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Életmentő elismerés
Életet mentett és lakástüzet akadályozott meg Forrai
Mónika, 18 éves középiskolás tanuló, aki elismerő
oklevelet vehetett át Vezér Mihály, Százhalombatta
polgármesterétől május 3-án.

2021. május 6.

Gáztűzhelyen felejtett serpenyő
okozott tüzet egy Jedlik Ányos utcai panelház lakásában a napokban. A szomszédban lakó lány,
amint észlelte a lépcsőházban gomolygó sűrű füstöt, a tűzoltók kiérkezése előtt az utcára segítette
az otthonában lévő idős hölgyet.
Visszatérve a lakásba a mosogatóban találta meg a serpenyőt,
amelynek lángja már a konyhabútort is elérte. Lefedte, majd amikor kialudt a tűz, vízzel hűtötte a
sütőedényt. A tűzoltók ezt követően pár perc múlva értek a helyszínre, így nagy valószínűséggel
jelentősebb lakástüzet akadályozott meg. A házhoz mentőhelikopter is érkezett.
Mónika újságírói kérdésre elmondta, hogy sokan gratuláltak
neki bátorságáért, és a családja is
nagyon büszke rá. Bárkiért újra
gondolkodás nélkül hasonlóan
cselekedne, mert elsődleges számára az élet védelme.
Vezér Mihály polgármester a
város nevében köszönetet mondott a példaértékű, életmentő hőstettért, amely nyomán nem történt személyi sérülés, és jelentős
anyagi kár sem keletkezett. Nem
mindenki képes olyan rendkívüli

Táncolj Százhalombatta –
polgármesteri felhívás
Köszönet a rendőröknek
Okosodj! – tanulást támogató
weboldal
Főtér – Az anyák halhatatlanok
Jutalom, hogy tehetem –
Szélpál Stefi drámapedagógus
cselekedetre, hogy saját testi épségét nem kímélve segít másokon.
A sűrű füst különösen megnehezítette a körülményeket, Mónika
pedig anélkül, hogy tudta volna
mi vár rá, védőfelszerelés nélkül
ment be a lakásba, megelőzve a
nagyobb tragédiát – hangsúlyozta
a városvezető.
Két másik tűzeset is történt
Százhalombattán áprilisban.
A Határ utcában lévő téglagyári
romos, elhanyagolt épületben egy
vasat gyűjtő hajléktalan által eldobott cigarettacsikk okozott tüzet, a
fagerendák kaptak lángra. Személyi sérülés nem történt. Az érdi
tűzoltók több vízsugárral oltották
el a tüzet, és lebontották a veszélyessé vált gerendákat. A hatóság
arra figyelmezet, hogy az épület
fokozottan balesetveszélyes, ezért
senki se közelítse meg.
Teljesen kiégett egy személygépkocsi az Olajmunkás úton. A
jármű menet közben gyulladt ki,
de időben félre tudott állni. Az
egyedül utazó sofőr magához vette személyes tárgyait, majd sértetlenül hagyta el a lángoló autót,
amelyet a FER, valamint az érdi
tűzoltók visszahűtöttek átvizsgálás előtt.
n

Kedves százhalombattai ballagó, érettségiző diákok!
Városunkban az idei évben 195
diák ballagott el április 30-án, és
kezdte meg az érettségi vizsgákat
május 3-án.
Önök ezt az utolsó tanévet – egy
hónap kivételével – teljesen online
végezték el, pedagógusaik és szüleik segítségével. Elmaradt a szalagavató báljuk, az utolsó osztálykirándulásuk, nem lesz hagyományos ballagásuk sem. Sajnos a vírus fiatalkoruk örökké emlékezetes
élményeitől fosztotta meg Önöket!
A sikeres vizsgában biztos vagyok – a nehézségek ellenére is –,
mert tudom, hogy diákjainkat ki-

váló pedagógusaink készítették fel
a legjobb tudásukat adva át számukra.
Önkormányzatunk – mint minden évben – az idei ballagó, érettségiző diákoknak egy gravírozott
tollal kíván sikeres érettségi vizsgát! A tollakat eljuttattuk az iskolákba, minden érettségire érkező
diákot az asztalán várta, egy köszöntő levél kíséretében.
A sikeres érettségi után nem
tudhatjuk, kit hova sodor az élet,
de egyben biztosak lehetnek: Százhalombatta igazi otthonként mindig hazavárja, ahol megpihen-

hetnek, erőt gyűjthetnek, és boldog családot alapíthatnak. Mert
az Önök szüleinek is köszönhetően Százhalombatta egy olyan hely,

amely mindig fejlődik, és ahol jó
élni!
Vezér Mihály
polgármester
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„Majális”
Május elsején országszerte színes
programok, búcsúk, vásárok, utcabálok emlékeztetnek a munka és a szerelem ünnepére. Városunkban eddig
minden évben megrendeztük a Battai Majálist.

