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Raktárkomplexummal bővült
a Novochem
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egészség, az élet és
a munkahelyek megvédése –
Szijjártó Péter külgazdasági és
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Városi bejárás
Összesítik a tél, illetve a rongálás miatt keletkezett
közterületi károkat Százhalombattán. Vezér Mihály polgármester és a hivatali munkatársak a több hétig tartó
bejárás első állomásaként a déli lakótelepen, a Kodály
Zoltán sétány környékén mérték fel a játszóterek és járdák
állapotát április 8-án.

Vezér Mihály elmondta, hogy
a játszótéri hibák kijavításához,
a balesetveszély elhárításához - a
képviselőkkel egyeztetve - a költ-

ségvetés módosítása után igyekeznek pénzügyi forrást biztosítani. Mindenhol felmérik a járdák
állapotát is, hogy biztonságosan

2021. április 22.

lehessen közlekedni a közterületeken. Több észrevétel érkezett, hogy helyenként egyenetlen a Kodály és a Liszt sétányon
a viacolor burkolat, ezek javítása azonban nem igényel azonnali intézkedést. A helyreállítással
célszerű megvárni az Arany János iskola új tornacsarnoka építésének befejezését, mert a munkálatok jelentős felületi gépi terheléssel járnak.
A bejárás során jobb állapotokat tapasztaltak a vártnál, jelentősebb szerkezeti károsodás
nem, inkább csak az erős sugárzás okozta, kezelést igénylő felületi kopás volt a jellemző.
A polgármester mindenkit arra
kért, hogy a köztéri rongálás helyett, konditeremben, kerti, vagy
egyéb hasznos munkával vezesse
le a felesleges energiát. Az ilyen
jellegű károk elhárítására a város
évente több mint 10 millió forintot költ, amit más közhasznú célokra lehetne fordítani. Bárki, aki
deviáns viselkedést tapasztal –
akár felvételt mellékelve – értesítse a rendőrséget, vagy a közterület-felügyeletet, esetleg jó szó-

Főtér – A vers odafentről való
ajándék – Fazekas István
gondolatai
val próbáljon hatni az elkövetőre
– tette hozzá a városvezető.
A bejárás folytatódik a következő hetekben, az összesítés után
pedig várhatóan a májusi kedvezőbb időjárási körülmények között megkezdődhetnek a javítási
munkálatok.

A Szent István szobor talapzatának megrongálódása kapcsán
Vezér Mihály arról tájékoztatott,
hogy az időjárás mellett a gördeszkások is hozzájárultak az állapotromláshoz. A helyreállítás
mielőbb megkezdődik, valamint
megkereste az érintetteket, hogy
közösen találjanak megoldást a
problémára.
n

Megszépülhet a százhalombattai Duna-part
Az Önkormányzat egyeztetett az illetékes hatósággal a
balesetveszélyes fák és az elhanyagolt Duna-part helyzetéről. Vezér Mihály polgármester, Török Sándor és Nagy
Balázs alpolgármesterek, valamint Tóth Zsolt, a KözépDuna-völgyi Vízügyi Igazgatóság munkatársa együtt tartott bejárást április 14-én.

A Vízüggyel való sikeres együttműködést Bóna Zoltán országgyűlési képviselő készítette elő, aki

egyeztetett a hatósággal, hogy mielőbb rendeződjön a partszakasz
helyzete.
A körvonalazódó megoldás lényege, hogy a Vízügy kivágja a veszélyes fákat, elvégzi a gallyazásokat, továbbá facsemetéket biztosít
a kivágottak pótlásán felül is.
Az ültetésekre ősszel kerülhet
sor, melyet az Önkormányzatnak
kell vállalnia.
Vezér Mihály szeretné felkér-

ni a civil szervezeteket, magánszemélyeket és a politikai pártok
helyi csoportjait, hogy társadalmi
munka keretében, együtt végezzék
el a faültetésekkel járó munkát.

„Jó alkalom ez arra, hogy igazi
lokálpatriótaként, tevőlegesen is
hozzájáruljunk városunk szebbé
tételéhez” – írja közösségi oldalán
a polgármester.
n
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Raktárkomplexummal bővült a Novochem Kft.
Százhalombattán
A legmodernebb követelményeknek megfelelő egységet
adtak át a százhalombattai ipari parkban április 12-én. Az
ünnepélyes avatáson jelen volt többek között Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Bóna Zoltán országgyűlési képviselő, Vezér Mihály a város polgármestere és
Nagy Balázs alpolgármester.

Szijjártó Péter elmondta, hogy a
világ 14 országában jelen lévő német vegyi cégcsoport, az Overlack
AG. százszázalékos tulajdonában
lévő Novochem 800 millió forintos beruházást hajtott végre Százhalombattán. A cégcsoport egyik
legmodernebb telephelye jött létre, ahol lehetőség nyílik a veszélyes vegyi anyagok biztonságos tárolására, kezelésére.
Kialakítottak egy termékfejlesztési laboratóriumot is, amely magasan képzett vegyészmérnökök
számára biztosít új munkahelyeket. Azért is fontos ez a beruházás,
mert a magyar gazdaság gerincoszlopát adó elektromos autóipar
alapvetően ilyen veszélyes anyagokkal dolgozik.
A miniszter kiemelte, hogy a
koronavírus okozta válság megoldásában nagy szerep jutott a
Magyarországon működő, német tulajdonban lévő vállalatoknak, mivel folyamatosan bizalmat
szavaztak Magyarországnak és kihasználták a számukra kedvező
gazdasági környezetet. Magyarországra hozták a világ más tájairól
kapacitásaikat, így hozzájárultak
ahhoz, hogy hazánk a válság utáni új gazdasági környezet nyertesei közé tartozhasson.
Szijjártó Péter kitért arra, hogy
az egészségügyi és gazdasági válságra adott magyar válasz bevált, ami annak köszönhető, hogy
a kormány nem elégedett meg a
brüsszeli vakcinabeszerzésekkel,

és nem csak segélyekkel akarta ellentételezni a növekvő munkanélküliséget. Magyarország azzal, hogy a vállalkozások számára
beruházásösztönzési programot
indított, meggátolta a tömeges
munkanélküliség
kialakulását,
mivel a kapacitásaikat, technológiájukat fejlesztő cégeknek nyújtott támogatást ahhoz a feltételhez kötötte, hogy a vállalkozások
ne bocsájtsanak el munkaerőt.
Bóna Zoltán, a térség országgyűlési képviselője elmondta, hogy a Batta Ipari Park 2001ben kezdte meg működését, azóta
is töretlenül fejlődött, napjainkra szinte betelt a terület. Százhalombatta, ideális természetföldrajzi adottságai által, kiváló lehetőséget biztosít a beruházásokhoz,
mert közel van a fővároshoz, autópálya és vasúti kapcsolattal rendelkezik, gyorsan elérhető az M0ás körgyűrű, valamint dunai kikötője is van. A magyar cégek mellett német, amerikai, japán, svéd
és luxemburgi vállalkozások is
megtelepedtek Százhalombattán.
Külön büszkeség, hogy a park elnyerte az Ipari Parkok Egyesülete által adományozott Batta Tudományos és Technológiai Park címet 2016-ban.
A képviselő szólt arról is, hogy
a kormány számos fejlesztést hajtott végre a városban és a térségben az elmúlt években. Kiemelte
a M0-ás folyamatos korszerűsítését, bővítését, de rendkívül jelen-

