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Húsvéti adomány
Átadták a százhalombattai egészségügyi központban dolgozóknak a Batta Balett Stúdió kezdeményezésére gyűjtött
húsvéti ajándékokat április 1-jén. Az önkormányzat 210
csomaggal támogatta a SZEK részére szervezett akciót,
amelyhez nagyon sok városlakó is csatlakozott.

Vezér Mihály polgármester és Török Sándor alpolgármester a város
nevében köszönetet mondott az intézmény minden munkatársának a járvány elleni védekezésben tanúsított
felelősségteljes áldozatvállalásért. A
városvezető emlékeztetett arra, hogy
a több mint egy éve gyökeresen megváltozott körülmények soha nem látott kihívás elé állítják elsősorban az
egészségügyet, de a számos, közszol-

gáltatói területen dolgozónak is tisztelet jár a megfeszített munkáért. Az
emberi kapcsolatokat is veszélyezteti a járvány, de a nehézségek ellenére meg kell őrizni azokat a humán értékeket, amelyeket Százhalombatta
hosszú idő alatt kialakított. Az Önkormányzat is igyekszik mindent megtenni azért, hogy ne üresedjenek ki
az emberi kapcsolatok, ne vesszen el
az egymás iránti lelki és szociális érzékenység. Ezen értékek jegyében indult a húsvéti gyűjtési akció, ami jól

kifejezi, hogy nemcsak szavakban, hanem tettekben is megnyilvánul az e
gondolatokat tükröző elköteleződés –
mondta Vezér Mihály.
Házi Tamás, a Batta Balett Stúdió
vezetője édesanyja ötletét valósította meg a gyűjtéssel, így is kifejezve az
egészségügyi dolgozók iránti hálájukat és megbecsülésüket.
Berzéki Ferenc a SZEK főigazgatója a hivatástudatot hangsúlyozva
kiemelte, hogy – csakúgy, mint a katonáknak – az egészségügyi dolgozóknak is harcolniuk kell a háborúban.
Rendkívül sok erőt ad az, hogy ilyen
gesztussal is elismerik a munkájukat
azok, akikért dolgoznak, tompítva a
kisebb számú, de néha hangosabbnak
tűnő kritikus megnyilvánulásokat.
Különösen jól első érzés, hogy minden
munkatárs – szak- és háziorvosok, az
alapellátásban dolgozók, a védőnők, a
műszaki gárda, a pénzügyesek, a személyzetisek - részesülhet a köszönetet
kifejező ajándékozásban, ami nagyban hozzájárul ahhoz, hogy továbbra
is el tudják látni a feladatokat. „Igyekszünk segíteni mindenkinek, csak egy
kérésünk van, hogy ők is segítsenek
bennünket a saját érdekükben. Közösen ülünk a csónakban, és egy irányba
kell eveznünk ahhoz, hogy túléljük, és
kilábaljunk ebből a helyzetből” – fogalmazott Berzéki Ferenc, köszönetet
mondva minden adományozónak.
n

2021. április 8.

Zarándoklat és kálvária
felszentelés

Boldog 51. születésnapot
Százhalombatta!
1970. április 1-jén nyilvánították várossá Százhalombattát. Abban az évben 7.742 fő, napjainkban pedig közel
20.000 fő lakosa van városunknak.
Sok minden történt ez alatt az 51 év
alatt, sok mindenen mentünk keresztül az itt lakó százhalombattaiakkal.
A település egészen 1950-ig Fejér
vármegyéhez tartozott, majd Pest megyéhez került át.
A falu gazdasági életét hagyományosan a halászat és a mezőgazdaság
határozta meg, ezt egészítette a 20.
század első felében a tégla és malomipar. A nagy fellendülést az itt felépült
Dunai Kőolajipari Vállalat és a Dunamenti Hőerőmű hozta a 20. század
második felében. Az iparosítás követ-

évek, évtizedek erőfeszítéseinek köszönhetően – az ipari környezetterhelés csökkentésével – mára a város kimagasló színvonalú, tiszta, rendezett,
biztonságos és élhető környezetet biztosító település lett. A kisgyermekes
családok számára sokat jelent a főváros közeli település vidéki jellege, a
több mint harminc rendezett, virágos
park, a gyermekbarát játszóterek, az
öt óvoda, a bölcsőde, a négy általános
iskola és a két középiskola.
Óriási átalakuláson ment keresztül ez a kisváros az elmúlt több mint
fél évszázad alatt! Egy szürke iparvárosból egy biztonságos, szerethető, élhető várossá fejlődött, amit köszönhetünk a városalapítóknak, a minden-

keztében a település lakossága megsokszorozódott, így 1970. április 1-jén
várossá nyilvánították.
Százhalombattáról sokáig mindenkinek a két nagy ipari üzem, a szen�nyezett levegő, egy tipikus iparváros jutott az eszébe. Napjainkra ez a
kép teljesen megváltozott. Az elmúlt

kori városvezetőknek és a százhalombattai lakosoknak. Hiszen az emberek
azok, akik megtöltik a várost élettel,
jókedvvel és szeretettel!
Boldog születésnapot Százhalombatta!

Vezér Mihály
polgármester
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A tisztább, zöldebb
óvárosi Duna-partért

A tavasz beköszöntével immár hagyományos módon önkéntesek
tisztították meg az Óváros Duna-parti szakaszát. Összeszedték
a gallyakat, a szemetet, kitakarították a tűzrakó helyeket. A Sirály
játszótérnél négy facsemetét is ültettek. Demecs István a zöldterü-

hiába. Vezér Mihály polgármester és Nagy Balázs alpolgármester
már felvette a kapcsolatot ez ügyben a vízügyi hatósággal. Ez a terület városunk egyik legféltettebb
kincse, amit a civil szervezetek
már régen felismertek, és évről
évre szakadatlan harcot vívnak az

Fontos a maszkviselés
A járványügyi védelmi előírások betartására hívta fel a
figyelmet Vezér Mihály Százhalombatta polgármestere,
miután a tapasztalatok szerint a lakosok sok esetben
megszegik a szabályokat.
A városvezető közleményében
úgy fogalmazott: „egyre több bejelentés érkezik önkormányzatunkhoz és sajnos magam is tapasztalom, hogy városunk területén sok
esetben nem tartják be a maszkviselési szabályokat. A szabadtéren
is kötelező maszkviselést NEM a
polgármester rendelte el, hanem
Magyarország Kormánya kormányrendeletben írja elő és szabályozza.
Már többször, több felületen is
felhívtam a figyelmet a szájat és
orrot eltakaró maszk fontosságára és szükségességére, és ezt a jö-

vőben is megteszem. Továbbra
is kérem Önöket, mindnyájunk
egészségének megóvása érdekében – és ne a büntetéstől való félelem miatt – tartsák be a járványügyi védelmi előírásokat, viseljék
a maszkot!”
n

Könnyebb elérhetőség, ismét
oltópont lehet a SZEK-ben
Bevált a közelmúltban bevezetett új e-mail címes, levelesládás háziorvosi elérhetőség a Százhalom Egészségügyi
Központban, ahol tovább működhet az oltópont.

leteket fenntartó ZÖFE Kft. helyi vezetőjének jóvoltából egy juhar, két szomorúfűz, valamint civil felajánlásból egy diófa növeli a
fák számát.
Most a takarítás után látni,
hogy a természet milyen virágszőnyeggel borítja ezt a magában
is sétáló útra, kirándulásra alkalmas területet, ha nem szórják tele
szeméttel, és folyamatosan ügyelnek a rendben tartására. Ez a
Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság feladata lenne, de évek,
évtizedek óta - pénzhiányra hivatkozva - nem végzik el. Civil szervezetek számtalanszor keresték
meg ez ügyben a vízügyet teljesen

illegális szemetelőkkel, amit még
tetéz a fák természetes pusztulása is.
Százhalombatta lakói évtizedekig szenvedtek a rossz levegőtől, ezért nagyon megbecsülik azt,
ami biztosítja a tisztább levegőt,
és hajlandók társadalmi munkában a szabad idejüket feláldozva
tenni érte. Mindezt a természet
meghálálja és sok embernek okoz
örömet, hogy tiszta, gyönyörű
környezetben sétálhatnak, tölthetik el a szabadidejüket, ami most
ebben a rendkívüli helyzetben talán még fontosabb, mint máskor.
Szabó Gábor
óvárosi képviselő