Méltó az emlékezetre

Számunkra mindig is fontos volt a
közös ünneplés, amely igazi közösségi
élményt, a városi összetartozást jelenti számunkra. Sajnos a járvány miatt
az idén a majálisunk a hagyományos
formában elmaradt.
Mindezek ellenére a régi népszokás
szerint májusfát emeltünk a Szent István téren és a SZISZKI parkolójában.
Legyen ez a szimbóluma a munka ünnepének, és a reménynek, bízva abban, hogy jövőre már magunk mögött
hagyhatjuk a járvány okozta problémákat és felhőtlenül ünnepelhetünk
újra együtt!
Vigyázzunk magunkra! Vigyázzunk
egymásra!

Vezér Mihály Ph.D.
polgármester

Polgármesteri felhívás

Táncolj Százhalombatta!
Tisztelt Százhalombattaiak!

JERUSALEMA TÁNCOS KIHÍVÁST
HÍRDETEK SZÁZHALOMBATTÁN!
A járványidőszakban számos nehézséggel nézünk szembe, és ezeken
egymást segítve jutunk túl, ezért is
tartom fontosnak, hogy megmutassuk: mennyire összetartó városunk
közössége. Lassan kezd visszatérni a
régi életünk, amire már nagyon vágyunk.

Közösségünk erősítése érdekében
egy felhívást intézek Önökhöz! Szeretném, hogy Százhalombatta is csatlakozzon a dél-afrikai előadó népszerű slágerének táncos mozgalmához. A dalhoz kapcsolódóan a világ
minden tájáról láthatunk felvételeket, milliók perdültek táncra, erre
az életörömet közvetítő afrikai dalra. A legnépszerűbb zenei megosztón
a mai napig már több mint 378 millióan látták.

Mi is mutassuk meg, hogy ezekben
a nehéz időkben is lehetséges a boldogság. Kérem a helyi közösségeket,
vegyenek részt a mozgalomban. Táncoljunk szabadtéren, távolságot tartva, városunk egyik gyönyörű helyén!
A koreográfiát, Házi Tamás
balettművész vezetésével betanítjuk.
Felvételt készítünk a különböző helyszíneken, amelyből készül egy közös összeállítás is. A Halom Televízió
mellett látható lesz a közösségi médi-

ában is, valamint részét fogja képezni
egy új városimázs filmnek.
Fontos, hogy az egészségügyi előírásokat maradéktalanul betartsuk,
ne adjunk esélyt a vírusnak!
Részvételi szándékukat kérem jelezzék május 9-ig a csatolt jelentkezési lapon, a pmtitkar@hivatatal.
battanet.hu e-mail címen.

Vezér Mihály
polgármester

Helyreállították a
Szeptember 11. emlékkövet

Az Egyesült Államokban 2001. szeptember 11-én történt terrortámadás az
egész világot megrázta. A terrortámadásokban 2996 ember vesztette életét, köztük a 19 gépeltérítő. Az áldozatok 90 ország állampolgárai voltak.
Nem sokkal az események után
Százhalombattán is parkot neveztünk el a tragikus terrortámadásról,
és emlékművet is állítottunk az áldozatok tiszteletére. Az emlékmű állításának kezdeményezője 2002-ben Pap
Miklós, akkori képviselő volt, amelyet
a Képviselő-testület és jómagam egyhangúan támogattunk.
Az ünnepélyes avatásra 2002.
szeptember 11-én került sor, emlékezve az áldozatokra. Az emlékkő akkor
mészkőből készült el, ami sajnos mára
megrongálódott, a táblán a felírat már
alig volt látható és össze is lett firkálva. A 20. évforduló tiszteletére úgy
döntöttem, hogy megújítjuk az emlékkövet, hogy méltó legyen az emlékezetre. Felkértem Janovszky Károlyt,
a Szákom Kft. ügyvezetőjét, hogy végezzék el a felújítást, amelynek a teljes
költségét vállalták. Nagyon szép lett a
gránitból készült új emlékmű és felirat. Köszönetemet fejezem ki a Szá-

kom Kft. munkatársainak a gyors és
igényes munkáért!
A világ számos pontján tartanak az
idén megemlékezést a 20. évforduló
alkalmából. Százhalombattán a megújult gránit emlékművel tisztelgünk és
emlékezünk, a 2001. szeptember 11-ei
terrortámadásra és az áldozataira!