tős a rég nem látott mértékű Kelenföld – Pusztaszabolcs vasútvonal fejlesztése is. Utóbbi révén
közvetlen kapcsolat lesz majd a
város és az ipari park között, mert
az eddigi szintbeli kereszteződést
felüljáró váltja ki legkésőbb május
közepétől.
A 8. számú választókerület egészére kitérve Bóna Zoltán hangsúlyozta, hogy a szigetszentmiklósi,
a dunaharaszti és a dunavarsányi
ipari parkok szintén soha nem látott fejlődést mutattak az elmúlt
évtizedben, 100 ezres nagyságrendű munkahelyet teremtve, ami
hozzájárult a déli agglomeráció
fellendítéséhez.
Vezér Mihály polgármester
úgy fogalmazott, hogy a Novo
chem Kft. által megvalósított fejlesztés fontos üzenete, hogy a cég
bízik a jövőben, a meglévő kapacitások bővítése pedig legalább
egy tucat új munkahelyet, továbbá
iparűzési adóbevételt jelent a város számára. A beruházás tovább
erősíti Százhalombatta ipari versenyképességét, valamint növe-

rágzásnak, ő azonban hitt abban,
hogy ennek ellenére jó döntés született, amit igazolt is az idő.
A jelenlegi mintegy 90 hektáros
terület 5-6 hektár híján betelt, ide
csendes tevékenységet folytató cégeket várnak. Közel 60 hektáron
még mód van bővítésre a déli részen, ami zöld beruházásnak adhat majd helyet. A tulajdonos gazdákkal megállapodtak, hogy közösen hasznosítják majd a bevont
területeket, addig azonban ezeken
folytatódhat a mezőgazdasági tevékenység. Vezér Mihály bízik abban, hogy a bővítés belátható időn
belül sikerrel zárul, így még több
munkahely és adóbevétel érkezik
Százhalombattára.
A több mint 60 éves múlttal
rendelkező Novochem Kft. ezen
a néven 2003 óta foglalkozik vegyi anyagok kereskedelmével és
disztribúciójával Magyarországon, valamint a kelet- és dél-európai országokban – olvasható cég
honlapján. Magyarország több
pontján rendelkezik raktárakkal.
Vegyi anyagok, agrokemikáliák,

li gazdasági potenciálját. A Batta
Ipari Parkban jelenleg hat ország
képviseletében 65 vállalkozás működik, köztük legtöbb hazai tulajdonú, a cégek összesen mintegy
1600 munkahelyet biztosítanak.
A városvezető emlékeztetett arra, hogy a képviselő-testületben sokan kritikusan álltak
azon 2000-ben tett felvetéséhez,
hogy hozzanak létre ipari parkot, mondván, hogy ezen elképzelés már megkésett. Bár Magyarországon az ilyen létesítmények az
1990-es évek közepén indultak vi-

műanyagok és ipari szerelvények
értékesítésével foglalkozó üzletágai több ipari szegmenst szolgálnak ki úgy, mint olaj- és gázipar, gyógyszeripar, gép- és autógyártás, mezőgazdaság, élelmiszer és takarmány, építő-, textil-,
festék és bevonóanyag, háztartási és kozmetikai ipar. A cég 2019ben 23 milliárd forintos árbevétel
mellett 356 millió forint adózott
eredményt ért el, az előző évben,
2018-ban árbevétele 24,7 milliárd
forint, nyeresége 457 millió forintot tett ki.
n
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Egy család tragédiája!

Elhunyt a Varga család
négy tagja

Szomorúan értesültem arról a megrendítő hírről, hogy az Óvárosban élő
Varga család mind a négy tagja a SarsCoV 19 vírus áldozata lett.
Nehéz erre szavakat találni, sajnos a világjárványban már több mint
3 millió ember hunyt el szerte a világban. Már nincs olyan család, akinek a
környezetében ne történt volna tragédia. Mindig megdöbbenünk, ha értesülünk egy közeli, vagy távoli ismerősünk fertőzéséről, haláláról. Fiatalt, időst, minden korosztályt érint
a járvány, amely hosszú ideje életünket uralja, és korlátok közé szorít bennünket.

Amit közösen tehetünk, hogy legyőzhessük a járványt az a megelőzés, a szabályok betartása és a védőoltás felvétele. Sajnos Százhalombattán
is többen szorultak kórházi kezelésre,
van, aki meggyógyult, de nem mindenki lehetett szerencsés. Együtt érzek minden olyan családdal, akit vesz-

teség ért, részvétemet fejezem ki, kívánom, hogy tudják feldolgozni a legnehezebbet, a felfoghatatlant!
Az, hogy egy család mindegyik tagja életét veszíti nagyon ritka és tragikus. A Varga család tagjai kórházba
kerültek, az orvosok hiába tettek meg
mindent, a vírus erőssebnek bizonyult. Először az édesanya halt meg,
majd a gyermekeik, bíztunk abban,
hogy az édesapa felgyógyul, de sajnos
őt is elveszítettük.
Szinte hihetetlen, hogy ez megtörténhetett! Marika nénit, az édesanyát,
Gábort, a fiukat, Gyöngyit, a lányukat,
Gábor bácsit, az édesapát gyászolja
most az egész város! Aki ismerte őket
közelebbről, naponta találkozott, jó
kapcsolatot ápolt velük, nehezen dolgozzák fel a lesújtó veszteséget, a hiányt. Sokan szerették, tisztelték őket,
szerény, szorgalmas, segítőkész emberek voltak. Így maradnak meg az
emlékezetünkben.
Nyugodjanak békében!
Százhalombatta Város Önkormányzata, a városlakók és a magam
nevében részvétemet fejezem ki a gyászolóknak! Isten nyugosztalja az elhunytakat! Emléküket nem feledjük!

Mély együttérzéssel
és tisztelettel!
Vezér Mihály Ph.D.
polgármester

A járvány áldozatainak
emlékére
Naponta érkeznek a rossz hírek a vírus battai áldozatairól, de
ami mélyen megrendítette Százhalombatta lakóit, az az a hír,
amit mindössze néhány napja kaptunk. Meghalt a kórházban a
lélegeztetőgépen tartott idősebb Varga Gábor. Az óvárosi családnak az apa, a férj volt az utolsó áldozata, hiszen időközben
felesége és két gyermeke is életét vesztette a járvány miatt,
szinte egyszerre.
A Varga család az óvárosi Petőfi Sándor utcában lakott, már régóta.
Ismerte és tisztelte őket az egész falu,
most pedig megrendülten gyászolják munkatársak, ismerősök, barátok.
A településrész képviselőjeként fordultam a Polgármesteri Hivatalhoz,
hogy nyújtsanak segítséget a rokonok
felkutatásához, akiknek kötelessége
gondoskodni a temetésről.
Kedves óvárosiak, kedves battaiak!
Minden áldozat nagy veszteség közösségünk számára, ezért kezdeménye-

zem, hogy állítsunk emléktáblát vagy
emlékoszlopot a koronavírus-járvány
százhalombattai áldozatainak emlékére. 
Szabó Gábor

települési képviselő
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„Tiszteld a múltat”

Van, aki nem becsüli, szándékosan
tönkreteszi!
Tisztelt Százhalombattaiak!
Szomorúan tapasztaltam, hogy újabb
szándékos rongálás történt városunkban, jelen esetben, az Óvárosban. Értékeink, múltunk, környezetünk megóvása sajnos nem mindenki számára
fontos. Vannak, akik abban élik ki magukat, hogy tönkretesznek mások által
teremtett értékeket, felelőtlenül okoznak nem kevés anyagi és erkölcsi kárt,
nem gondolva arra, hogy ezt valakinek
meg kell fizetni.