Sok páciens kereste meg a szakrendelőben praktizáló háziorvosokat az újonnan létrehozott
haziorvosok.batta@mail.battanet.
hu címen. A rendelők mellé postaládákat is kihelyeztek azok részére, akik nem tudják elektronikus úton megkeresni az orvosukat.
Az új rendszerre azért volt szükség,
mert a covid-oltás miatt jelentősen

a megkeresésekre. Kérik, hogy a
páciensek az azonosító adatok mellett TAJ-számukat is tüntessék fel.
Dr. Berzéki Ferenc főigazgató
arról is tájékoztatott, hogy amen�nyiben ismét hivatalos megkeresés
érkezik, tovább működhet a márciusban már bevált oltópont a SZEKben. Ezer-ezer főt tudnának beoltani április 8-a és 10-e, valamint 15-e

megnövekedett a háziorvosok feladata, ami megnehezítette a velük
való telefonos kapcsolatfelvételt. A
betegek gyógyszerfelírást, táppénzzel kapcsolatos intézkedést és időpontfoglalást is kérhetnek. A megnevezett orvos, amint tud, válaszol

és 17-e között, a márciusban beoltott 864 fő, 60 év feletti lakos pedig
április 22-e és 24-e között kaphatná meg a második vakcinát. Az igényekhez igazodva még egy további következő hétvégén működhet a
százhalombattai oltópont.n
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Végre tavasz!
Húsvét alkalmából virtuális tojáskeresésre hívott mindenkit a Barátság Kulturális Központ és a
BattaTúra applikáció, melynek során egy húsvéti
versike sorait kellett megtalálni.
A BKK környékén hat húsvéti tojásmatricát rejtettek el a QR
kódok mellett, melyeknél, ha beolvasták a QR kódot, egy húsvéti
vers egy-egy sorát találták. A vers
sorait összekeverték, így téve még
izgalmasabbá a játékot. Ha valaki
megtalálta mind a hat sort, a megfejtőnek el kellett küldenie a verset a bkk.sumegik@mail.battanet.
hu e-mail címre. Nagyon sok megfejtés érkezett, melyek közül az
április 9-ei sorsolás után három
beküldőt megjutalmaznak a szervezők. A tojáskeresés mellett díszíthető tojásfák és húsvéti fotófal is várta a kulturális központhoz látogatókat.
A költészet napja április 11-e,
így a kültéri kiállító vitrinekben
ehhez kapcsolódó kiállítást tekinthetnek majd meg mindazok, akik
az árkádok alatt sétálnak.
A tavasz a színekről is szól, melyekhez kapcsolódóan közösségi
kezdeményezésre hívják a horgolni szeretőket a Barátság Kulturális
Központ munkatársai. Szeretnék,
ha Százhalombattán is megvaló-

sulna egy – vagy akár több – úgynevezett „Varázsfa”, melyekhez
maximum 15*15 cm-es színes hor-

Karbantartás miatt fényhang- és zajhatás lehet
a finomítóban
A százhalombattai Dunai Finomító több üzemét időszakosan leállítják május 10-ig az évi tervezett tavaszi nagyjavítások keretében – tájékoztatott a MOL.
Több olyan technológiai tevékenységet végeznek, amelyek a
környező településeken éreztethetik hatásukat. Az üzemek leállítása, indítása látványos fáklyázással
(füsttel, fénnyel), gőzfejlődéssel,
valamint esetenként kellemetlen
szaghatással, esetleg zajjal járhatnak Százhalombatta térségében.
A vállalat mindent megtesz annak
érdekében, hogy ezek a jelenségek
a lehető legrövidebb ideig és minimális mértékben zavarják a lakosságot.

golásokat várnak a kulturális központ munkatársai. Az elkészült
horgolásokat 2021. április 23-án,
péntekig lehet leadni nyitvatartási
időben a Barátság Kulturális Központ recepcióján névvel és elérhetőséggel ellátott borítékban.

n

PROGRAMA JÁNLÓ
Könyvtár
Szerdánként 16 órakor Lehoczki Zsuzsanna helytörténész HELYTÖRTÉNETI KALANDOZÁSOK című rovata látható.
Minden vasárnap 16 órakor VASÁRNAPI MESE
A programok elérhetőek a Hamvas Béla Városi Könyvtár - Százhalombatta 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.

A pandémiás helyzetre való
tekintettel rendkívüli járványügyi óvintézkedésekkel készülnek a karbantartási időszakban,
mind a környéken élők, mind a
DUFI területén dolgozók egészségének védelme érdekében. Szakképzett egészségügyi személyzet
bevonásával, heti kétszer ütemezetten szűrik covid teszttel a vállalati területen dolgozókat. Szigorú protokollt követve a fertőzött kollégákat azonnal kiemelik
a munkakörnyezetből és kontaktkutatást indítanak, a helyszínen
pedig fertőtlenítő takarítást végeznek. A zárt munkahelyken
folytatják a heti rendszeres pre-

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
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Kedvenc süteményeit házhoz is rendelheti!

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

ventív pandémiás takarítást. Mindenkinek biztosítják a védekezéshez szükséges orvosi maszkokat,
a nagyszámú interakciót igénylő munkakörökben pedig az arcvédő plexi pajzsokat is. A területen dolgozó nagy létszámú csapatok étkezését mozgó hideg/meleg
büfékkel és telepített kantin konténerekkel oldják meg, ahol korlátozzák és ütemezik az egy időben
étkezők számát. A távolságtartásra, valamint a folyamatos kéz- és
felületfertőtlenítésre is fokozottan figyelnek. Ahol a munkavégzés nem igényel fizikai jelenlétet
a kollégák távolról, otthonról dolgoznak. A munkavállalók hozzátartozóinak kedvezményes antigén és/vagy PCR tesztelési lehetőség áll rendelkezésre.
Az időszakos karbantartás az
üzemek biztonságos működését
szolgálja, annak érdekében, hogy
az ország számára stratégiai fontossággal bíró üzemanyag ellátást
a Dunai Finomító a jövőben is folyamatosan és zavartalanul biztosítani tudja. Számítanak a lakosság megértésére ebben az időszakban.
A MOL a felmerülő esetleges lakossági kérdések, felvetések megválaszolására a tavaszi nagyjavítás
ideje alatt is rendelkezésre áll. A
környezetvédelmi szakemberek a
telefonon vagy e-mailben beérkező bejelentéseket, kérdéseket kivizsgálják és megválaszolják.
Lakossági elérhetőségek:
elektronikus postacím:
dunaifinomito@mol.hu,
a 06-23/55-11-66 számon üzenetrögzítő fogadja a hívásokat.
n
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Környezetbarát megoldás Új akkumulátor-teleppel
a használt sütőolaj
bővül a Dunamenti Erőmű
elhelyezésére
A húsvéti készülődés kapcsán ismét környezettudatosságra, a használt olaj vagy zsiradék megfelelő
tárolására, újrahasznosítására hívta fel a figyelmet
a MOL, miután ezen anyagok akár egyetlen cseppje is
ezer liter élővizet szennyezhet el.
A vállalat 2011-ben indította útjára
használt sütőolaj-gyűjtő programját,
amelynek keretében az elmúlt években több mint 2,4 millió liter (2200
tonna) használt sütőolaj gyűlt ös�sze, és ezzel a lakosság több ezer liter
élővíz tisztaságát őrizte meg. A használt termékek visszaforgatása a MOL
egyik legfontosabb stratégiai célkitűzése: a cég a következő 5 évben 1 milliárd dollárt fektet a régió körforgásos
gazdaságába.
Magyarországon évente több tízezer tonna étolajat használnak fel. A
felhasználás során keletkező használt
sütőolaj sorsa azonban csak az üzemi
konyháknál, éttermeknél megoldott,
ahol szervezetten folyik a hulladék elszállítása és feldolgozása. A háztartásokban használt sütőolaj rendre a lefolyókba vagy a szemétbe kerül. Ez
igen káros, hiszen a csővezetékek falára lerakódva a csatorna dugulását
okozza, a háztartási szemétbe öntve
pedig nehezen lebomló anyagként jelenik meg a hulladéklerakókban. Ha
a sütőolaj gondatlanságból vagy szándékosan az élővizekbe jut, az még veszélyesebb: tavakban, folyókban a víz
felszínén úszva meggátolja az oxigénfelvételt, így elpusztítja a vízi élőlényeket. Egyetlen csepp használt étolaj akár ezer liter élővizet is elszen�nyezhet.
A háztartásokban használt sütőolaj környezetbarát tárolására teremtett ideális megoldást a MOL, amikor
országszerte több mint 350 töltőállomásán helyezett ki gyűjtőtartályokat,
így a lakosság egyszerűen, gyorsan,
környezetbarát módon „szabadulhat
meg” a használt étolajtól. A számok
pedig magukért beszélnek, hiszen a
kezdeményezés elindításától, 2011től kezdve több mint 2,4 millió liter
(2200 tonna) használt sütőolaj gyűlt
össze a MOL töltőállomásain. A program évről évre népszerűbb, 2020ban, a járványhelyzet miatt megnövekedett otthoni munkavégzés és ennek
következtében a jellemzőbb otthoni
sütés-főzés miatt minden eddiginél
több, 464 tonna használt sütőolajat
adtak le országszerte, ami 30%-kal
több az előző évhez képest.
„Alapanyagként és energiaforrás-

