mindhalálig!” Pető-
fi Talpra, magyarjával felért ez ak-
kor nekem. 

Régebben Véghelyi Balázs bará-
tommal gyakorta összejártunk. Egy 

bő évtizede még előfordult olyan is, 
hogy este 6-tól hajnal 4-ig csak a 
versekről beszélgettünk és semmi 
másról. Néha bizony olyan is meg-
esett, hogy Balázs a zongorához ült, 
én meg gitárt ragadtam, s Dinnyés 
Jóska valamelyik versmegzenésíté-

sét előadtuk egy kisebb közönség-
nek. Nagyon elszomorított mind-
kettőnket a halála, hiszen jó bará-
tunk volt. Én éppen harminchat év-
vel ezelőtt ismertem meg, Sárváron, 

a Diákírók, diákköltők táborában. 
Az akkor még a népi indíttatású írók 
iránt is rajongó Tóth Krisztinával 
együtt énekeltük vele Utassy Jós-
ka feledhetetlen verssorait: „Már-
cius, gyönyörű március!/ Szeret-
lek százezer éve!/ Ki merne utadba 

állni?! Fuss!/ Március, szerelmem: 
érj be!”

Március van, barátaim, gyönyö-
rű március, s ennek a förtelmes jár-
ványnak is vége lesz egyszer! n

VÁ R O S N A P LÓ

Szent József ünnepén, március 19-
én vette kezdetét a Ferenc pápa ál-
tal meghirdetett Amoris laetitia-
családév, melynek célja, hogy az öt 
évvel ezelőtt megjelent apostoli buz-
dítás tartalmának elmélyítésével és 
gyakorlati megvalósításával új len-
dületet kapjon a családpasztoráció. 
A családoknak szentelt különleges 
év 2022 júniusában, a Családok X. 
Világtalálkozójával ér véget.

A család szerepének és jelen-
tőségének megerősítésére nagy 
szükség van most, amikor tapasz-
taljuk, hogy a család intézményét, 
a férfi és nő közötti élet-szövetsé-
gére épülő közösséget folyamatos 
ideológiai támadások érik. A válá-
sok magas aránya, a sok abortusz 
és a fogamzásellenesség mind-
mind ezeknek a családromboló 
erőknek következményei. Fel kell 
fedeznünk, hogy a Szentírás taní-
tása szerinti hagyományos család-
modell a mai társadalom számára 
milyen egyedülálló és rendkívüli 
erőforrást jelent.

A Szentatya felhívásához csat-
lakozva a Keresztény Értelmisé-
giek Szövetsége arra hív minden-
kit, hogy vegyünk részt az Amoris 
laetitia-családév folyamán szer-

vezett lelkipásztori kezdeménye-
zésekben. Állítsuk újra magunk 
elé a házastársi és családi szeretet 
eszményét, mert a családok nyit-
ják meg számunkra a remény táv-
latait. Legyen keresztény küldeté-
sünk, az evangelizáció forrása az 
amoris laetitia, a családjainkban 
megélt szeretet öröme.

a Keresztény Értelmiségiek 
Szövetségének elnöksége

Indul az Amoris laetitia-családév

Fazekas István 

FŐTÉR
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Az Európa Tanács 1990. febru-
ár 22-én tette közzé a bűncselek-
mények áldozatainak chartáját. Ezt 
a napot azóta az Európai Unió több 
országa, köztük hazánk is, a bűn-
cselekmények áldozatainak napjá-

vá nyilvánította. Ebből az alkalom-
ból szervezett nagyszabású online 
előadást Szatmáriné Berczi Doló-
resz rendőr százados, aki elmondta, 
hogy a rendőrség dolgozói az Áldo-
zatok Világnapján elsősorban arra 
szeretnék felhívni a figyelmet, hogy 
mindenki lehet áldozat, ezért min-
den cselekvőképes ember köteles 
tenni annak érdekében, hogy az ál-
dozattá válás elkerülhető legyen. 

A bűnmegelőzés csak nagyfokú 
társadalmi együttműködéssel lehet 
hatékony, éppen ezért ennek érde-
kében dolgozták ki azt a bűnmeg-
előzési programot, melynek nem-
csak a rendészeti szervek dolgozói 
és a kapcsolódó társszervek, hanem 
a polgárőrségek, a gyámhivatalok és 
egyes pedagógusok is részesei. 