Sajnos ismeretlen tettesek a Régészeti Park mellet a Bronzkori földvár
felé vezető úton, a városunknak nevet

adó 2700 éves halomsírokat jelző tábla egyikét szétrúgták és van, amelyiket
megsemmisítették.
A Régészeti Park mellől induló közel 3 km-es Százlábú tanösvény útvonalán elhelyezett információs táblák
nagy részét pedig befestették, megsemmisítették, szétrúgták, letörték.
Ezek az állomások bemutatták a környék épített örökségei mellett, a környezet kivételes természeti értékeit,
növény- és állatvilágát. Nagyon sok
százhalombattai, és városunkba érkező turista kirándul, látogatja ezt az
útvonalat, amely a Duna festői magas
partjára vezet, a 4000 éves Bronzkori földvárba. Ez a terület a BattaTúra
egyik kedvelt szakasza is.
A történteket jeleztem a Százhalombattai Rendőrőrs vezetőjének és
kértem közreműködését a tettesek
kézre kerítéséhez.
A rongálások mielőbbi helyreállítását elindítottam, megbíztam a Műszaki Iroda vezetőjét a károk felmérésével, a helyreállítással a „Matrica” Múzeum vezetőjének szakmai közreműködésével.

Tisztelettel:
Vezér Mihály Ph.D.
polgármester

Forgalomlassítás
a Lehel utcában
Négy virágládát helyeztek
ki a gyorshajtás megfékezése érdekében Százhalombatta Óvárosában, a 20 km/
órás sebességhatár besorolású lakó-pihenő övezetben
lévő Lehel utcában.
Szabó Gábor, a településrész képviselője elmondta, hogy évek óta napirenden van a probléma, ezért a lakókkal és az Önkormányzattal egyeztetve
úgy döntöttek, hogy eddig az Almafa
utcában lévő - és ott már funkciójukat
vesztő - négy ládát a Lehel utca elejére, a 15, 21, 26 és 30 – as számú házak
elé helyezik. A távolabbi szakaszokon
már vannak fekvőrendőrök, itt azonban a legolcsóbb, és gyorsan kivitelezhető megoldást választották. A jól kikerülhető távolságban elhelyezett ládákon könnyen észlelhető fényvis�szaverő nyilak is találhatóak, így nem
balesetveszélyesek az objektumok.
Szabó Gábor reményét fejezte ki,

hogy a forgalomlassítás révén biztonságosabbá válik a gyalogos közlekedés
az utcában.

A képviselő arról is tájékoztatott,
hogy figyelik a lakossági visszajelzéseket, hogy hogyan vált be a forgalomlassító intézkedés. Köszönetet mondott ládák szállításában és elhelyezésében nyújtott segítségért Szalai
Attila képviselőnek, a Szamuráj 07
Kft- nek, valamint az önkénteseknek.
Szabó Gábor továbbra is várja a lakossági megkereséseket, elérhetőségei: szabogabor@mail.battanet.hu,
06-20-222-2930.
n
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Akkreditált Kiváló Tehetségpont

HÍR EK-AKT UAL ITÁS OK
Áramszünet. Hálózati munkálatok miatt szünetel a szolgáltatás Százhalombattán a Bolyai és a Bláthy utcában, valamint az Erkel körúton
és a Kodály sétányon május 6-án.
Amennyiben a munkálatokat a jelzett
időpontok előtt befejezik, a hálózatot előzetes értesítés nélkül visszakapcsolják. Bolyai u. 1., 3.,5.,7.,7/a.,9., 8
- 12 óra. Bláthy u. 8., 10., 12. - 19., 11 15 óra. Erkel krt. 71. - 79., 8 - 12 óra,
43.- 46., 11 - 15 óra. Kodály stny. 30.,
32., 33. 34., 36., 11 - 15 óra.
***
„Strandbüfé”
pályázat.
A
Sporthalom Kft. pályázatot hirdet a
2021. évi nyári strandszezonra a Városi Strand területén büfé-, vendéglátó helyiségek és mobil egységek felállítására és üzemeltetésére. A strand teljes üzemeltetéssel 2021. május 24-től
tervezi nyitását. A pályázattal kapcsolatos bővebb információ a 06-23/354050 és a 06-23/354-994-es telefonszámokon, illetve a Sporthalom Kft.
Százhalombatta, Vasút u. 41. szám
alatti telephelyén kérhető, ahol a megkötendő szerződéstervezet is megtekinthető. További részletek a battanet.
hu és a hirtukor.hu oldalon.
***
Bérlakás pályázat. Nyolc önkormányzati lakás bérbeadására hirdetett pályázatot a százhalombattai
Önkormányzat. A pályázatok beérkezési határideje és címzettje: 2021.
május 14., péntek 12 óra, Százhalombattai Polgármesteri Hivatal, Hatósági Iroda. A pályázatot – a veszélyhelyzetre való tekintettel - zárt borítékban
az „A” épület portájára kérik leadni. A
felmerülő kérdésekkel Gábor Erzsébet
hivatali munkatársat lehet hívni, a 23542-138 – as számon. (Százhalombatta, Szent István tér 3. szám, „A” épület
földszint 11. sz. iroda.) A bérlők kiválasztása a pályázók vagyoni, jövedelmi
helyzetének mérlegelése alapján történik, a döntésről minden jelentkezőt
írásban értesítenek. Részletek és dokumentumok a battanet. hu oldalon.

Lakossági felmérés. A Központi Statisztikai Hivatal ismét önkéntes
adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket végez Százhalombattán. A felmérés az alábbi területekre terjed ki: 1. munkaerő-felmérés, 2. utazási szokások, 3. felmérés
az információs és kommunikációs
technológiai eszközhasználatáról, 4.
háztartási költségvetési és életkörülmények. Az összeírási munkát a KSH
megbízásából a Statek Kft. fényképes
igazolvánnyal ellátott kérdezői végzik. A járványügyi helyzetre tekintettel bizonyos esetekben felajánlják a telefonos, illetve a webes felületen történő adatszolgáltatási lehetőséget. A felmérésről tájékoztatást
munkanapokon hétfőtől csütörtökig
8 és 16.30 között, pénteken 8 és 14
óra között a +36 80 200-766-os (3as mellék) telefonszámon, illetve a
lakinfo@ksh.hu email címen kérhetnek.
***
Lezárás és hosszabbítás. Véget ért a százhalombattai Hamvas
Béla Városi Könyvtár által meghirdetett idei Virtuális Városi Vers- és Prózamondó Verseny nevezési időszaka.
Az intézmény köszöni a diákoknak
és felkészítőiknek, hogy a rendkívüli körülmények ellenére tartalékoltak
erre is időt és energiát. Meghosszabbították április 30-ig a Virtuális Szövegelő Verseny nevezési szakaszát,
amelyre 14 évnél idősebbektől várnak
pályaműveket. Saját szerzeményt,
klasszikus szavalatot, stb. Részletek a http://www.hbvk.hu/virtualisszovegelo-verseny-2021 oldalon.
***
A Halom Televízió felvételre keres részmunkaidős vagy főállású operatőr-vágó munkatársat! Jelentkezni lehet önéletrajzzal és motivációs levéllel az iroda@halomtv.hu
e-mail címen. Legyél alkotótárs egy
fiatal, ambiciózus, kreatív csapatban!
n

PROGRAMA JÁNLÓ

Újabb három évre nyerte el a
címet a százhalombattai Arany
János Iskola.
Az intézmény sikeres pályázatának köszönhetően viselheti az elismerést. Ezúttal négy kiemelkedő terület
tehetséggondozó munkájáért kapták
meg a kiválóság oklevelét: ének-zene,
dráma, informatika, valamint természettudományok-környezetvédelem.
A címhez Vezér Mihály polgármester közösségi oldalán gratulált.
„Őszintén gratulálok az intézmény

Népviselet Napja
A Népviselet Napja április 24-e, melyet immár hetedik alkalommal ünneplünk, és az idei évben a Barátság Kulturális Központ is
csatlakozott hozzá.
„Múltunk a jelenben, egy nap népviseletben” címmel Hrágyel Dóra pedagógus 2015-ben magánkezdeményezést indított a legnagyobb közösségi oldalon, miszerint április 24-e – a
sok világnap között – legyen a Népviselet Napja. A kezdeményezéshez a
Pompás Napok is csatlakozott és évről évre bővül azok köre, akik fontosnak tartják, hogy hagyományaink tovább éljenek és eljussanak minél több
gyermekhez is.
A Barátság Kulturális Központ
több szálon is kötődik a hagyományokhoz, a néptánchoz, a hozzá kapcsolódó kulturális értékekhez, melyeket most egy mini kiállítás keretében
a Népviselet Napjához kapcsolódóan
mutat be.
A kültéri kiállítótereikben elsősorban a mezőföldi tájegységhez kapcsolódó viseleteket nézhetik meg, de az

árkádok alatti fotókiállítás a többi tájegység viseletét is bemutatja. A Népviselet Napjához csatlakozni vágyókat
szeretettel várja a kulturális központ.
n

Virágos köszönet
1300 szál nárcisz érkezett a Százhalom Egészségügyi Központba
április 13–án. Bálint Judit Százhalombatta idei „Gyermekekért
Díjasa”, nyugdíjas óvónő, őstermelő, és férje így fejezte ki köszönetét az egészségügyi dolgozóknak fáradhatatlan munkájukért.