Vezér Mihály Ph.D.
polgármester

Testvérvárosok Világnapja
1957. április 28-án a franciaországi
Aix-les-Bois-ban alakult meg a Testvérvárosok Világszövetsége (UTO),
ennek emlékére ünnepeljük minden
év utolsó áprilisi vasárnapján a Testvérvárosok Világnapját. Az Európai
Bizottság 1989-ben indította útjára
testvérvárosi (town twinning) programját, azzal a szándékkal, hogy támogassa a már létező kapcsolatok elmélyítését és új kapcsolatok kialakítását, hogy a városok polgárai közvetlenül is bekapcsolódhassanak az
európai integrációba.
A testvérvárosi kapcsolatokat a népek közötti közeledés fontos eszközének tartom, melynek fő célja, hogy
a városok polgárai, valamint képviselői határokon átnyúló együttműködést alakítsanak ki több területen.
Még fontosabb az együttműködés, ha
a határon túli szórvány magyarságról
van szó.
Százhalombattának a rendszerváltást megelőzően nem volt hivatalos
testvérvárosa, bár számos nemzetközi
kapcsolattal rendelkezett. Százhalombatta három európai településsel létesített gyümölcsöző testvérvárosi kapcsolatot. 1992. január 25-én lépett
hivatalosan testvérvárosi szintre az

olaszországi Sanazzaro de’Burgondi
városával, 1997. március 15-én a nemzeti összetartozás jeleként az erdélyi Szovátával, 1998. szeptember
12-én a Battai Napok keretében
pedig a lengyelországi Brzesko
városával, 2016-ban pedig együttműködést kötöttünk egy orosz
partnertelepülés, Kalinyinyec városával.
A települések közti kölcsönös látogatások lehetővé tették a közös projektek megvalósítását, a gazdasági,
politikai, szakmai, kulturális, sport
kapcsolatok kialakítását és erősítését. A városok gazdagodnak ezzel az
együttműködéssel, hiszen a jövő a
kapcsolatépítésé, az egymás megismerése, az egymástól való tanulás,
egymás segítése, a kultúránk, hagyományaink átadása. Százhalombatta
nyitott város, vendégszerető emberekkel.
A jeles nap alkalmából Százhalombatta Város Önkormányzata, a város
polgárai és a magam nevében, levélben is köszöntöm testvérvárosaink
vezetőit és polgárait.

Vezér Mihály Ph.D.
polgármester
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HÍR EK-AKT UAL ITÁS OK
Közterület-felbontással járó
munkálatok. Korszerű optikai kábelt helyeznek el Százhalombattán
több helyszínen a Hál-Ép Kft. megbízásából. A Béke, a Hága László és az
Ady Endre utcában, valamint a Pannónia úton végez a cég hálózatfejlesztési munkákat, amelynek várható befejezési ideje május 7. Ezt követően bontani fognak az Ifjúság útja Damjanich utca – csőcsorda – Posta
köz által határolt területen, illetve az
Erkel körúton lévő üzletek mellett a
Damjanich utca és a Jókai köz közötti szakaszon. A fejlesztések folytatásaként – további útfelbontások várhatóak nyáron – Újtelep, Urbárium, Óváros, Dunafüred városrészeken.
***
Továbbra is bérelhetők parkolóhelyek a főtérnél. Hatvan, önkormányzati tulajdonban lévő személygépkocsi parkolóhely bérelhető
Százhalombattán a Szent István térnél található mélygarázsban. A bérleti díj összege: bruttó 25.400 Ft./hó.
A minimum bérleti idő 6 hónap, ezen
időtartam díját a bérlőnek a szerződéskötéskor egy összegben, előre kell
megfizetnie. Érdeklődni a SZÁKOM
Nonprofit Kft. üzemeltetési csoportjánál lehet személyesen, hétfőtől péntekig 8 és 15 óra között, illetve a 06-309620-186-os telefonszámon.
***
Gyűjtés a covid-árvák javára.
A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége támogatja Áder János köztársasági elnök és felesége, Herczegh Anita kezdeményezését, melynek célja a
koronavírus miatt árván maradt gyermekek megsegítése. A KÉSZ fontosnak tartja, hogy csatlakozzon ehhez
a nemes, pártpolitikától független és
a keresztény szolidaritást is tükröző
tevékenységhez, ezért gyűjtést hirdetett tagjai körében a Regőczi Istvánról
elnevezett alapítvány támogatására.