A rendőr százados kitért arra is, 
hogy elsőként akkor fogalmazódott 
meg benne az a gondolat, hogy az 
irodalom tükrében való büntetőjo-
gi vizsgálódás bűnmegelőzési as-
pektusból is hasznos lehet, amikor 
2012 nyarán, Százhalombattán, az 
Óvárosi Közösségi Házban láthatta 
Fazekas Istvánnak az Elvira című 

drámáját. Ez a színdarab az uzso-
ra-bűncselekmények elkövetőit és 
áldozatait olyan mélyreható jogi és 
lélektani tárgyilagossággal mutatja 
be, hogy a jogalkalmazóknak is ta-
nulságos lehet az ismerete. 

A százados asszony beszélt ar-
ról is, ha az áldozattá válás még-
is megtörténne, jó tudni, hogy van 
segítség, és meg lehet előzni a má-
sodlagos viktimizációt, melyről el-
sősorban akkor beszélhetünk, ha a 
hatóságok a bűncselekmény elszen-
vedését követően nem megfelelően 
viszonyulnak az áldozatokhoz, vagy 
a pozitív megnyilvánulásra, segítés-
re, támogatásra nem a megfelelő 
időpontban kerül sor.

Dr. Fazekas István előadásá-
nak első része azt vizsgálta, mit is 
jelent a bizalom, és hogy annak ki-
használásával, miként lesz a jóhi-
szemű félből áldozat. Elsőként is a 
paradicsomkerti bűneset narratívá-
ján szemléltette, hogy a színlelt jó 
szándék felmutatásával, hogyan éb-
reszti fel a bizalmat a kígyó az asz-
szonyban, s a felébresztett bizalom 
kihasználásával, mi módon csal-
ja aztán lépre. A paradigma-törté-
net azért is jó példa – fogalmazott 
–, mert annak tisztázása is mindig 
fontos, hogy mennyiben járultak 
hozzá az áldozat cselekedetei és tu-
lajdonságai az adott bűncselekmény 

elkövetéséhez, azaz milyen az áldo-
zat ún. viktimitási foka. 

Az eredendő bűnről szóló taní-
tásban az asszony nagyravágyása 
lesz áldozattá válásának igazi oko-
zója. A bizalom felébresztése és az 
azzal való visszaélés lélektana min-
den esetben a kígyó és az asszony lé-
lektanához hasonlatos. Ezt a lélek-
tani hasonlóságot az előadó számos 
világirodalmi példával illusztrálta, 
majd a gyermekvédelem fontossá-
gát hangsúlyozta. Az érzelemsze-
gény környezet, a társadalmi elszi-
geteltség és a bűncselekményekkel 
terhelt szociális háttér fokozottan 
növeli a gyermekek áldozattá válá-
sának kockázatát.  

Az előadás másik része az online 
tér segítségével megvalósuló bűn-
cselekményekkel foglalkozott. Az 
internet világában az emberi kon-
taktus természetes jellege elvész, 
és az online kommunikáció nagyon 
sok lehetőséget ad a visszaélésekre 
– hangsúlyozta. 

Szatmáriné Berczi Dolóresz el-
mondta még, hogy az eddigi vissza-
jelzések alapján a büntetőjogi prob-
lémák szemléltetése az irodalom 
segítségül hívásával nemcsak szí-
nesebb és lényegre törőbb, hanem 
sokkal életközelibb is, éppen ezért 
az Érdi Rendőrkapitányság folytat-
ni fogja a drámaíróval elkezdett kö-
zös munkát. n

A Gróf Széchenyi Család Alapít-
vány, valamint a Stádium Társadal-
mi és Kulturális Hírlap  budapesti, 
Reménység Szigeti tájékoztatóján 
Széchenyi Tímea alapítványi elnök 
bejelentette, hogy 2019-ben 40, ta-
valy pedig már több, mint 100 kö-
zépiskola regisztrált a díjjal kap-
csolatosan. Szólt arról is, hogy a 
legutóbbi Stádium-táborba a Vaj-
daságból, Erdélyből és az anyaor-
szágból érkeztek középiskolások. 

Széchenyi Tímea hangsúlyozta, a 
világpusztító járvány sok nehézség 
elé állította az emberiséget, éppen 
ezért sokkal nagyobb szükség van a 
szolidaritásra, mint máskor. Ennek 
jegyében hirdetik meg az idei Stádi-
um-díjat, és indítják el a hozzá kap-
csolódó programsorozatot.