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.

valamennyi pedagógusának lelkiismeretes munkájához. Példaértékű
hivatástudatuk és kitartásuk, amel�lyel ilyen nehéz időkben is képesek
fejlődni, megvalósítani céljaikat a diákokért, gyermekeinkért! Elismerésre méltó az a szakértelem és elhivatottság, amellyel az idei évben négy
kiemelkedő területen is kiérdemelték
az oklevelet tehetséggondozó munkájukért. Köszönöm kiváló szakmai
munkájukat, amellyel gyermekeink
jövőjét építik!”
n

Bálint Judit elmondta, hogy már
évekkel korábban felvetődött az ajándékozás gondolata, de a sok munka
miatt eddig nem tudtak erre sort keríteni. Harminc éve termesztenek vi-

rágokat és zöldségeket férjével, most,
hogy már nyugdíjasként mindketten
otthon vannak, eljuttathatták a meglepetést a szakrendelő részére, hogy
„ha csak egy pillanatra is, de örömet
tudjanak okozni másoknak”.
A virágokat Berzéki Ferenc főigazgató vette át, aki, mint mondta, meglepődve és nagy örömmel tapasztalta,
hogy változatlanul gondolnak rájuk,
és fontosak az emberek számára, akik
az irántuk érzett hálájukról kézzelfoghatóan is tanúbizonyságot tesznek.
A házaspár a Polgármesteri Hivatal
munkatársainak is virágokkal mondott köszönetet.
(HTV)
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Elkészült a felújított
százhalombattai
OTP bankfiók
Befejeződött a Szent István tér 5. sz. alatti bankfiók felújítása
Százhalombattán, ezért bezárt az ideiglenes bankfiók. A bank
megújult és modern környezetben, ismét a régi helyen várja az
ügyfeleket.
A megújult fiókban ki- és befizetésre egyaránt alkalmas okos
ATM-et helyeztek el, amellyel saját vagy bármely, az OTP Banknál
vezetett bankszámlára úgy lehet
készpénzt befizetni, hogy a megadott összeg a célszámlán a befizetést követően azonnal megjelenik.
A megszokott nyitvatartási időben várják az ügyfeleket: hétfő:
8-17, kedd-péntek: 8-15 óráig.
A bankügyek gyorsan és kényelmesen, bárhonnan és bármikor intézhetőek
• internetbank segítségével,
• mobilbanki
szolgáltatással
(SmartBank alkalmazás), vagy
• telefonos banki szolgáltatással
(06 1/20/30/70 366 6666).

A bankfiókok teljes listája megtalálható a www.otpbank.hu oldalon. A honlapon, vagy az OTP Internetbankban - néhány egyszerű
lépésben - időpont foglalható, így
elkerülhető a felesleges bankfióki
várakozás.

n

Segítik a bűncselekmények
áldozatait

Fogadóórát tart a bűncselekményben érintett áldozatok számára a Pest Megyei Kormányhivatal Áldozatsegítő Szolgálata a

Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal együttműködve az érintettek minél szélesebb körű tájékoztatása, igényeinek felmérése, és
annak megfelelő, mihamarabbi
kezelésének érdekében.
Aki úgy érzi, hogy segítségre szorul, keresse fel a szakembereket az Érdi Rendőrkapitányság épületében (2030 Érd,
Felső utca 4.) az alábbi időpontok valamelyikén: 2021. május
26. 09:00–11:30, 13:00–15:30,
2021. július 07. 09:00–11:30,
13:00–15:30.
n
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Hasznos tanácsok az szjabevallási tervezethez
Az szja-bevallási tervezet már egy hónapja elérhető a weben
keresztül. A tervezetet mindenképpen érdemes átnézni, szükség esetén módosítani és beküldeni. A jóvá nem hagyott tervezet – az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők és az
áfafizetésre kötelezettek tervezetének kivételével – május 20-ai
hatállyal automatikusan bevallássá válik.
Aki olyan jövedelmet is szerzett
tavaly, amelyről a NAV-hoz nem
érkezett kifizetői adatszolgáltatás
(például ingatlan-bérbeadásból
származó jövedelem), annak a bevallási tervezetet okvetlenül ki kell
egészítenie.
Ha a bevallásban szerepel fizetendő személyi jövedelemadó
vagy fizetendő szociális hozzájárulási adó, és ezek együttes ös�szege nem több mint 500 ezer forint, akkor – az egyéni vállalkozók
és az áfás magánszemélyek kivételével – akár 12 havi pótlékmentes
részletfizetés is kérhető idén, amit
a bevallásban kell jelölni. Az első
részlet befizetésének határideje
és a bevallási határidő 2021. május 20.
Ha a tervezetben visszaigényelhető adó szerepel, akkor a visszautaláshoz meg kell adni a bankszámlaszámot (nem a bankkártya
adatokat) vagy a postai címet attól függően, hogy az adózó miként
szeretné visszakapni az év közben többletként befizetett összeget. Ha valaki tavaly több önkéntes pénztárba is fizetett, a bevallásban kell jelölnie, hogy melyik

pénztárhoz kéri a visszautalást.
A NAV webes szja-kitöltő programját használók a fizetést a
kitöltőfelületen keresztül is teljesíthetik. A többi adózó az átuta-

lás mellett csekken vagy a kijelölt
ügyfélszolgálatokon bankkártyával is befizetheti az adóját.
Akik papíron adják be bevallásukat, alá kell írniuk a főlapot, különben a bevallás érvénytelen.
Az szja 1+1 százalékáról mindenki nyilatkozhat akár a webes
felületen, akár papíron, amit postán is beküldhet a NAV-hoz. A tavalyi egyházi 1 százalékos felajánlás pedig az idén is érvényes, ha a
felajánló nem vonja vissza múlt
évi döntését vagy nem jelöl meg
más kedvezményezettet.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
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A legfontosabb feladat az élet, az egészség
és a munkahelyek megvédése
Raktárkomplexummal bővült a Novochem Kft. Százhalombattán. Az ünnepélyes
avatáson jelen volt többek között Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter,
akivel aktuális gazdasági, egészségügyi és egyéb kérdésekről beszélgettünk. A
miniszter szerint jó esély van arra, hogy mielőbb megfékezzük a koronavírus-járványt, és nyithasson Magyarország.