ként tekintünk minden hulladékra, és számos kezdeményezéssel, fejlesztéssel és befektetéssel támogatjuk a körforgásos gazdaság beindítását. A célkitűzéseinkben partnerként
tekintünk a lakosságra is: a MOL országszerte több mint 350 helyszínen
biztosítja a használt sütőolaj visszagyűjtését, majd a szállítását és az újrafelhasználását. Bízunk abban, hogy
tovább erősödik a használt sűtőolajgyűjtésnél is megfigyelhető fogyasztói
tudatosság” – mondta el Bakos Piroska, a MOL Magyarország szóvivője.
A környezettudatosság képzeletbeli dobogójának első helyezettje Pest
megye, a program indulása óta eltelt
10 évben itt adták le a legtöbb használt sütőolajat, 909 tonnát. A második Győr-Moson-Sopron 135 tonnával, a harmadik helyezett pedig holtversenyben Veszprém és Hajdú-Bihar megye, 99 tonnányi összegyűlt
használt sütőolajjal.
A kijelölt MOL töltőállomásokon
leadott használt olajat a Biofilter Zrt.
gyűjti össze és tisztítást követően juttatja el a Rossi Biofuel komáromi
üzemébe, ahol bioüzemanyagot gyártatnak belőle. Ennek köszönhetően
környezetre káros hulladék helyett
újrahasznosított, környezetbarát terméket állítanak elő, amelyet a MOL
százhalombattai finomítójában használnak fel biokomponensként a gázolaj gyártásához.
A MOL február végén jelentette be, hogy a felgyorsult társadalmi,
környezeti, piaci, szabályozási változásokra reagálva frissíti stratégiáját.
A stratégiafrissítés egyik fontos eleme, hogy a vállalat vezető szerepre
törekszik a régió körforgásos gazdaságában, és még nagyobb hangsúlyt
fektet az ezt támogató projektekre. A
használt sütőolaj-gyűjtés mellett a jövőben több, körforgásos gazdaságot
támogató projekt várható a MOL-tól,
a cég a következő 5 évben 1 milliárd
dollár értékben fog befektetni ilyen
kezdeményezésekbe.
A legközelebbi használt sütőolajat
átvevő töltőállomások listája megtalálható a http://toltoallomaskereso.
mol.hu/ oldalon.
n

Kutatás-fejlesztési projekt keretében érkezik a megoldás az időjárásfüggő zöld energiatermelés ingadozásainak kiegyenlítésére, és a most induló konzorciumi együttműködéshez a Dunamenti Erőmű biztosítja a
megfelelő infrastruktúrát – tájékoztatott a vállalat.
A partnerek – a MET Csoport és
a Navitasoft – azt vizsgálják majd,
milyen alternatív lehetőségei vannak a megújuló energiaforrások
hasznosításának, illetve hogyan lehet optimálisan automatizált algoritmusok segítségével kiegyenlíteni az időjárásfüggő termelésingadozást.

it biztosítsák” – mondta Horváth
Péter vezérigazgató.
A projekt részeként jövőre telepítenek egy közel 4 MW-os, kétórás
tároló kapacitású akkumulátor-telepet Százhalombattán, a Dunamenti Erőmű területén. A létesítendő berendezés, a portfolió meglévő
egységeihez illeszkedve tudja majd

A klímaváltozást, a zöldenergia
előretörését, illetve az ebből adódó
nehézségeket egyszerű megérteni –
annál komplexebb viszont az ezek
használhatóságát korlátozó problémákra adott válasz. A kulcs ezúttal
is a digitalizáció és a más energiapiacokról már jól ismert tárolás. Az
ellátás folyamatossága érdekében a
napsütéses és szeles, tehát túltermeléses órákban betárolni kell az
energiát, az alultermeléses órákban
pedig kitárolni. Ilyen mennyiségű
fizikai tárolási rugalmasság kiépítése viszont nem ésszerű: ezt lehet
kiegészíteni digitális, automatizált
megoldásokkal.
„Áramot termelni egy karbon
semleges jövőben a megújuló energiatermelők fognak. Az érték, amit a
modern földgáztüzelésű erőművek
biztosítani képesek hosszútávon is,
az a rugalmasság és a szezonális hatások miatt időszakosan fellépő keresleti hiányok kielégítése. Tehát a
Dunamenti jelenlegi és jövőbeni új
egységeinek szerepe az évtized második felében már nem az lesz, hogy
áramot termeljenek, hanem hogy
a villamosenergia-rendszer rugalmassági és ellátásbiztonsági igénye-

fokozni azok rugalmasságát, hasonlóan a hibrid gépjárművekhez. A
konzorciumi tagok szándéka, hogy
a tárolóberendezésen szerzett tapasztalataikkal az aggregátori platformot felkészítsék további, alternatív energiahordozókon alapuló
villamosenergia-tároló berendezések hatékony befogadására is.
A projekt eredményeként létrejön az az összetett aggregátori megoldás, amelyhez csatlakoznak a Dunamenti Erőmű erre alkalmas fogyasztó- és (kisebb) termelőegységei a kiépített digitális vezérlő
rendszereken keresztül, illetve ide
lesz integrálva a projekt keretében
beszerzett elektrokémiai villamosenergia-tároló.
„A Dunamenti Erőműben immár 60 éve folyamatos a technológiai megújulás és az alkalmazkodás, amely biztosítja az
energiaátmenetben való hatékony
részvételt. A megújuló energiatermelés térhódítása mellett szükség
van ugyanis karbonsemleges rugalmassági eszközökre, beruházásokra” – tette hozzá a vezérigazgató.
n
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Tavasszal is tudja
biztonságban hétvégi
házát, nyaralóját
A jó idő érkezésével lassan benépesülnek a hétvégi házak,
nyaralók. A télire biztonságba helyezett vagy hazavitt értékek ismét előkerülnek. Az ingatlanok feltörése vagy az
udvaron hagyott értékek eltulajdonítása is jelentős anyagi
károkat okozhat, ennek elkerüléséhez ad tanácsokat a
rendőrség.
A hétvégi házban ne tároljon a
szükségesnél nagyobb értékeket,
gondoskodjon azok védelméről, a
bejárati ajtót is érdemes korszerű
zárral felszereltetni. Az ajtó anyaga
legyen masszív fém vagy tömör fa.
Fontos, hogy az egyéb külső nyílászárók és a garázs is kellő védelemmel rendelkezzen. Azokat többféle
biztonsági eszközzel ajánlott felszerelni. Csupán a szúnyogháló nem
véd meg a betörés ellen.
Az anyagi lehetőségekhez és védendő értékekhez mérten érdemes
elektronikai védelmi rendszert kiépíteni. A biztonságon nem éri meg
spórolni, hiszen a tapasztalatok szerint egy betörés okozta kár gyakran
többszöröse lehet a megfelelő védelmi rendszer beszerzési és felszerelési költségének.
Javasolt rendszeresen látogatni a hétvégi házat, nyaralót, illetve
megkérni a környéken élőket, hogy
fordítsanak figyelmet az üresen álló
hétvégi házakra. Az értékes ingó-

ságokról - műszaki cikkek, szerszámok, gépek, kerékpárok, stb.- lehetőség szerint készítsen fényképet és
részletes leírást, ez ugyanis segítséget nyújt a rendőrség számára a beazonosításnál.
Tartson rendet közvetlen környezetében és a kertben is. A széthagyott kerti szerszámok vonzzák
a tolvajokat, és a betöréshez is felhasználhatóak.
A sűrű növényzet kiváló rejtekhely a betörők számára. A dúsabb
bokrokat, fákat ritkítsa meg annyira, hogy a betörők ne tudjanak észrevétlenül tevékenykedni. A házhoz,
ablakokhoz közel álló fák ágait vágja
vissza. Az élő sövények, és a zárt kerítések magassága lehetőleg ne haladja meg a 90 centimétert, mert azzal gátolja a biztonságot fokozó rálátást.
Amíg a kertben dolgozik, háza ajtaját minden esetben zárja be, ne
adjon alkalmat a besurranó tolvajnak.
n

Vigyázat, csalók!