További részletek az egyesület honlapján (www.keesz.hu) olvashatók.
***
Állománybővítés.
Érettségizett, 18 - 55 év közötti férfiakat és nőket toboroz a rendőrség. A jelentkezők egy tanfolyam elvégzése után állhatnak szolgálatba. Jelentkezési feltétel a többi között a büntetlen előélet
és magyarországi állandó lakhely. A
szeptemberben kezdődő 10 hónapos tiszthelyettesi tanfolyam a járőr
és járőrvezető szolgálatra készít fel.
Adyligeten, Körmenden, Szegeden és
Miskolcon folyik ilyen képzés, amelybe beleszámít a rendőrségen eltöltött
szakmai gyakorlat is. A jelentkezési
határidő május 31-e.
***
Rendőr-felvételi ösztönző tanulmányi pályázat roma fiataloknak. A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság pályázatot hirdet a középfokú köznevelési intézmények
első, második vagy harmadik évfolyamán tanuló roma származású fiatalok tanulmányai eredményes befejezésének elősegítésére és a rendőri pálya választásának ösztönzésére
a 2021/2022. tanévre. A jelentkezési
határidő 2021 június 30. A felhívás és
az egészségügyi nyilatkozat letölthető
a hirtukor.hu oldalról.
***
200 tonna lom. Több, mint 200
ezer kg hulladékot gyűjtött össze a
SZÁKOM Kft. a családi házas övezetekben a lomtalanítás ideje alatt Százhalombattán. Fél év alatt – a város
összlakosságára leosztva – egyénenként átlagosan több mint 10 kg lom
keletkezett tavaly szeptember óta. Vezér Mihály polgármester köszönetet
mondott a SZÁKOM Kft. alkalmazottainak a kitartó, nehéz munkáért, illetve, hogy a pandémia ellenére is folyamatosan elszállították a kirakott
hulladékokat a házak elől.

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.
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Egyházfelújítások
Több, mint százmillió forint kormányzati támogatási ös�szeg érkezik Csepel-sziget térségének hat településére
– tájékoztatott közösségi oldalán Bóna Zoltán országgyűlési
képviselő.
Két református gyülekezet részesül
támogatásban Szigetszentmiklóson.
Százhalombattán a római katolikus
plébánia és a szerb ortodox egyházközség, valamint két kisebb település,
Szigetcsép és Majosháza katolikus, illetve református temploma újul meg.
A képviselő örömét fejezte ki, hogy
Szigethalom református temploma és
Halásztelek római katolikus temploma is megújulhat. Azon kívánságának
adott hangot, miszerint a kövek épülése mellett ezen gyülekezetek lelki
közösségként tudjanak szaporodni a
továbbiakban is.
n

Tűz a Téglagyárban

A napokban a legnagyobb közösségi oldalon újra felmerült a téglagyár sorsa. Ennek oka az volt, hogy az omladozó gyárépületben tűz keletkezett, amit a tűzoltók rövid idő alatt megfékeztek.
A vizsgálat során kiderült, hogy egy hajléktalan vasat gyűjtött,
cigarettázott és a csikket eldobta.