- Mit kell tudni a Novochemről,
illetve a most átadott részlegről?
- A cég veszélyes anyagok tárolásával foglalkozik, amely kulcságazat ma Magyarországon, mert
egyre több – elsősorban az elektromos autógyártáshoz kapcsolódó
– olyan modern iparág telepszik
meg hazánkban, amelyek ilyen
anyagokat használnak. A biztonság itt életbevágó, és a környezeti
károk megelőzéséhez nagyon magas technológiájú beruházásokat
kell végrehajtani.
A német tulajdonú Novochem
most egy 800 millió forintos beruházással jelentősen megnövelte az
itteni raktározási kapacitást, illetve egy termékfejlesztési laboratórium is megkezdi működését, ezáltal továbbra is biztosítják az itt
dolgozó 143 fő munkáját a jövőre
nézve. A tulajdonos Oqema csoport legmodernebb telephelye jött
létre Százhalombattán.
- Több ipari park található a
Százhalombattát is magában foglaló választókerületben, milyen-

nek látja a térség gazdasági helyzetét?
- A régió sikeréről mindent elmond, hogy az ipari parkok gyakorlatilag megteltek, éppen ezért
most nagy feladat lehet az önkormányzatok számára, hogy újabb
ipari fejlesztésekre alkalmas területeket jelöljenek ki. A helyi munkaerő megtartását, az ingázás elkerülését szolgáló további beruházásoknál is fontos, hogy ezzel ne
veszélyeztessék a lakosság komfortérzetét.
- A külföldi beruházások milyen arányt képviselnek Magyarországon napjainkban?
- Az ország rendkívül vonzó a
nagy külföldi cégek számára, mert
Európában nálunk a legalacsonyabb a személyi jövedelemadó és
a társasági adó, így abszolút versenyképes környezetet tudunk biztosítani, illetve a munkaerő képzettsége és szorgalma, valamint az
átalakított és modern felsőoktatás is komoly vonzerőt jelentenek.
A tavalyi nagy beruházások 94%-

a külföldi vállalatokhoz kötődött,
és közülük is a kínaiak szerepeltek
az első helyen, mintegy 600 millió
eurós értékkel. A trend folytatódik, idén év elején Magyarország
történetének legnagyobb zöldmezős beruházását jelenthettük be, a
Százhalombattától 30 kilométerre
lévő Iváncsán 2,3 milliárd dolláros
befektetéssel elektromos akkumulátorgyártó üzemet épít egy koreai
vállalat, amely egyébként együttműködik majd a Novochemmel.
- Milyen eszközei vannak a kormánynak a gazdaság élénkítésére
a különleges kihívást jelentő járványhelyzetben?
- Mi úgy döntöttünk, hogy nem
szociális alapon adunk pénzt a
gazdaságba, hanem beruházási alapon. Úgy döntöttünk, hogy
nem nézzük tétlenül, hogy megugorjon a munkanélküliség, és
majd valahogy kezeljük a helyzetet. Ehelyett, ezt megelőzendő, felajánlottuk a magyarországi vállalatoknak, hogy a beruházásuk felét-harmadát megtérítjük abban

az esetben, ha senkit sem bocsájtanak el. Ez bevált, 1434 vállalatnak adtunk támogatást, ezek döntő többsége, mintegy 80 %-a magyar, ami azt mutatja, hogy a hazai
gazdaságnak kialakult egy olyan
gerincoszlopa, amelybe tartozó
vállalatok – bár támogatással – de
képesek a nehéz helyzetben is fejleszteni, leépítés vagy bezárás helyett.
- Megosztó döntés volt itthon és
az unióban is a koronavírus-járvány elleni küzdelemben, hogy a
magyar kormány – Európában
elsőként – orosz és kínai vakcinákat is vásárolt. Miért volt erre
szükség?
- Tapasztalati döntést hoztunk.
Amikor beütött a világjárvány tavaly tavasszal, akkor az egészségügyi védekezéshez szükséges eszközökből – maszkok, lélegeztető
gépek, védőruhák – jelentős hiány
volt, és mindenki egyszerre próbálta azokat beszerezni Kínából.
Később, amikor egyértelmű
lett, hogy az oltás jelenti a megoldást, félő volt, hogy hasonló hiány lesz a vakcinákból, mert a kevés számú gyártó nem tudja kielégíteni az egyszerre megnövekedett
keresletet. Láttuk, hogy aki csak
egy forrásra tervez, az nagyon komoly hátrányba kerülhet, ezért
döntöttünk úgy, hogy a brüsszeli
központosított beszerzésben való
részvételünk mellett, a keleti irányú vásárlási lehetőségeket is felmérjük. Mivel a magyar szakemberek úgy ítélték meg, hogy a kínai és az orosz vakcinák is biztonságosak és hatékonyak, ezért
semmi sem szólt amellett, hogy
ezeket ne vásároljuk meg.
Az élet igazolta, hogy jó döntést hoztunk, már 2,2 millió keleti vakcina van Magyarországon,
vagyis az eddig beoltottak majdnem fele keleti vakcinát kapott.
Ha nem lettek volna itt ezek az oltóanyagok, akkor ennyivel több
ember lett volna kiszolgáltatva a
vírusnak. Első helyen állunk Európában a beoltottságot tekintve,
ez pedig lehetőséget teremt arra,
hogy elsőként térjünk majd vissza
a normális életvitelhez, ami óriási
előnyt fog jelenteni társadalmi és
gazdasági területen is.
Folytatás a 7. oldalon
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Folytatás az előző oldalról
- Hosszú távú megoldást a magyar oltóanyaggyártás jelenthet
a járvány elleni védekezésben.
Mikor kezdődhet ez el?
- Épül egy vakcinagyár Debrecenben, zajlik a fejlesztés, és ismerve a magyar szakemberek ké-

- Húsvét, Jézus halála és feltámadása után, és pünkösd, a
Szentlélek kitöltetése előtt vagyunk. Mit jelentenek önnek ezek
az események?
- Hívő családban nőttem fel, katolikus iskolába jártam, és a gyerekeimet is ennek szellemében nevelem. A keresztény és a katolikus

Jobbikot fel lehetett használni a
Magyarország elleni támadásokhoz, csak azt hallottuk, hogy nálunk antiszemitizmus van, amit a
párt léte bizonyít. Hiába határolódtuk el az ellenzéki párttól, ez
senkit sem érdekelt.
Most viszont, hogy a liberális,
zöld, szocialista és kommunis-

ta oldal fog össze a Jobbikkal, így
hirtelen elfogadott lett a párt Európában. Ezt azt jelzi, hogy sokan,
nagyon sok követ meg kívánnak
mozgatni azért, hogy a magyar
érdekeket képviselő nemzeti, keresztény, patrióta alapokon nyugvó politika ne folytatódhasson. Világosan látszanak már most az

sa volt az Európa-bajnokságnak.
Ki gondolta volna, hogy az osztrákok legyőzése után egy Izland
elleni győzelem ünneplése is tömegeket visz az utcákra, és megtelik Budapesten a körút? Most,
amikor mindenki szeretne a
bezártságérzettől szabadulni, akkor az itthon szereplő válogatott
újabb sikere ebben egyesítő, felhajtóerő lehet.
Reméljük, hogy kellemes meglepetést okoz a csapat, annak ellenére, hogy a csoportunkban vannak a németek, a franciák és a portugálok, de hát utóbbival játszottunk már 3-3-at az öt évvel ezelőtti
Eb-n.
- Milyen hozadéka van egy
ilyen esemény megrendezésének?
- Nagyon sok energiát fektetünk abba, hogy Magyarország minél több nagy sportrendezvény házigazdája lehessen. Ha kiszámolnánk, hogy mennyi pénzbe kerülne
annyi reklámfelület megvásárlása
az ország népszerűsítésére, mint
amennyi publicitást kapunk ezen
eseménynek köszönhetően, akkor
valószerűtlenül magas számot kapnánk, tehát mind-mind jó befektetés. Nem elhanyagolható az sem,
hogy az ide látogatók jelentős része visszatér Magyarországra, továbbá a fiatalok ösztönzést kapnak
a sportoláshoz azáltal, hogy testközelből láthatják az egyes sportágak
legnagyobb sztárjait.
Magyarország egyszerre sportés sportoló nemzet, ezért helyesnek tartom, hogyha időről-időre
megmutatjuk a világnak, hogy mi

erre irányuló külső beavatkozás
első jelei, miután a kormány által képviselt irány érdeksérelmet
okoz Magyarországon kívül.
- Jöjjön egy könnyedebb téma.
Sportot kedvelő emberként milyen magyar szereplésre számít
a részben hazai rendezésű júniusi labdarúgó Eb-én?
- Emlékszem 2016-ra, amikor
példátlan nemzetegyesítő hatá-

a legnagyobb sporteseményeknek
is méltó házigazdái tudunk lenni.
- Rendkívül feszített a munkatempója, mi ad erőt ehhez?
- Úgy gondolom, hogy egy ezeréves nemzetet képviselni a világban az egyik legszebb hivatás, és
aki ebben képes lenne elfáradni,
az nem értékelné kellőképpen azt
a lehetőséget, amit Istentől kapott.
Kovács Attila