Végrehajtással és ingóságok lefoglalásával fenyegető
csalás terjed – figyelmeztet a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság.
Az elkövetők telefonon keresik
meg a sértetteket otthonukban.
A hívó magát egy végrehajtó iroda munkatársának vagy bírósági
dolgozónak adja ki, és azt állítja,
hogy a sértett ellen tartozás miatt
végrehajtási eljárás folyik. A csalók azt állítják, hogy a sértettnek
azonnal át kell utalnia a tartozását a megadott bankszámlaszámra, ellenkező esetben a végrehajtó
- akár pár órán belül - rendőrökkel együtt megjelenik lakásán, és
ha kell a lakását is feltörik azért,
hogy a tartozás fejében onnan ingóságokat foglaljanak le. Az elkövetők igyekeznek a hivatalos eljárás látszatát kelteni, ügyszámot
is kitalálnak, többnyire forint-

ra pontos összeget jelölnek meg.
Amennyiben ilyen telefonhívás
érkezik önnek:
• gyanakodjon, igyekezzen tisztázni, hogy valós-e a hívás,
• ellenőrizzék a lakóhely szerinti
bíróságon, hogy folyik-e ön ellen végrehajtás,
• minden esetben kérje el a hívó
fél nevét, telefonszámát, a végrehajtói iroda adatait,
• ragaszkodjon a személyes ügyintézéshez,
• semmiképpen se utaljon pénzt.
Ha a kért adatokat a hívó fél
nem adja át, esetleg más gyanús
körülmény merül fel, értesítse a
rendőrséget a 112-es segélyhívó
számon.
n
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Mindent lát a NAV –
online számlázás
Minden számla adatát azonnal megkapja online a Nemzeti
Adó- és Vámhivatal (NAV) április 1-jétől. Az eddig szankciómentességet követően azonban továbbra is méltányosan, az adózóval együttműködve járnak el – tájékoztatott a
Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára.

Izer Norbert elmondta azt is, hogy
a beérkező adatok révén több, az Európai Unióban is egyedülálló szolgáltatással segítik a vállalkozásokat.
Nemcsak az adóhivatal újfajta szolgáltatásai, mint a papírmentes számlázás vagy az áfabevallási-tervezetek
kiajánlása segítik a tisztességes vállalkozásokat, hanem a csalárd adózók
kiszűrése is.
Az online számlázás teljessé tétele a legnagyobb horderejű lépés a
feketegazdaság elleni küzdelemben.
Évente négymilliárdnyi számla- és
nyugtaadat áll a kockázatelemzők
rendelkezésére, ezért már nem éri
meg adóelkerüléssel próbálkozni,
hiszen az adóhivatal az online eszközei révén ezt azonnal észleli.
Az adatvédelem az egyik leglényegesebb eleme az online számlázásnak – szögezte le. Ez különösen
fontos április 1-jétől, mert már a lakosság részére kiállított számlákat
is teljes körűen látja az adóhivatal,
de csak anonim módon, a magánszemély vásárlóról ugyanis semmilyen adat nem kerül be az adóhivatal online számla rendszerébe.

Az államtitkár szerint a vállalkozások egyre tudatosabbak adóügyeik intézésekor, erről tanúskodnak a
szankciómentes időszak tapasztalatai is. A vállalkozások jelentős többsége ugyanis már a határidő előtti
hetekben átállt az új rendszerre. A
szankciómentes időszak lejártát követően is méltányosan jár el a NAV,
a mulasztás körülményeit, súlyát,
gyakoriságát mérlegelve. Az adatszolgáltatást nem vagy nem megfelelően teljesítőket az adóhivatal
segíti, az áfabevallási-tervezet kiajánlásához ugyanis minden számla adatára szükség van.
A jó és pontos adatok nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy Magyarország az elsők között nyújtson példaértékű adóhivatali szolgáltatásokat
a vállalkozásoknak az Európai Unióban. Nem a mulasztási bírság kiszabása a cél, hanem az adatszolgáltatás szabályszerű teljesítése, ebben
pedig partner a Pénzügyminisztérium és az adóhivatal is - hangsúlyozta az államtitkár.
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A múlt sohasem tűnik el teljesen
Takácsné Németh Gabriella őskoros régésszel, a „Matrica” Múzeum és Régészeti Park
nemrégiben megválasztott intézményvezetőjével Fazekas István író beszélgetett.
- Igazgató Asszony! Mit kell
azalatt konkrétan értenünk,
hogy Ön őskoros régész?
- A római kort megelőző időszakot kutatom, itt, a Kárpát-medencében. S hadd tegyem ehhez
hozzá máris: a régészet nemcsak
a múlt kincseinek a feltárását jelenti, hanem a legaprólékosabb
tudományos elemzést is. Egyegy leletegyüttes átfogó vizsgálata esetenként akár évtizedekig is
eltarthat.
- Mi volt az a döntő fordulat
az életében, amikor elhatározta,
hogy a múlt ásója lesz az egyik
munkaeszköze?
- Apai ágon egy régi érdi sváb
családból, anyai ágon pedig egy
Kőszeg vidéki horvát családból
származom. Ebből a szép keveredésből születtem én magyarrá,
s ez már önmagában is érdekes
dolog, s különösen alkalmas arra,
hogy egy gyermek figyelmét a
múlt felé irányítsa. Érden jártam
iskolába, nagyon szerettem rajzolni és festeni, az volt az álmom,
hogy híres festőnő leszek. Ezért
Budapestre, a József Attila gimnáziumba mentem, rajztagozatra,
ahol rengeteg tehetséges osztálytársam volt, és én bizony úgy láttam, messze nem vagyok olyan tehetséges, mint ők.
Szerencsémre nagyon jó tanáraim voltak! Vasbányai Ferenc
tanította a magyart, Farkas Ágnes pedig a történelmet, nekik
köszönhetem igazából, hogy a figyelmem a múlt kutatása felé fordult. Egyszer az egyik történelemkönyvünknek a végén láttam egy
képet, Régészek munka közben
volt a címe, melyen Aquincumban római kori emlékeket tártak
fel fiatal archeológusok. Ez annyira megérintett, hogy onnantól elkezdett a régészet is érdekelni.
Orosz-történelem szakon kezdtem az egyetemet, aztán két elvégzett év után – az orosz szakot leadva – régészet-történelem szakon folytattam a tanulmányaimat. Különböző impulzusok
hatására az is kialakult bennem,
hogy engem az őskor érdekel.
- Vannak ennek a régészeti
kornak nálunk írásos emlékei is?
- Az etruszk-kelta időszakból

már akadnak, de ez eléggé kis része ennek az időszaknak. Az őskőkor (több, mint 40 000 évvel ez
előttről is vannak leletei), amikor

a gondolkodó ember tevékenysége már megfogható – kőeszközök
készítésével, tűzhely, lakás előállításával –, az egyre jobban kinyíló újkőkorral együttesen olyan
felemelően szép, a rézkor, a vaskor olyan fantasztikusan varázslatosak, hogy amikor ezt felismertem, abban a pillanatban az életem szerves részeivé váltak.
- Mikor volt az első ásatáson?
- Erre már gimnazista koromban sor került. Az osztályfőnököm partner volt abban, hogy egy
ásatásra elkerülhessek, s ezt az iskolánk igazgatója is támogatta. A
klasszikus őszi almatábor helyett
elmehettem egy ásatásra dolgozni. Itt rögtön kiderült, hogy egy
régésznél az nagy előny, ha jól tud
rajzolni, ha van kézügyessége. Elmondhatom, hogy tizenhat évesen egy középkori ásatáson vehettem részt, az érdi születésű Magyar Kálmán régész mellett, aki
úgymond rajzolóként foglalkoztatott.
- A régész találomra szúrja a
földbe az ásóját, vagy a lelőhelyekről lehet-e valamit sejteni?
- A tárgyak beszélnek. Ahogy
kinéznek, ahogy formálva vannak, az anyaguk, elárulják rögtön, hogy melyik korszakban készültek. Először mindig véletlen,
ahogy előkerül egy lelőhely, de
ha mondjuk rábukkantunk egy

kemencemaradványra, ott már
házmaradványnak is lennie kell,
ott már várjuk, hogy a közelben
egyéb épületek, kutak, sírok maradványai is a felszínre jöjjenek.
Thomas Mann azt írja: „Mélységes mély a múltnak kútja.” Ám
nem árt tudni: a múlt sohasem
tűnik el teljesen.
- Mi történt az egyetem után?
- Százhalombattára kis csavarral kerültem. Négy évig autópályás feltárásokon dolgoztam
Győr-Moson-Sopron megyében.
Ez egy hatalmas munka volt, 60
méteres nyomvonal-szélességben
kellett végeznünk a gyors feltárásokat.
Érdekes pontja az életemnek,
hogy itt 4 évig együtt dolgoztam
azzal a római koros régésszel,
Szőnyi Eszterrel, akit a tankönyvi
ásatási fotón láttam egykor. Ásatás közben ismerkedtem meg a
férjemmel, szinte gumicsizmában
mentünk az esküvőre. Ekkortájt
kerültünk barátságba Poroszlai