Ilyenkor mindenkinek van ötlete, hogy mit is kezdhetne a város ezzel a területtel. Az írásra készülve utánanéztem a téglagyár történetének.
Csak röviden: az üzem egy alapvetően
mezőgazdasággal foglalkozó faluban,
1896-ban kezdte meg működését.
Azért itt, mert a szakemberek a cserép
gyártásához szükséges alapanyagot itt
találták a legjobbnak. Ezután lobbant
fel először a tűz, méghozzá 12 kamrás
fatüzelésű kemencével, melyben az
égetés kb. 7-800 C fokon történt. Ide
már szakemberek kellettek, ezért a falusiak mellett megjelentek a mesterek
is, családostól. Működött a gyár, mígnem 1916-ban a tűz után jött az eső,
egy felhőszakadáskor a víz elöntötte a
kemencéket és felrobbantak.
Évekig állt a termelés, míg 1924ben újra megindult, de most már egy
korszerű, 16 kamrás Hoffmann körkemencével, ahol a tűz 1–2 hét alatt ért
körbe. Tulajdonosok váltották egymást, majd a téglagyár az államosítás-

kor állami kézbe került 1950. november 1-jén. Az utána következő években
az ország legmodernebb és legtöbb
téglát gyártó üzeme lett 200 dolgozóval, akik évente, csak kis méretű téglából 10 millió darabot gyártottak.
A gyár gondoskodott munkásairól
lakásokkal, élelmiszerbolttal, fürdővel, kultúrházzal és sok minden mással. Nagyon nehéz munkával, de biztos megélhetése volt itt mindtegy kétszáz családnak, egyeseknél előfordult,
hogy minden tagja „gyári” dolgozó volt. Ez az állapot a hatvanas évekig tartott, amikor is a két óriás vállalat idetelepült és kezdte átcsábítani
a dolgozókat. Ezután már a téglagyár
nem fejlesztett, egyre kevesebbet termeltek, mígnem egyszer úgy döntöttek, hogy majd száz év után megszüntetik a termelést.
Az évek alatt a természet újra vis�szavette a területet, amely értékes növények és állatok élőhelye lett. Többször szóba került a hasznosítása, de
civil szervezetek szerették volna megőrizni természetvédelmi területnek,
esetleg az épületet ipari műemléknek.
Ez részben sikerült, de az épületet
már nem lehetett megmenteni.
Ez a mostani tűzeset ismét a téglagyár sorsára irányította a közfigyelmet. Képviselő-testületi döntés eddig
még nem született a Téglagyár sorsáról, de előbb-utóbb szembe kell nézni
a hasznosítással, amiről elsősorban –
akiket közvetlenül érint – az óvárosi
lakók is kapnak tájékoztatást.

Szabó Gábor
települési képviselő
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Ne legyünk előítéletesek,
Köszönet a rendőröknek segítsünk egymásnak!

Rendőrség napja

1992-től Szent György napja, április 24-e, Magyarországon a rendőrség ünnepe.

Sárkányölő Szent György évszázadokon át a lovagok, fegyverkovácsok, lovaskatonák és a vándorlegények patrónusa volt. A jelenben a cserkészeké és a rendőröké. Szent György római kori
katona és keresztény mártír volt.
Sárkányölő Szent György egyike
a leghíresebb katonai szenteknek,
a sárkányt legyőző lovag képében
ismert, emellett több ország és város védőszentjeként is tisztelik. A
legenda szerint a hit megszünteti
a démonok uralmát, és a gonoszt
minden alakjában legyőzi.
A rendőrünnepet országosan
rendezvényekkel, látványos bemutatókkal, bűn- és baleset-megelőzési programokkal, valamint
elismerések átadásával színesítik.
Az ünnep célja, hogy jobban megismerhessük és közelebb kerüljünk a rendőrség munkájához. A
koronavírus-járvány miatt a nagy

ünneplések az idén is elmaradtak,
átkerültek a virtuális térbe.
Rendőreink a rendfenntartás,
a bűnmegelőzés mellett a járvány
leküzdésében és megelőzésében is
fontos szerepet vállalnak.

A Rendőrség napja alkalmából Százhalombatta Város Önkormányzata, a városlakók és a magam nevében köszöntök minden
rendőrt és rendőrségi dolgozót,
felelősségteljes munkájukhoz kívánok sok sikert és jó egészséget!
Városunkban is sokat köszönhetünk a rendfenntartóknak, hiszen a lelkiismeretes munkájuknak köszönhetően Százhalombatta ma is az ország egyik legbiztonságosabb városa!
Vezér Mihály Ph.D.
polgármester