Az épülő debreceni vakcinagyár látványterve

pességét, – csak hogy Karikó Katalint említsem – a világ élvonalába
tartozhatunk a virológia területén
is. A hazai gyártás fél-, egy év múlva kezdődhet, addig viszont szükség van a külföldi beszerzésre.
- Ön is átesett a fertőzésen,
sportos fiatalemberként is hetekig küzdött a koronavírussal, pedig még nem az agresszívabb brit
mutáns fertőzte meg. Hogyan
élte meg fizikailag és lelkileg ezt a
helyzetet?
- Fizikailag és lelkileg is nehéz
volt, mert engem nagyon megpróbált a vírus. Dacára azon sztereotípiának, hogy a fiatal, nem túlsúlyos, rendszeresen sportolókat
nem viseli meg annyira a betegség, én sokat szenvedtem. Lelkileg
azért volt megterhelő, mert nem
tudta az ember, hogy mit hoz a
másnap. Egy jobb nap után jött
egy rosszabb, és összefüggést nem
mutatva, hullámzásszerűen váltogatták egymást a tünetek.
Ezzel együtt én még jól jöttem
ki belőle, mert nem kerültem kórházba, lélegeztetőgépre, és túléltem. Mindenki, aki átesett ezen a
betegségen megerősítheti, hogy
egy alattomos kórral állunk szemben, amely sokakat megöl, ezért
minden lehetséges módon küzdeni kell ellene, hogy minél előbb legyőzzük.

ünnepeket mindig megtartjuk. Az
elmúlt egy év ilyen ünnepeire vis�szatekintve azonban szomorúan
gondolhatunk, mert sok család
szenvedett el veszteséget.
Nem lehet most emelkedett lélekkel ünnepelni, de reménykedhetünk abban, hogy már a pünkösdöt, majd a karácsonyt és jövőre a húsvétot ismét a megszokott
körülmények között tölthetjük.
Ehhez arra van szükség, hogy Magyarországon mindenki megkapja
az oltást, aki azt kéri.
- Talán még korai, de mégis
felvetődik a kérdés, hogy ön szerint mi a tétje a jövő évi országgyűlési választásnak?
- A választás előtt a legfontosabb feladat az élet, az egészség és
a munkahelyek megvédése. A politikai kérdések ennek tükrében
most háttérbe szorulnak, a lényeg,
hogy rövid időn belül biztonságban legyen a magyar lakosság, és
újra tudjuk nyitni a gazdaságot, az
országot. Az aktuálpolitikai kérdésekkel ráérünk majd akkor foglalkozni, ha normalizálódott a helyzet.
- Az eddigi választásokhoz képest most először várható teljes
ellenzéki összefogás. Mit gondol
erről?
- Óriási képmutatás zajlik a világban, mert mindaddig, amíg a

7. O L D A L

8. O L D A L

SZÁZHALOMBATTAI HÍRTÜKÖR • XXXIV. ÉVFOLYAM 7. SZÁM • 2021. ÁPRILIS 22.

VÁ R O S N A P LÓ
Fazekas István

FŐTÉR

„A vers odafentről való
ajándék!”
Blaise Pascalnak mindazok
számára, akik kételkednek Jézus létezésében, van egy nagyon
fontos mondata: „Vigasztalódjál:
nem keresnél, ha már meg nem
találtál volna.” Mintha ennek a
gondolatnak lenne az inverz utóképe József Attilának a felnőttből
a gyermeki megrendülést is előhí-

vó fölismerése: „Az Isten itt állt a
hátam mögött/ s én megkerültem
érte a világot…”
A lét nagy dolgairól, Isten
és ember kapcsolatáról költészet nélkül beszélni aligha lehet. Még a tudományos nyelvben
is szükség van esetenként egyegy metaforára, hiszen már Max
Planck, a kvantummechanika
megalapítója is megmondotta
volt: „A tudomány nem képes
megoldani a természet végső rejtélyeit. Azért nem képes, mert mi
is a természet részei vagyunk, s
ezzel részei vagyunk annak a rejtélynek is, amelyet megoldunk.”
Magyarán: Isten ott áll a hátunk mögött, s mi bizony sokszor
tényleg megkerüljük érte a világot. Hatalmas vargabetűk ezek,
de tegyük hozzá rögtön: egyáltalán nem feleslegesek. Éppúgy,
mint a nehézségek, a hasznunkra vannak. Ezek aspektusából fo-

galmazta meg az előbb idézett
Nobel-díjas fizikus a következőket is: „A fizikai kutatások eredménye ahhoz a felismeréshez vezet, hogy a világmindenség építőkövei nem összefüggéstelenül
helyezkednek el, hanem egységes
terv szerint függnek össze... a legcsodálatosabb azonban az, hogy
a törvények szakszerű megfontolása minden elfogulatlan emberben azt a benyomást keltik, hogy
a természetet értelem, céltudatos
akarat irányítja... a természettudomány és a vallás tehát nem
zárják ki, inkább kiegészítik egymást.”

Azt hiszem, nyugodt szívvel
kijelenthetjük, hogy a költészet
az embernek – különösen a magyarul beszélő embernek - szinte mindennapi szükséglete. „Éhe
kenyérnek, éhe a Szónak,/ Éhe a
Szépnek hajt titeket.” – írta valamikor Ady Endre, s mennyire igaza van még ma is! Bármennyire is
értékválságos korunk, a vers fontos, s a jó vers még mindig sokakat útbaigazít. Eredetére vonatkozóan sokan és sokféleképpen próbáltak már válaszokat
adni. Weöres Sándor A vers születése címmel egyenesen doktori
disszertációt írt róla, s alapvetően a ritmusban, a ritmusnak a világban való immanenciájában kereste a szavak költői atmoszférába
való sűrűsödésének döntő okát.
Szóval sok bölcsesség elhangzott
már ebben a témában, mégis úgy
érzem, veszedelmes egyoldalúsághoz vezethet, ha figyelmen kí-

vül hagyjuk azt, hogy az ember
teremtmény. Ráadásul olyan teremtmény, amelyik tisztában van
saját elmúlásával. Minden halandó, aki halandóságát fölismeri,
vágyik a halhatatlanságra, s vágyik a teljességre. A megcsonkított lét kiigazítására. Mindezekről
a kérdésekről a tárgyilagosság jegyében a városunkat is megéneklő alkotókkal – Véghelyi Baláz�zsal, Baka Györgyivel, Mitták Feri
bácsival, Túri Imrével, az ifjabbik
Benedek Lacival – sokszor beszélgethettem. Mindannyian egyetértettünk abban, hogy a költészetnek leginkább a világossághoz van
köze, minden egyes jó vers olyan,
mintha az eredendő világosságból
fakadna.
Öreg barátném, az Erdélyből
áttelepült Fazekas Gizike néni éppen a napokban tölti be 90. életévét. Egyszer a református templomból kijőve odalépett hozzám,
átölelt, s csak úgy, minden átmenet nélkül azt mondta nekem: „A
vers odafentről való ajándék!”
Kiderült, a Kossuth Rádióban elhangzott, Csak Istent hisznek
című versemről szólt ez a szentencia. Mint költő, soha ilyen szép dicséretet és soha ilyen szigorú figyelmeztetést még nem kaptam. S
eltűnődtem: egy rövidke mondat,