Régészeti Park és a környéke, halmozottan őskori emlékekben gazdag.
A múzeumi gyűjteményi munkák mellett szerveztem néhány
időszaki kiállítást, ám – mivel fiatal házasok voltunk – hamarosan jöttek a gyerekek is. Elsőként
ikreink születtek, aztán született
még egy gyermekünk, úgyhogy
igazából csak az ezredfordulótól
tudtam folytatni a megkezdett,
s addigra jócskán kibővült munkát. Több település is a múzeum gyűjtési körébe tartozott, pár
éven keresztül. Poroszlai Ildikónak köszönhetően a százhalombattai Múzeum az egyetemi régész-oktatás egyik szakmai segítője is lett.
Csaknem 20 éven keresztül kísérleti, illetve környezeti régészeti
oktatónapokat szerveztünk, egyes
szakterületek kiemelkedő kutatóival. A bronzkori földvár kutatása
során Ildikó, majd Vicze Magdolna is már olyan modern szakmai
módszereket használt (műholdtechnikás terepi mérések, természettudományos mintavételezés),

Ildikóval, aki 1994-ben szólt nekem, hogy a Múzeumban szívesen alkalmazna régészként. Mivel
a győri szerződésem lejárt, igent
mondtam a felkérésre, s rögtön
lett bőven feladatom.
Ekkoriban folyt egy ásatás a
sánc közelében, s folyamatban
volt már a 115. számú halomsír
feltárása is. Érlelődött, hogy itt
egy Régészeti Park lesz, s az archeológusok már tudták, hogy
Százhalombattán rövidesen nagyon-nagy dolgok fognak megszületni. A római koros régész
kollégánk, Kovács Péter a római
katonai tábort kutatta. Viszont a

amiket az egyetemen még igazából nem is tanítottak. Hadd említsem meg csak érdekességként,
hogy Ildikó ötlete volt az is, hogy a
Régészeti Parkban az őskori épület-rekonstrukciókat olyan eszközökkel építsük fel, amikkel az
adott korszak embere dolgozott.
Ezekhez viszont el kellett készítenünk az eszközök korhű másolatát is. Ha valaki a bronzkorról meg akar tudni valamit, annak
éreznie kell, hogy milyen is lehetett egy akkori munkamozdulat,
mennyi izomerőt kellett hozzáadni a szerszám használatához.
Folytatás a 7. oldalon
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Folytatás az előző oldalról
- Régészként milyen kutatásokat végez, végzett Százhalombattán?
- Budapesti egyetemi kollegákkal és hallgatókkal közösen a kora
vaskori halomsírmezőt igyekszünk alaposabban megismerni. Úgynevezett roncsolás-men-

tes módszerrel, geofizikai mérésekkel és légi fotózással az eddig
ismert 123 halom-szám mára 365
beazonosítható
halom-maradványra gyarapodott. A halmokat,
temetkezéseket körbe vevő egykori körárkok sűrűn észlelhetők a
battai-érdi határban.
Kisebb halom-ásatást is végeztünk, külső pályázati forrás segítségével. A feltárt leletanyag feldolgozásához a következő lépésként restaurálásra lenne szükség
(edények összeállítása és kiegészítése, a fémtárgyak tisztítása,
stb.). Évente több alkalommal
láttam el – szakmai kifejezéssel
élve – régészeti megfigyeléseket,
kisebb-nagyobb építkezések területén, ismert régészeti lelőhelyeken, a város különböző részein.
Mint Duna-menti kedvező fekvésű terület, Százhalombattán
sok régészeti lelőhely található. Egyik helyszínről sem mondhatjuk, hogy már teljesen fel lett
tárva. Erre persze nem is törekszünk, a jövő régész-nemzedékek
számára is kell hagyni kutatási területeket.
- S az egyéb emlékeink vallhatnak-e még bővebben a múltról?
- A helyiek által „római hídnak”
nevezett kőhíd a Benta-patak felett még szolgálhat meglepetés-

sel. Régészeti feltárásra lenne
szükség a híd valós építési korának meghatározásához. Az biztos,
hogy a katonai tábornak, a fürdőnek a romjai és az egyéb korabeli emlékek arról árulkodnak, hogy
a császárság korában itt szépen
szervezett élet volt. A földvár tetején, nagyjából ott, ahol most a
kereszt áll, minden bizonnyal egy

római őrtorony állt, korábban
erre utaló leletekre bukkantunk.
Aki oda felsétál, nyomban láthatja, hogy stratégiailag mindig is
egy nagyon fontos helyszín lehetett. Árpád-kori emlékeink is jelentősek, pl. Báté falu templomának maradványai Dunafüreden.
- A „Matrica” Múzeum közérdekű muzeális kiállítóhelyként
működik 2021. januárjától. Az
intézménynek ebben a minőségében mik a legfontosabb feladatai,
tervei?
- Négy fős kisközösséggé váltunk. A Családbarát múzeum és
a Közösségi múzeum elnyert minősítések szellemében kívánjuk
a jövőben látogatóinkat fogadni,
részükre közművelődési és múzeumpedagógiai szolgáltatásokat
nyújtani. A Régészeti Park tematikája, kézműves foglalkozásai jól
kapcsolódnak az általános iskolai
történelem-oktatáshoz.
Munkatársaimmal a gazdag,
sokszínű helyi múlt emlékeit szeretnénk minél több ember számára elérhetővé tenni, a digitális lehetőségek, a világháló segítségét
egyre inkább felhasználva. Fő törekvésünk, hogy a város lakosságával, közösségeinkkel a nagyközönség felé nyitottan, vonzó arculattal szolgáljuk a közjót.
n
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Zarándoklat és
kálvária felszentelés
Virágvasárnap előtti szombaton, március 27-én került sor a
X. zarándoklatra Százhalombattáért. A zarándoklat keretében szentelték fel a tavalyi évben a Keresztény Értelmiségiek
Szövetsége százhalombattai csoportja által a Földvár területén
épített keresztutat. A fölszentelésen rész vett Makláry Ákos
görög-katolikus parókus, a KÉSZ országos elnöke, fellépett
Ambrus Károly tárogatós és az Érdi Bukovinai Népdalkör tagjai.
A zarándoklat Németh István, az
egyházközség világi elnökének szervezésében mintegy harminc fővel
a Szent István templomtól indult,
majd énekelve, imádkozva a gáton
haladva megkerülték a várost. Ezután az erőmű úton keresztül az
Óvárost, a Régészeti Parkot érintve
a földvárhoz vonultak. Itt került sor
a tavalyi évben épített keresztút felszentelésére.
Az ünnepélyes felszentelésen
Makláry Ákos görögkatolikus
parókus a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének elnöke mondott
köszöntőt. Beszédében hálát adott
Istennek, hogy a városnak megvan
a keresztútja, ahol a hívek Krisztussal együtt fel tudják venni a keresz-

pése szinesítette. Egyházi énekeket, köztük a Bukovinai székely Mi
Atyánkat adták elő.
Tóth Ernő, a KÉSZ százhalombattai csoportjának vezetője beszélt a földvár és környékének történelméről. Majd felelevenítette a
Duna-parton tizenöt évvel ezelőtt
Mikulásik Gábor és a néhai Sefcsik
Gergely cserkészparancsnokokkal
együtt állított kereszt történetét. Elmondta, hogy „Gergő bá” javaslatára itt alakult meg a Battai Dalárda.
A dalárda hitvallása és az alapítás
indokának kapcsán Szent Ágoston
prédikációját idézte: „Mindnyájan
azt mondjátok: zavaros, nehéz idők
járnak, nyomorúságos idők. Éljetek
jó életet, és a jó életetekkel megvál-

tet. Krisztus keresztje nem kön�nyű, különösen nem ebben a gyás�szal, gondokkal, aggódással teli időszakban. A kálvária általában felfelé
visz, a keresztutat járóknak egyre
nagyobb terhet jelentve. Itt a helyi
adottságok következtében Krisztus
keresztjéhez lefele vezet az út, így
egyre könnyebbé válik. A zarándokok végig imádkozva a keresztutat,
valóban megkönnyebbülve, lélekben megerősödve tudnak hálát adni
Istennek. Végül köszönetet mondott az építőknek, támogatóknak,
hogy éppen ebben a nehéz időszakban ökumenikusan megszületett a
kálvária.
A felszentelést Ambrus Károly
tárogatósnak, a budafoki KÉSZ csoport elnökének, illetve az Érdi Bukovinai Népdalkör tagjainak fellé-

toztatjátok az időt, és akkor majd
nem lesz okotok zsörtölődni.” Beszélt egy másik keresztről, amelyet
a százhalombattai zarándokok három évvel ezelőtt a Madarasi Hargitán állítottak.
Ezt követően Bukovinszki Miklós, mint a „Zarándoklat a városért és kálvária felszentelés keresztút” ötletadója - és aki az elkészítésben oroszlánrészt vállalt - mondta el az építés történetét az ötlettől
a megvalósításig. Hangsúlyozta,
hogy nem jöhetett volna létre a kálvária, ha nincsenek az egyes stációkat örökbefogadó családok, amelyek anyagilag támogatták a megvalósítást és felelőséget vállaltak a
keresztút későbbi karbantartására,
fenntartására.