Romantikus csalás
Az elmúlt időszakban több jelzés érkezett az úgynevezett
„romantikus csalásokról”, melynek célja, hogy – érzelmekre apellálva – pénzt csaljanak ki a jellemzően 55-60 év
feletti potenciális sértettektől – figyelmeztet a rendőrség.
A társkereső- és közösségi oldalak egyaránt jó terepnek számítanak a „romantikus csalóknak”,
akik a kiszemelt hölgy/úr bizalmát igyekeznek megnyerni, a céljuk azonban minden esetben az,
hogy pénzt csaljanak ki.
A társkereső-vagy közösségi oldalon regisztrált személy (a csaló
) hamis profilt hoz létre, melyhez
hamis fotót és adatokat használ.
Gyakori, hogy katonának, orvosnak, özvegynek, gyermekét egyedül nevelő nőnek vagy férfinak
adja ki magát. Kedvességével, udvarlásával minél előbb bizalmi viszonyt akar kialakítani, az érzelmekre apellál.
Amint a hamis társkereső profilt használó csaló meggyőződik
arról, hogy elnyerte a kiszemelt
úr/hölgy bizalmát, megkéri áldozatát, hogy küldjön neki pénzt,
mert,
• szeretné személyesen megis-

•
•
•
•

•

•

merni, de az utazásra, vízumra
nincsen pénze,
sürgősen műteni kell a gyermekét vagy az idős apját/anyját, melyre nincs pénze,
baleset érte, de az orvosi ellátásra nincsen pénze,
családi vállalkozása bajban van
és ha nem kap pénzt, mindenét
elveszíti,
férje/felesége halála után jelentős adósság maradt rá, melyet egyedül nem tud kifizetni. A tartozásai miatt nem tudja elhagyni az országot és nem
tudja személyesen meglátogatni a hölgyet/urat, akivel megismerkedett,
a korábban megvásárolt repülőjegyét ellopták, így nem tud
utazni, de ha kap pénzt, vesz
jegyet a következő járatra,
feleségül venné, de nincs rá
pénze.
A csalók minden esetben olyan

Soha ne menjen el tétlenül földön fekvő ember mellett,
mert ezzel akár életet menthet - figyelmeztet a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya.
Az utcán járva bárkivel előfordulhat, hogy földön fekvő, magatehetetlen embert vesz észre. Lehetséges, hogy alkoholt fogyasztott és „kifeküdt”, vagy kábítószertől lett rosszul, de akkor se
menjen el mellette segítségnyújtás nélkül.
Bármi is legyen az oka annak,
hogy egy ember az utcán fekszik,
lépjen oda hozzá, szólítsa meg,
kérdezze meg, hogy miben és hogyan segíthet neki. Eszméletlen,
esetleg már élettelen emberhez
haladéktalanul hívjon segítséget
a 112-es számon. A kollégák elmondják, hogy ön helyben mit tehet a földön fekvő emberért, illetve útnak indítják a szakszerű ellátást nyújtó mentőcsapatot.
Minden állampolgárnak kötelessége segítséget nyújtani olyan
személy részére, akinek az élete

vagy testi épsége veszélyben van.
A Büntető Törvénykönyv „Segítségnyújtás elmulasztása” cím
alatt meghatározza, hogy milyen
büntetést von maga után, ha valaki nem tesz eleget ezen kötelességének.

történetet találnak ki, melyek
megkönnyítik a személyes találkozás elkerülését. Gyakran állítják, hogy az építőiparban tevékenykednek – mérnökök, olajfúrón dolgoznak –, orvosok,
katonák vagy valamely világszervezetnél dolgoznak.
Ön ne váljon romantikus csaló
áldozatává! Fogadja meg a rendőrség tanácsait!
• Próbálja meg leellenőrizni az
Önnel ismerkedni szándékozó
személy adatait, fotójára indítson
online keresést, így az esetleg jogosulatlanul felhasznált képét, nevét könnyebben fel tudja ismerni!
• Személyes adatokat ne adjon ki magáról! Kevés információt osszon meg magáról, mert a
bizalom megnyeréséhez a csaló
felhasználhatja az Önről látott képeket, információkat, „felkészülhet” Önből.
• Ha az online térben megismert személy ígéretet tesz arra,
hogy személyesen is találkozni
akar, de mindig kifogásokkal áll
elő, hogy a találkozást elkerülje,
gyanakodjon!
• Igyekezzen minél több információt megtudni tőle, érdemes
többször megkérdezni ugyanazt!
• Legyen gyanús, ha az Önnel