s lám benne van minden, amit a
vers és a versírás lényegéről tudni
kell. Aztán ehhez kapcsolódóan az
is eszembe jutott, hogy városunkhoz kötődő író- és költőtársaimnak
mennyi hasznos munkája van. Ha
például egy gimnazista a kezébe
veszi Mitták Feri bácsi Képes magyar história című könyvét, s egy
kicsit alaposabban beletekint, történelmünkről pillanatok alatt elsajátíthatja azt a tudást, amellyel
a korosztályában szinte verhetetlen lesz. Vagy aki elolvassa Véghelyi Balázs Magyar poharak című
esszékötetét,
irodalmunkhoz
kerül majd sokkal közelebb. Krizsán László Százhalom százados
krónikája pedig azért nagyon fontos opus, mert megtanít minket a
tisztánlátásra és a valóság fölismerésére városunk múltját illetően.
Százhalombatta egy rendkívüli
város. Komoly szellemi erői vannak. Alkotóműhelyek, mesterek
és tanítványok, s szép, élhető környezet. Egyik nagy jellemzője a
befogadás és az elfogadás. Mintha
az itt élők a szívükbe írták volna
föl József Attila sorait: „Hiába fürösztöd önmagadban, csak másban moshatod meg arcodat.”
n

Elhunyt Törzsök Tibor
Életének 53. évében, súlyos betegség után meghalt
Törzsök Tibor, a Pest megyei közgyűlés képviselője, aki
egy évtizedig volt a Halom Televízió szerkesztő-riportere és műsorvezetője, két évig pedig ügyvezetője.

A Kodolányi János Főiskola
Kommunikációs Szakán szerzett oklevelet, korábban a Ju-

ventus Rádióban és a Rádió Juniorban is dolgozott. Televíziós
munkája után az üzleti szférában helyezkedett el, értékesítéssel foglalkozott különböző cégeknél.
Aktívan politizált, a DK százhalombattai csoportjának vezetőjeként, valamint a párt választókerületi elnökségi tagjaként
többször megmérettette magát
az önkormányzati választáson,
majd listáról bekerült a Pest
megyei közgyűlésbe 2019-ben.
Közel állt hozzá a zene, a
Moszkitó együttesben gitározott.
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A Stádiumtól a harangszóig
A hetvenéves Petrőczi Éva József Attila-díjas költő, irodalomtörténész, publicistával, a Károli Gáspár Református Egyetem nyugalmazott egyetemi docensével
Fazekas István író beszélgetett.
- Szellemileg, lelkileg olyan
friss vagy, mint egy egyetemista.
Mi a titka ennek?
- Ez a frissesség nem kenceficéknek, ifjító kezeléseknek, ha-

ról. S a környezet is nagyon szép:
a Hamvas Béla Könyvtár ablakain „benéz” a szomszédos templom
harangtornya és az összejöveteleket, rendezvényeket gyönyörűen

nem az Isten és az emberek iránti szeretetnek, az új és új feladatok
vállalásának, az örömteli és gyakori visszajelzéseknek köszönhető. S – természetesen – népes családomnak is, ahol a hat kislány
unoka mellé júniusban egy kisfiú
érkezik.
- Néhány évig együtt szerkesztettük a Stádiumot. A reformáció 500. emlékévében is együtt
dolgozhattunk, ennek kapcsán
a többi között ugyancsak közösen szerveztünk Százhalombattára egy Protestáns Szabadegyetemet, ahová férjeddel, Szabó András professzorral hívtunk meg.
A te szakmai támogatásoddal és
előadói szolgálatoddal egy „Örök
reformáció” címet viselő nemzetközi tudományos konferenciát is
szervezhettem, melynek még Németországból is volt előadója, a
világszerte elismert, neves teológus, Bernhard Kaiser professzor
úr személyében. Milyen élményeid vannak városunkról?
- Kiváló, érdeklődő, azonnal reagáló közönség él itt, legyen szó
szépirodalomról, vagy tudomány-

kíséri, szinte „felröpíti” a harangszó. Az is nagyon figyelmes, egyben okos ismeretterjesztő gesztus,
hogy az ide meghívott (a szereplés
szót nagyon nem szeretem!) vendégekkel hagyományosan nagyon
élénk, kedves, felkészült riportokat készít a Halom TV.
Egy járványtalan időszakban
volt egy olyan terv, hogy lenne
havonta egyszer egy battai tévés
könyvajánlóm, amelyre – örök tanárként – még mindig készen állnék.
- Megjelent egy magyar-szerb
nyelvű bilingvis köteted is. Ennek
kapcsán is van battai kötődésed.
- Igen. Mindmáig nagy hálával
és szeretettel gondolok a Szabadkán élő és alkotó Fehér Illés műfordítóra, aki „civil” foglalkozását tekintve biokémikus, ugyanakkor a szavak „kémiájához” is
remekül ért. 2018-ban, a KaticaKönyv-Műhely kiadásában jelent
meg „Metafora – Válogatott versek - Izabrane pesme” – című kötetem, amelynek premierje 2018
késő áprilisában, a hagyományos
budapesti Nemzetközi Könyvfesz-

tiválon volt. Itt verseim egy része
nem csupán magyarul hangzott
el, hanem a Fehér Illés által hitelesen újraálmodott szerb változatban is, hála Kovács Mariannának,
a Hamvas Béla Könyvtár igazgató asszonyának. Évek óta tervezzük a könyv külön battai premierjét, a városban élő, szerbül is értő
közösség számára, de ezt már kétszer is elnapolta a járvány.
- Mikor kezdtél el verseket írni?
Kik hatottak rád leginkább?
- Verseket először nem írtam,
hanem mondogattam, másfél éves
koromtól kezdve folyamatosan. A
valódi versírás tizenhárom éves
koromban kezdődött; az első komoly elismerés az volt, amikor 1516 éves korom táján a Pécsi Rádió
bemutatta verseimet, majd 1969ben, nem sokkal az érettségim
előtt vers és műfordítás kategóriában aranyérmet kaptam a Keszthelyi Helikonon.
Példaképekről, közvetlen hatásokról nem tudok beszámolni, azonban megemlítek néhány
olyan írótársat, akik barátságukkal ajándékoztak meg: Jékely Zoltán, Kormos István, Rab Zsuzsa,
Nemes Nagy Ágnes, Lázár Ervin,
napjainkban pedig Gergely Ágnes
költő, író, műfordító, Bakonyi István Kálmán C. György irodalomtörténész.
- Milyennek látod jelenlegi irodalmi életünket?
- Sok érték és sok kuszaság elegye a mai irodalmi élet, amelynek
nehézségeit fokozza a világjárvány, olyan indulatok feszülnek
egymásnak – többek között a világhálón – amelyet csak hittel és
bizakodással, a gyógyítás, gyógyulás érdekében leírt szavakkal lehet enyhíteni.
- Sok műfajú szerző vagy. Az
Ida és Gyula, Dédszüleim története (Katica-Könyv-Műhely,
2019) című dokumentum- és családregényedben gyönyörűen tárod elénk egy szegedi zsidó leány
és egy Arad megyei katolikus fiatalember szerelmi történetét. A
dédszüleid voltak. Protestáns lelkületedet mennyiben, s miként
gazdagítja az, hogy van zsidó
múltad is?
- Ezt a művet, továbbá, Pataki Éva író, dramaturg, forgatókönyvíró jóvoltából már egyfelvonásos drámát és hangjátékot is
„termett” regényt, áthatja az én