Folytatás a 8. oldalon
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Folytatás az előző oldalról
Név szerint köszönetet mondott
az építésben részt vevőknek, az önkormányzatnak, Vezér Mihály polgármesternek, Vicze Magdolnának,
a „Matrica” Múzeum volt igazgatójának és az engedélyező hatóságoknak.

Illéssy Mátyás atya a felszentelés előtt szólt a hívekhez, a városhoz: „Az életünk egy keresztút, de a
végén a feltámadás vár bennünket.
Valahonnan, valahová szeretnénk
megérkezni. A mi hazánk a mennyben van, és onnan várjuk Jézus
Krisztust, aki majd átalakítja gyarló testünket. Ez a keresztútjárás se-

gítsen bennünket az átalakuláshoz,
hogy megszenteltebben, tisztábban
tudjuk folytatni életünket. Egyben
kívánom, hogy a város is döbbenjen
rá, nincs más megoldás csak Jézus
Krisztus.”
Végül a keresztút megáldása következett, amelyet Makláry Ákos
görögkatolikus parókus, Illéssy Má-

tyás plébános atya és Tamási József nyugalmazott kartali plébános együtt végeztek el. A zarándoklat folytatódott, a téglagyári völgyön
keresztül vonultak a zarándokok a
Szent László templomba, ahol hálaadással fejezték be a hittel, reménységgel teli, szeretetben együtt töltött
napot.  (Forrás: Százhalom újság)

VÁ R O S N A P LÓ
Járványidőben is szép
Bizony, a ragály késztetett engem
arra, hogy többször is bejárjam –
és mi több – megkedveljem a löszfal fölött emelkedő kilátót és tájat,

a valaha volt, „obstrujált” alkotmányra emlékeztet minket. Amikor a hatalomra jutott I. Ferenc
József – egyebek mellett – le akar-

illetve az ott emelkedő Keresztet.
Hogyan is kezdődött… Mert úgy
jó másfél évtizeddel korábban éppenséggel ódzkodtam ettől az úttól, aminek hajdanán oka is volt.
Régen történt, valamikor 2005ben, mikor is Istenben boldogult
Sefcsik Gergely néhai cserkészparancsnok és a Halmok Polgári Értékőrző Egyesület kezdeményezésére az Önkormányzat támogatásával Kereszt állítatott a Téglagyári
völgy feletti kilátó tetején. Tisztem volt tudósítást írnom az eseményről, ám kedvem szegte akkor
a helyenkénti, feneketlen sár. Meg
épp’ alkonyodott, így nem igazán
tudtam rácsodálkozni a nem mindennapi látványra. Megtudtam az
Egyesület elnökétől, Tóth Ernőtől, – ma a KÉSZ helyi csoportjának vezetője –, hogy három dátumot vésetett a kereszt alá: 1686.
szeptember 2-át, 1949. március
4-ét és 1991. június 16-át. Nevezetes napok voltak. Két két-és fél hónapos ostrom után szabadult fel
Budavára, és ezzel rövidesen véget
ért a 145 éves oszmán fennhatóság.
A lófarkos török zászlót Petneházy
Dávid döntötte le a várfokáról. Másik nevezetes esztendő 1849, amely

ta választani Szent István Királyságáról Erdélyt, a Vajdaságot és az
Őrséget. A harmadik esemény – ez
már velünk élő történelem – Horn
Gyula és Eduárd Sévárnádzé külügyminiszterek megegyeztek, hogy
47 éves megszállás után, a szovjet csapatok végleg elhagyják országunkat. 1991. június 16-án, Záhonynál Viktor Silov altábornagy
személyében végleg elhagyta hazánkat a szovjet armada.
Dicső napok voltak azok ugyan,
de akkori, sárban csúszkálásaim
után nem igazán akaródzott ismét
megtenni azt az utat. Később, baráti noszogatásokra csak megtettem az utat baráti körben, a téli
napfordulón, december 21-én.
Persze a későesti órákban, úgy éjféltájt. Hát persze, hogy készségesebben indultam útnak télvíz idején, mert ilyenkor a sár csontkeményre fagy. Aztán közbejött világ-járvány…
Mozgásigényem hosszabb sétákra kényserített, előbb a Battát
Érddel összekötő kerékpárutat jártam be a Feszületig és vissza, majd
továbbmerészkedtem a dél-keleti irányba, (úgy január vége volt),
s a kanyarban bizony felengedett

már a téli fagy, meglátván újból a
kiábrándító sarat. De csak egy kisebb szakasz bizonyult sárosnak, s
homo sapiens lévén felleltem egy
keskeny, keményebb sávot, amin
átlépdelve vidáman araszolhattam
tovább a száraz, murvás úton. Nos,
azóta mindennapos „vendége” lettem a Keresztnek, vagy ha jobban
tetszik, (ateisták számra) a kilátónak. Naponta megcsodálom a
löszfal tetejéről a vén Dunánkat,
a Földvárat, a koravaskori löszpusztát, és alig várom a májust,
mert (szakemberek mondták),
százszínű virágokba borul ilyenkor
a táj. A lösz-puszta faunája is sokat
ígér, hisz’ tavaszodván énekes madarak csivitelnek, illetve élményt
ígér azoknak, akik óriásgyíkokra,
vagy őzekre kíváncsiak.
Nemrégiben újabb lélekkel gazdagodott a táj. A KÉSZ kezdeményezésére önkormányzati támogatással Keresztút díszíti a tájat, Jézus szenvedésének és halálának ti-

zony, nem ártana néhány vendégmarasztaló kecskelábú asztalt, padot vagy lócát ügyeskedni erre a –
nevezzük így – kirándulóhelyre.
Csak faanyag kellene, egy ügyes
ács, és egy-két civilszervezet készsége, talán éppen a cserkészcsa
paté.
Hazafelé bandukolva négy túrázót igazítottam útba, volt, aki a Keresztet, mások pedig a kilátót kérdezték. Odaérvén megint eszembe
jutott az a göröngyös, mély nyomvályús kanyar, amelyben megáll
aztán a víz is. Hiszen esős és száraz időszakok váltakozhatnak.
Kár lenne, ha valakinek fele-útján
szegné kedvét az egyébként ígéretes cserkészés. Meg sajnos, hulladékot is tapasztaltam útjaim során. Nem sokat, de mindenképp
tájrontót. Lehet, persze, hogy tavaszodván arra jár majd a Hulladékkommandó. És nem ártana netán
néhány hulladékgyűjtőt is telepíteni. Mert meglehet, egyre több sétá-

zennégy stációját. Nos, ez megint
egy olyan dolog, hogy kevésbé keresztény ember is megcsodálhatja
Simon Endre, un. egyvonalas grafikáit a tizennégy faoszlopon.
Egyik utam szép, napos hétégre esett, március (20-21-ére), mikor is benépesült a táj, ki gyalog,
ki kerékpárral igyekezett arrafelé. Vidám társaság is, akik talán
piknikre készülhetett, mert éppen
tűzgyújtással foglalatoskodtak. Bi-

lónak, túrázónak kerekedhet kedve
arra a sokat ígérő, másfél- két kilométernyi az útra.
Szaniszló József

U.i.: Nem tudni mikor és miért,
de letörték azt a három nevezetes
dátumot a Kereszt aljáról. Persze,
ebből is tanulhatunk. Talán időállóbb módon kell majd rögzíteni
történelmünk három meghatározó „stációját”.
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VÁ R O S N A P LÓ
Fazekas István