ismerkedni szándékozó férfi vagy
nő túl szép! A bizalom megnyerése érdekében modell típusú férfiak, egzotikus nők képei jelennek meg gyakran, hiszen a vonzó, megnyerő külső, a csinos alak
az emberek többségét vonzza és jó
benyomást tesz rájuk.
• Gyanakodjon, ha egy olyan
ember, akivel soha nem találkozott, nagyon hamar szerelmet vall
és azonnal „my love”, „my darling”
vagy hasonló kedves megszólítással illeti, azt állítja, hogy már alig
várja, hogy együtt legyenek.
• Vigyázzon, ha az illető esetleg
nem illendő képeket vagy olyan
pénzügyi információkat kér, amelyek alkalmasak arra, hogy a későbbiek során azokkal zsarolja
Önt!
• Soha ne küldjön pénzt senkinek, akivel csak online vagy telefonon kommunikált! Gyakori,
hogy a Western Unionon keresztül kérnek pénzt, ennek semmiképpen se tegyen eleget!
• Kezdeményezzen videóbe
szélgetést! A csaló ürügyet fog találni, hogy erre ne kerüljön sor.
• A gyanúsan viselkedő „udvarlót” tiltsa le, ne folytassa a beszélgetést se!

Ne legyünk előítéletesek, bárkivel előfordulhat, hogy valamilyen
ok miatt rosszul lesz az utcán, segítsünk egymásnak!
n

n
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Dunai Finomító – Szaghatás
A választókerületet járva pontosan körvonalazódnak azok a problémák, amik településeken átnyúlva általános komfortérzet-csökkenéshez vezetnek, egyértelmű
okokból. Sokan panaszkodtok az
utóbbi időben, hogy időszakosan
ugyan, de roppant kellemetlen a
szagszennyezés Százhalombatta
környezetében, a Dunai Finomító felől. Széliránytól függően, több
körben érintettek a települések. A
rendszeresen ismétlődő, az utóbbi
években a korábbinál intenzívebb
olajszagot Százhalombattán és a
Csepel-sziget településein is egyértelműen érezni.
A MOL által kiadott közlemény
a lakosság tájékoztatására ezt tartalmazza, a mostani karbantartási
munkálatokra vonatkozóan:
„Ezúton tájékoztatjuk Önöket,
hogy a MOL Dunai Finomító több
üzemét időszakosan leállítjuk a
2021. évi tervezett tavaszi nagyjavítások keretében.
A leállást megelőző napokban
(március 29. - április 10.) és az
üzemek újraindítása alatt (április
26. - május 10.) több olyan technológiai tevékenységet fogunk
végezni, amelyek a környező településeken éreztethetik hatásukat.  Az üzemek leállítása, indítása látványos fáklyázással (füsttel,
fénnyel), gőzfejlődéssel, valamint
esetenként kellemetlen szaghatással, esetleg zajjal járhatnak
Százhalombatta térségében. Természetesen mindent megteszünk
annak érdekében, hogy a kellemetlen szag és zaj a lehető legrövidebb ideig és minimális mértékben zavarja a lakosságot.”
A „szaghatás”-sal kapcsolatos
panaszok nem mai keletűek. A finomító és a város együtt nőtt, fejlődött az elmúlt most már közel
60 évben. 2000-ig a széliránytól
függően háromféle szagot lehetett
érezni a városban. Volt “ATEV”

szag az állati fehérje feldolgozóból, “erőmű” szag a DHV-ból (Dunamenti Hőerőmű Vállalat) és “finomító” szag a MOL-ból. A tököli üzemet bezárták, a MOL Maradékfeldolgozó üzemet épített
1998-2001 között, aminek következtében megszűnt a nehéz kénes fűtőolaj tüzelés az erőműben.
A MOL finomítójában a maradékfeldolgozó mellett több beruházást
is megvalósítottak az egyre szigorodó üzemanyag-minőségi és környezetvédelmi előírásoknak való
megfelelés érdekében. Ezek közül a MOL-szagra legnagyobb hatással a biológiai szennyvíztisztító
megépítése volt.
A fejlesztések eredményeként a
2000-es évek közepétől a finomítóból jövő szaghatás minimálisra
csökkent, ezt sokan megerősítettétek. Természetesen nem szűnt
meg teljesen, mert egy ekkora létesítményben, ahol sok száz km
csővezeték, szerelvények, szabályozók, forgógépek ezrei vannak,
a 100%-os zártság csak elméletileg teremthető meg. A szaghatás nagyjavítások (leállások, karbantartás) idején, havária esetén
időszakosan erősebb is lehet, ezt
azonban egy iparváros lakossága
el tudja fogadni, ahogy tapasztalom.
Tegyük hozzá, nem volt különösebb reklamálás hosszú éveken
keresztül. 4-5 évvel ezelőtt azonban ez a szag elkezdett erősebbé
és egyre gyakoribbá válni. A kedvezőtlen szélirány és légköri viszonyok esetenként lehetetlenné teszik a szabadban tartózkodást és
a szellőztetést – lakossági jelzések
mutatják, hogy nemcsak Százhalombattán, de a környező településeken is. Szakmabeli segítőim
szerint a „szag” milyensége miatt
nagy valószínűséggel kijelenthető,
hogy a tartályok víztelenítő rendszerének nem megfelelő műsza-