természetesen ökumenikus gondolkodásom. Ami a protestantizmust és a zsidó kultúrát, hitéletet illeti: levelező teológiai hallgató koromban éppen az Ószövetség
volt a kedvenc tantárgyam.
Természetesen, nagyon várom
a kamaradarab és a hangjáték bemutatóját, amelynek főszereplője
Molnár Piroska, a Nemzet Színésze, s párhuzamos szereposztásban a Jászai Mari-díjas Kocsis Judit lesz.
- Legújabb könyved 70. születésnapodra jelent meg, egyik
„törzshelyed”, a Fekete Sas Kiadó
gondozásában, Könyörgés, márciusi hóban címmel. A verseket te
válogattad. Milyen szempontok
alapján?
- A verseket nem egyedül válogattam, hanem férjemmel és tanult régi magyaros kollégámmal,
Szabó Andrással „négykezesben.”
Szempontunk csak egy volt: a szi-

gorú rostázás, azoknak a lírai darabjaimnak az egybefűzése, amelyek – remélhetőleg – időtállóak. Nagy öröm számomra, hogy
a címlapon családregényem egyik
főhősének, Vaniss Gyula mérnöknek egy gyönyörű grafikája, egyetemista kori vadászóra-terve látható. Hálás vagyok Kálmán C.
György előszó tanulmányáért is,
tovább azért, hogy a Fekete Sas
Kiadó, születésnapi köszöntésül,
s 1999 óta tartó baráti munkakapcsolatunk tiszteletére, s a mostani, nehéz körülmények miatt komoly engedményt biztosít a könyvemet megvásárlók számára, akár
scannelt lapon mellékelt táv-dedikációval.
Folytatás a 10. oldalon
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A Stádiumtól a harangszóig
Folytatás az előző oldalról
- Min dolgozol éppen, s mikor
láthatunk Százhalombattán?
- Pillanatnyilag három munkán is dolgozom. A sor- és időrendben első: nemsokára napvilágot lát a Katica-Könyv-Műhelynél
egy új gyerekkönyvem, a Nagyapa meséi, amely szülővárosomat
köti össze nagyapám „fatornyos
hazájával”, Erdéllyel, a Szörényi
Érchegység völgyében megbúvó
Oravicabányával. A varázslatos
szépségű vízfestmény-illusztrációk a nemzetközi hírű Faltisz Alexandra munkái, s lesz az anyagból
hangoskönyv is, ugyancsak Mol-

nár Piroska olvassa fel varázslatos
hangján az áfonyában, szamócában, szeretetben gazdag nagyapaunoka történetet.
Néhány napja ismét a Fekete
Sas Kiadónak adtam le egy anyagot, „ízemlékezeti” azaz kulináris írásaimból, amelyek évek óta
rendszeresen megjelennek, az
Arnolfini Kantin nevű, méltán
népszerű online kiadványban. A
Kantin megálmodója és áldozatos
életben tartója egy kiváló képzőművész, Zsubori Ervin.
Végül, de nem utolsósorban:
ezekben a keserves időkben an�nyi újabb tudományos – ismét a
puritán irodalomhoz kötődő –

dolgozatom született, hogy ös�szejött egy tizennegyedik tanulmánykötetem anyaga. Ezen kívül
napirenden vannak önkéntes online megjelenéseim, ezek közül a
József Attila Emlékház számára
most készülő Könyörgés, márciusi hóban zoom-os premier hama-

rosan látható lesz a YouTube-on.
Ami a battai látogatást illeti: lélekben készen állok, adja Isten,
hogy hamarosan veszély nélkül találkozhassunk, azon a szép téren,
a harangbongás oltalmában! Addig is jó egészséget, derűt, nyugalmat, kedves Battai Barátaim! n

Ajánlhatod kedvenc tanárodat
Ha ismersz olyan pedagógust, akit érdemesnek tartasz kiemelni
a sok lelkes kolléga közül, írd meg, és azt is, hogy miért gondoltál rá – erre biztatja a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács a diákokat, hogy kedvenc tanáruknak jelest adjanak ,,online-ból”.

,,Mutasd
magad!”
Zenés, táncos kihívást hirdetett a Nemzeti Bűnmegelőzési
Tanács.
A program célja felhívni a fiatalok figyelmét a táncban rejlő
örömre, valamint a családi és baráti kapcsolatok értékére. Aki a kiírás szerint feltölti videóját a TikTok-ra, sorsoláson izgalmas ajándékcsomagot nyerhet. Korosztályi
megkötés nincs. Pályázni április
30-ig lehet.
A részletes kiírás és a szabályzat
elérhető a hirtukor. hu oldalról.

A pályázat nyereményeként a
nyertes pedagógus oktatási intézménye látványos bűnmegelőzési bemutatón vehet részt, melyen
a diákok betekinthetnek a rendőrök, mentősök, tűzoltók és bör-

n

Megérdemelt győzelem

S P O RT

32-24-re nyert a Százhalombattai KE a Veresegyház ellen a
Megyei I. osztályú férfi felnőtt kézilabda bajnokságban április
17-én. Koller János, a battaiak edzője értékelte a találkozót.
Hosszú idő után végre újra bajnoki
mérkőzést játszhattunk hazai pályán.
Az első 10-15 percben nagyon látszott
a játékosokon a meccshiány, lassú védekezések, támadási hibák jellemezték ezt az időszakot.
Időkérés után azonban védekezést
és sebességet is váltottunk, ami megzavarta az ellenfelet és több könnyű
gólt tudtunk szerezni, így nyugodtan
várhattuk a második félidőt.(16-12)
A második játékrészben már végig
kiegyensúlyozottan játszottunk, több

tönőrök munkájába. Korosztályi
megkötés nincs. Pályázni április
30-ig lehet.
A részletes kiírás, a szabályzat
és az adatkezelési tájékoztató elérhető a hirtukor.hu oldalról. n

szép megoldás volt támadásban, és a
védekezés végig „feszes” maradt, így a
nyolcgólos (32-24) győzelem megérdemelt volt, amihez minden Játékosnak gratulálok.
SZKE II-DKSK: Homonnay (kapus), Komáromi 6, Koncsár Gábor
5, Tobola 3, Matos 5, Minárovits 4,
Major O.4. Csere: Varga I.1, Gólya 3,
Rádler 1. Edző: Koller János
Következő hazai mérkőzés:
SZKE II-DKSK- Solymár, 04.25.,
vasárnap, 13 óra.
n

Bulldogok-marsch - döntőbe
masírozott a Batta

26 – 7-re győzött a Kecskeméti ARC ellen idegenben a Battai
Bulldogok SZVISE csapata az NB I - es Rögbibajnokság 9. fordulójában, így a százhalombattai gárda a döntőt játszhat.
A két csapat hírnevéhez méltóan nagy csatát vívott, azonban míg
a hazaiak egy célig jutottak, addig a
vendégek négyet is berámoltak. Gulyás Bendegúz, csakúgy, mint eddig
minden meccsen, most is megállíthatatlan volt, ezúttal egy célt vágott.
Bónuszpontos győzelmének és versenytársa vereségének köszönhetően döntőben a Battai Bulldogok. n
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Keresztrejtvény
Aszlányi Károly író 1908. április 22-én született. Sokoldalú tehetség volt, íróként vált sikeressé. Rövid élete alatt
– összesen harminc évig élt, autóbalesetben vesztette életét – több regényt és színművet is írt. Műveit több alkalommal meg is filmesítették, Amerikai komédia című drámájából TV-játék is készült. Egy bölcsességét idézzük
mai rejtvényünkben.
A megfejtéseket 2021. április 30-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 Magyar Viktória (Százhalombatta) veheti át, a Polgárok Háza portáján munkaidőben.
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OKTÁN SZÁLLÓ

MUNKÁSSZÁLLÁS (EG19009148)

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

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