FŐTÉR

Aki életét adja barátaiért –
Hága László
krisztusi áldozata
Amikor valami túlságosan közel jön
hozzánk, nem biztos, hogy felismerjük a maga teljességében. Ilyenkor
szokás azt mondani, hogy az ember
nem látja a fától az erdőt. Ha hirtelen nézünk rá valamire, vagy ha valami nem a megszokott módon tárul elénk, könnyen válhatunk optikai csalódás áldozatává, mert a látás mechanizmusában a szem által
felvett információkat az agy tovább
formálja, s abban, hogy valójában
mit is látunk, szerepet kapnak tapasztalataink, az emlékekeink, képzeteink, sőt még olykor pillanatnyi
érzéseink is. Látásunk tehát egyáltalán nem objektív, mégis azt szokás mondani: „Hiszem, ha látom.”
De valóban így van ez? Hisszük, ha
látjuk? Bizony, sokszor még a szemének sem hisz igazán az ember.
S ami a legrosszabb: a legtöbbször
úgy vagyunk vele, hogy nézzük, ám
mégsem látjuk.
Látásunk egyik nagy akadályozója végesség-érzetünk. Mindent
elmúlásunk tükrében szemlélünk,
ezért a látásunk tükör általi, töredékes és homályos. Baj van a szemünkkel, mindenképpen baj van
– lássuk ezt be! –, hiszen nem elég
csak látnunk vele, hanem meg is
kell nyílnia ahhoz, hogy felismerjük a valóságot.

Százhalombatta egy kőhajításnyira van Budapesttől, nem sokkal
messzebb annál, mint amennyire
annak idején Emmaus (a mai ElKubele) Jeruzsálemtől lehetett. Az
első húsvéti prédikáció, amit református templomunkban hallottam, az emmausi tanítványokról
szólt. Sohasem felejtem el Sárosi
Gábor nagytiszteletű úr igehirdetését, aki világossá tette: a két tanítvány azért nem ismeri fel a feltámadt Jézust, aki útitársnak melléjük szegődött, mert a csalódottság, a hitevesztettség árnyékot
borít a pupillára, valami farkasvakság féle állapotot idéz elő, amitől elszürkül a világképünk. A két
emmausi tanítványnak, mintha
valamiféle hályog lenne a szemén,
mely csak akkor esik le, amikor
asztalhoz ülnek, s Jézus a jól ismert mozdulatokkal veszi a kenyeret, megáldja és megtöri azt. Vajon
a ma emberének a látását nem takarja-e el gyakorta olyasfajta hályog, mint amilyen az emmausi tanítványok szemén volt? A hitetlensége, a kicsinyhitűsége miatt nem
szenved-e ilyesféle farkasvakságban legfontosabb dolgait illetően? Amilyen a világképünk, olyan
a látásunk is. Aki reménytelen, az
ma elsőként is halált, káoszt, nyomorúságot, további veszedelmeket lát, s nem látja – ahogy mondani szokás – az alagút végét. Aki
Istenre tekint, az is lát halált, káoszt, nyomorúságot és további veszedelmeket, de látja, hogy a világban jelen van a legnagyobb öröm
is, az látja, hogy van Megváltója, s
van reménysége az örök életre. Aki

Búcsú Margittai Adrientől
Margittai Adrien festőművész, a Halom Tv egykori munkatársa hosszú időn keresztül türelemmel és bizakodással viselt
betegség után, március 22-én hunyt el.
A szerkesztő-riporteri szakmát
először a Városi Tv-ben, majd a Magyar Televízióban, később pedig a
Duna Tv-ben tanulhatta mestereitől,
tudását a Komlósi Oktatási Stúdióban finomította. Volt híradós, dolgozott határon túli műsoroknál is –
derül ki a százhalombattai televízió
honlapján olvasható bemutatkozásából.
Kis kényszerszünet következett
2006-tól, ekkor volt ideje és lehetősége átgondolni az élet nagy dolgait, a munka és a család kapcsolatát,

majd ismét a Halom Tv munkatársaként dolgozott 2009-től, egy jó csapatban.
Hitvallása szerint csak együtt, közösen gondolkozva lehet olyan filmeket készíteni, melyek igazi értéket
nyújtanak.
Az élettel, munkával kapcsolatban a következőket vallotta: „Szeretek figyelni, beszélgetni, hallgatni, tanulni, dolgozni, alkotni. Munkámban az emberek, a folyamatok
megismerése vezet, egy-egy pillanat
megértése, hogy aztán a kellő időben

reményvesztett, annak nincs életkedve, aki reménykedik, abban elkezd növekedni az életerő. Ebben
a pusztító, szeretteinket, barátainkat, ismerőseinket a sírba taszító járványban képesek vagyunk-e
meglátni a húsvét csodáját? Képesek vagyunk-e, mai emberek, arra,
hogy a golgotai keresztben felismerjük a világ archimédeszi fixpontját?
A Názáreti Jézus esete nem egy
mítosz, nem egy legenda, nem
a szeretet bajnokáról szóló tündérmese, hanem maga a történelem. Amikor a városunkról szóló színdarabomat írtam, dr. Vicze
Magdolnától is rengeteg segítséget kaptam. Tőle tudtam meg,
hogy vannak olyan adalékok, melyek alapján megállapítható, hogy
a római császárság idején (nem
zárható ki, hogy akár már Marcus Aurelius korától kezdve) élhettek itt keresztyének. A Krisztus-követő múltról tanúskodnak
az Árpád-kori templom romjai is
Dunafüreden. Mégis, paradox módon (de hát, ahogy Hamvas Béla
mondja, az élet maga paradox),
Krisztusnak a szeretetről szóló tanításaival összefüggésben városunk szocialista hőskorából vannak
gyönyörű példázataink. Ezek közül a legmegrendítőbb Hága László hősi halála. Jézus azt mondta:
„Senki sem szeret jobban, mint
az, aki életét adja barátaiért.” (Jn
15,13)
Hága László 1968. augusztusában felismerte, hogy a szovjetek
által alkalmazott új technológia a
százhalombattai lepárló üzemben
a kellő helyen az általam megszerzett tapasztalatot tovább adva gazdagodjon más is általa.”
Az utóbbi években terápiaként is
tekintett a festészetre, képeit a többi között Százhalombattán és Érden
is kiállították.
Érdi kiállításán így fogalmazott: „Amikor az ember azért csinál valamit, mert meg akar felelni,
akkor nem magának, hanem másoknak akar megfelelni. Ez az első
olyan kiállítás, ahol magamat tudom adni. Most, amit összeraktunk,
az az enyém. Ha úgy tudunk alkotni, hogy nincs benne megfelelés csak
saját magunk felé, akkor tud segíteni. Ha másoknak akarunk megfelelni az alkotás alatt, akkor abban nincs
gyógyulás.”

balesetveszélyes. A kapacitás növelése érdekében alkalmazott túlnyomás ugyanis kedvezőtlen széljárás esetén robbanást okozhat.
Kemény fellépése miatt 1968. október 15-én Moszkvába rendelték. Mihajlovics Luzskov, a szovjet olajfinomítás főmérnöke (később Moszkva polgármestere),
egyrészt a Csernyenko (az SZKP
akkori hivatalvezetője, később főtitkára) által átadott lehallgatási
anyag, másrészt Hága számításai
alapján belátta, hogy a magyar főmérnöknek mindenben igaza van,
s szabadkezet adott neki az azonnali intézkedésre.
Hága az első géppel hazarepült,
s mivel rosszat sejtett, elsőként
nem a családjához, hanem Százhalombattára rohant. Sejtése beigazolódott: alighogy az üzem területére ért, bekövetkezett a robbanás. Hága ordít: „Pucolás innét! Robbanás lesz megint! Nem
értitek? Fussatok!” Az emberek
menekülnek, egy asszony sikítani kezd: „Jaj, ég a hátam! Segítsetek!” Hága lekapja a kabátját, az
asszony hátára teríti. Újabb robbanás, Hága az égő asszonyt a
földre nyomja, s a testével is óvja.
Hága nem kell fel többé. A bejáratnál egy telefonkagyló himbálózik. A főmérnök szólt bele utoljára. „Még nem mehetek, van egy
kis dolgom Százhalombattán.
Nagyon szeretlek benneteket!” –
mondta a feleségének. A kagyló
himbálózik, Hága mozdulatlan. Az
asszony él, s élnek mind, akiket elzavart onnét.