A díjjal kapcsolatosan az iskolák 
a Széchenyi-család honlapján re-
gisztrálhatnak, a jelöltállítás határ-
ideje június 17-e. A járványügyi ne-
hézségek miatt a jelöltállítás lebo-
nyolítása az idén az intézmények 
feladata, minden iskola annyi jelöl-
tet állíthat, amennyiért kampányol-
ni is tud. A jelölteket a diákoknak 
kell népszerűsítenie. A kapcsolódó 
írásaikat, kisfilmjeiket, kortes-be-
szédeiket, interjúikat megjelentetik 
a Széchenyi-család honlapján és a 
Stádium Magazin online felületén.  

A Stádium-tábornak az Erdélyi 

Gyülekezet ad otthont Budapesten, 
a Reménység Szigeten, augusztus 
19-e és 22-e között. Háromnapos 
Tudományos Diákkonferenciára is 
sor kerül augusztus 25-től. 

A Stádium-díjra elektronikusan 
lehet majd szavazni, szeptember 21-
től október 31-ig. Széchenyi Tímea 
kiemelte, hogy a Széchenyi-család 
és a Magyar Tudományos Akadé-
mia közötti kapcsolat gróf Széche-
nyi István szelleméhez méltó mó-
don látszik rendeződni. Freund Ta-
más fogadta a Széchenyi-család tag-
jait, s az Akadémia a Széchenyi-év 
egyik fő támogatója lett. A Stádium-
díj átadásának ez évi ünnepségére 
a Magyar Tudományos Akadémia 
dísztermében kerül sor, november 
15-én. 

Dr. Fazekas István, Százhalom-
battán élő író, teológus, a Stádium 
Társadalmi és Kulturális Hírlap fő-
szerkesztője és a Széchenyi István 
Történelmi Vándorszínház igaz-
gatója elmondta, hogy a folyóirat 
rendszeresen ír majd ki a középis-
kolásoknak vers-, novella és esszé-
pályázatokat, melyek közül a legjob-
bakat közli a lap, ugyanakkor ezek-
ből az írásokból karácsonyra egy 
antológiát is terveznek kiadni. A 
Történelmi Vándorszínház a Stádi-
um-táborba is bekapcsolódik majd 
néhány előadással.  n

Újra meghirdették  
a Stádium-díjat

Immár harmadik alkalommal hirdették meg a Stádi-
um-díjat a tudomány, a közélet és a művészet kate-
góriában a Kárpát-medencei magyar középiskolások 
számára.

A bizalom jogi és etikai vizsgálata
Az „Áldozatok Világnapján” – ezzel a címmel tartott 
előadást az Érdi Rendőrkaptányság bűnmegelőzési 
programjának keretében a Százhalombattán élő dr. 
Fazekas István PhD egyetemi adjunktus, Jókai-díjas 
drámaíró. A gyermekvédelem és az áldozatsegítés 
lehetséges módjai voltak ezúttal a főbb témakörök. 
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Keresztrejtvény
1895. március 25-én született IllésBéla író, újságíró. Írói pályáján Ady Endre indította el, ő ajánlotta be a Nyugathoz, ahol 
aztán írásai rendszeresen megjelentek. A tanácsköztársaság bukása után Bécsbe emigrált, majd több országban is megfor-
dult, végül a Szovjetunióban kötött ki, ahol belépett a vörös hadseregbe. Két alkalommal is megkapta a Kossuth-díjat. Regé-
nyei egy időben népszerűek voltak, bár idővel többen megcáfolták azok történelmi hitelességét. Egy tőle származó idézet ta-
lálható rejtvényünkben. 

A megfejtéseket 2021. április 1-jéig 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 Nagy Ferencné (Százhalombatta) veheti át, 
a Polgárok Háza portáján munkaidőben.
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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

OKTÁN SZÁLLÓ
MUNKÁSSZÁLLÁS  (EG19009148)

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

06 23 354-812

Lakatosmunkákat és gépi föld-
munkát vállalunk (lakossági és ipa-
ri kivitel) BAU-GÉP 2000 KFT. Érdek-
lődni: 06-23-552-911; 06-20-519-2527

Lakatos, kőműves, burkoló állás 
Érdeklődni: BAU-GÉP 2000 KFT Telep-
hely: Százhalombatta, MOL NYRT külte-
rület I. telep 2/29.épület 06-23-552-911