n

Magáénak érezte Szent Ágoston
gondolatait: „A hit azt jelenti, hogy
az ember elhiszi, amit még nem lát,
ennek a hitnek pedig az a jutalma,
hogy látni fogja, amiben hisz.” n
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Az iparvárossá válás időszaka
és a városfejlesztés útjai Százhalombattán
A napokban ünnepelte
várossá nyilvánításának 51.
évfordulóját a település,
ebből az alkalomból tekintünk vissza a meghatározó
XX. századi eseményekre.
A kormány 1958-ban jelölte ki
egy hőerőmű és egy kőolaj-finomító építését a település határába. A Dunai Kőolajipari Vállalat
(DKV) és a Dunamenti Hőerőmű
Vállalat (DHV) együttes beruházásával párhuzamosan Százhalombattán 1960-ban megkezdődött a városodási folyamat. A Dunai Kőolajipari Vállalatot (DKV-t)
1960. október 1-jei hatállyal alapították meg.
A jóváhagyott beruházási program egy – több lépcsőben megépítendő – 14 termelőüzemből
és az azok működéséhez szükséges energiaellátó, illetve segédüzemekből álló vertikális finomító 1968 végéig történő létesítését jelölte ki Százhalombattán.
A DKV II. ütem építése1968-ban
kezdődött meg. Ebben a fázisban alapvetően olyan üzemekkel bővült a finomító, amelyek az
I. ütem létesítményei közül hiányoztak. A 3 millió tonna kapacitású AV-3 desztilláló üzem 1972ben készült el, amelynek biztonságos alapanyagellátását a Barátság II. kőolajvezeték megépítése
tette lehetővé. A következő év-

ben a Magyarországon felhasznált
kőolaj-feldolgozási termékeknek
már a kétharmadát a százhalombattai finomító biztosította. Az

AV-3 üzem kapacitása hamarosan
20%-kal bővült, 1976-ra pedig felépült a negyedik desztillációs egység is, az 1,5 millió tonna/ év kapacitású A-4.
Az ipartelepítéssel párhuzamosan az 1960-as évek elején az állam által finanszírozott lakásépítés is megkezdődött Százhalombattán. A település régi városrésze (Ófalu) mellett fokozatosan
kiépült a több családnak egyszerre biztos életteret nyújtó lakótelepek csoportja, 1962 és 1964 között
elkészültek a készenléti lakótelep épületei. A lakások mellett – a
szocialista beruházásokra jellemző komplex intézményi háttérként
– 16 tantermes iskola (Damjanich
út), 2-2 óvoda és bölcsőde, körzeti orvosi rendelő és gyógyszertár,

mentőállomás és szolgáltatóház is
épült.
A lakosság vásárlási igényének kielégítésére pedig létrejött
az első ABC, ruházati üzlet, valamint a különböző vendéglátó-ipari egységek. A lakóépületek és intézmények mellett pedig a települési infrastrukturális viszonyok is
gyorsan javultak.
A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa 1970 április 1-jén
Százhalombattát várossá nyilvánította. A Városi Tanács létrehozásával a település ekkortól megindíthatta fejlesztéseit, városodási
és városiasodási folyamatait. Az
új közintézmények közül kiemelkedett az 1966-ban megépített 1.
sz. Általános Iskola, 1973-ban felépült az Eötvös Loránd Általános
Iskola, majd 1978-ban az Arany
János Általános Iskola és – a későbbiekben ezzel kiegészített –
Nyolcosztályos Gimnázium épülete.
A Szakorvosi Intézetet 1977-ben
adták át, amelyet az 1990-es évek
végén és a 2000-es évek elején a
város vezetése felújítatott, ezzel is
erősítve a város lakosságmegtartó szerepét. Jelentős beruházásnak számított az 1982-ben átadott
Sportcsarnok, valamint a később
hozzá épített városi strand.
Az 1985-ben átadott Barátság
Művelődési Központ és Városi
Könyvtár a DKV területén működő Beruházások Művelődési Háza

jogutódjaként kezdte meg működését. A kultúra iránti igény kielégítésére szolgáltak emellett a klubok, kiemelkedő szerepet kapott
az Óvárosi Ifjúsági Klub, a Délszláv Klub, valamint a lakótelepen működő Hága László Ifjúsági
Klub. Lelkes amatőrökből alakult
meg a Matrica Múzeumbaráti Kör
1971-ben, a Városi Ifjúsági Klub
1974-ben jött létre, majd a Spektrum Vita Klub 1976-ban, a „Matrica” Múzeum pedig 1987-ben, s
vele párhuzamosan a Széchenyi
Ferenc Szakközépiskola.

Egyértelműen látható, hogy
a város 1960 és 1990 között tartós fejlődési ívet tudhatott magáénak. A rendszerváltást követően ez a fejlődés továbbra is pozitív irányba haladt, köszönhetően
a két iparvállalat és az általuk működtetett helyi vállalkozásoknak,
a helyben élőknek és a helyi politikában részt vevőknek.
(Forrás: Laki Ildikó – Százhalombatta sikeressége a 21. század
elején)

MindenKÉP(p) bűnmegelőzés!” fotópályázat
A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési
Osztálya idén első alkalommal kívánja meghirdetni
fotópályázatát középfokú oktatási intézményben tanuló
diákok részére.
A fotópályázatban a fiatalok
képben, fotóban fogalmazzák
meg azt, hogy mit jelent számukra a bűnmegelőzés. Célja, hogy a
fiatalok elé táruló helyzetek, pillanatok, történetek, élethelyzetek, szituációk – amelyek magukban foglalhatják a bűnmegelőzés témakörét is – megörökítésre kerüljenek egy pillanatképben,
majd ezt követően fotón megje-

lenve gondolkodásra, következtetések levonására, megoldások
megfogalmazására késztessenek.
A bűnmegelőzés kriminálpre
venció, amely magában foglalja
a bűnözés megakadályozását. A
fiatalok nagyon sok olyan helyzettel kerülnek szembe, amikor
akarva-akaratlanul találkoznak a
bűnmegelőzés jelenségével, akár
az utcán, vagy akár egy konflik-

tushelyzet megoldásánál kortársaik között.
A fotópályázatra beérkezett
pályaműveket a Zsaru Magazin
fotósa és mi magunk – pályázatkiírók – közösen kívánjuk elbírálni. Az első három helyezett
jutalomban részesül, emellett az
összes, pályázatra beérkező fotót
vándorkiállítás keretében Pest
megye
rendőrkapitányságain
szeretnénk kiállítani.
A pályázat beadásának határideje: 2021. május 1. A fotópályázat ünnepélyes díjátadója
2021. május 17. az „információs

társadalom világnapján” kerülne
megrendezésre.
Az információs társadalom elmélete szerint a társadalomban
az információ előállítása, elosztása, terjesztése, használata és kezelése jelentős gazdasági, politikai és kulturális tevékenység. Ennek közgazdasági társfogalma a
tudásgazdaság, amely szerint az
értelem gazdasági hasznosításán
keresztül érték jön létre. Az érték
a gyermekek fotóin és munkáin
keresztül megjelenő érték.
Részletek a www.hirtukor.hu
oldalon. 
n
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Keresztrejtvény
Örkény István magyar író 1912. április 5-én született, a magyar groteszk próza megteremtője. Tóték, valamint a
Macskajáték című drámáit máig sikeresen játsszák a színházak, mindkettőt meg is filmesítették. Egyperces novellái a legtöbb könyvespolcon megtalálhatók. Rejtvényünkben egy bölcs gondolatát találhatják.
A megfejtéseket 2021. április 16-áig 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 Tölgyesi Pál (Százhalombatta)
veheti át, a Polgárok Háza portáján munkaidőben.
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A PR ÓH I RD ET ÉS
Egész évben várja a Biksi Méhészet!
Címünk: Százhalombatta, Vörösmarty u.
40. (A két lámpás kereszteződés között.)
Nyitva tartás: K: 10-18, Sz-Cs.: 10-17, P-Szo:
9-14, V-H: Zárva. Nyitvatartási időn kívül telefonos egyeztetéssel. Tel.: 06-20-321-9422
www.biksimeheszet.hu

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

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

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

n

OKTÁN SZÁLLÓ

MUNKÁSSZÁLLÁS (EG19009148)

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

Új megrendeléseink teljesítéséhez
bővítjük csapatunkat!
Megemelt munkabérrel keresünk
fémmegmunkálással kapcsolatos végzettséggel
és/vagy tapasztalattal rendelkező

CNC GÉPBEÁLLÍTÓ
munkatársakat saját állományba,
azonnali kezdéssel, többműszakos munkarendbe.

Munkavégzés helye: Ercsi, Ipari Park
A bejárás ingyenes céges buszjáratokkal biztosított!
Bővebb információ: www.musashi.hu/Álláslehetőségek
Várjuk jelentkezését tesztírásra!
Jelentkezés: a musashi@musashi.hu e-mail címre küldött
önéletrajzzal.