ki állapota, a sokkal többféle, nem
megszokott tulajdonságú kőolaj
feldolgozásának nehézségei és a
biológiai szennyvíztisztítóból származó, nagy mennyiségben felhalmozódott szennyvíziszap a fő felelősei a szaghatás jelentős erősödésének. Erre azonban pontos
választ csak a MOL illetékes szakemberei tudnak adni.
Korábban teljesen természetes
volt, hogy a cég tájékoztatta a várost – a 90-es évek végén a Maradékfeldolgozó építése előtt a Halom TV például élő adásban közvetítette a projektvezető és a környezetvédelmi bizottság elnökének

Jószai Teodóra
Demokratikus Koalíció
Pest megye 8. sz.
választókerület

Manólak a belső udvarban
A tavasz jegyében az elmúlt hetekben megújult a Barátság Kulturális Központ belső udvara, melyet a Hamvas Béla Városi Könyvtár munkatársaival közösen gondoznak és tesznek azért, hogy az
intézmények látogatóit egy igazán kellemes kültéri rész fogadja.

Az udvari részben a virágok
mellett egy bájos manólak is helyet kapott, ahol a kőből faragott
gombák és a kert állandó olvasói egy kislány és egy kisfiú - is igazán
jól érzik magukat.

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

egyeztetését, vitáját a beruházás
várost érintő hatásairól.
Valószínűleg a MOL szakemberei vizsgálják a környező települések lakossága számára kellemetlen szaghatás megszüntetésének
műszaki lehetőségeit, azonban az
ezzel kapcsolatos megoldás, és annak időütemezése nem nyilvános.
Jó lenne ezeket a tájékoztatókat,
lakossági fórumokat újra bevezetni, akár online formában is, a lakosság megnyugtatására.

Kedvenc süteményeit házhoz is rendelheti!

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

Bízunk benne, hogy hamarosan
Önök is megtekinthetik az újjászületett belső teret és szívesen kiülnek majd olvasni, vagy örömmel
látogatják meg egy program helyszíneként. 
n
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Fenntarthatósági témahét az Eötvös iskolában
Iskolánk idén hatodik alkalommal
csatlakozott az Emberi Erőforrások
Minisztériuma által meghirdetett
Fenntarthatósági témahéthez április 19-23-a között.

A gyerekek környezetismeret órákon, de akár a szünetekben is tanulmányozhatták az erdők kincseit, a
fenntarthatóságban betöltött szerepét.

fogápolás és az egészséges táplálkozás került most az előadások középpontjába.
Online és iskolai kiállítást rendeztünk az ’Erdő, erdő’ rajzpályá-

Az idei kiemelt globális célok közül az erdőt, mint ökoszisztéma témát állítottuk a rendezvényeink középpontjába. Az alsóbb évfolyamok
hagyományos témahetét is erre az
időszakra terveztük, gyerekek a tanítási órákon és délutáni foglalkozásokon játékos, interaktív oktatóanyagok segítségével dolgozták fel
az erdei életközösségek működését.

A kisiskolások szellemi akadályversenyen vettek részt szerdán. A
feladatok között volt levélfelismerés, activity, kirakós játék, memória
játék – a feladatok az erdő ismeret
köré szerveződtek. Gyakorlati feladatként virágmagokat vetettek a
gyerekek. A kikelő kis palántákkal
az iskola udvarát szeretnénk díszíteni. Ez a programunk nagyon jól si-

zatra beérkezett tanulói munkákból. A gyerekek még a digitális oktatás ideje alatt készítették el munkáikat a tanító nénik, illetve Matiszné
Krekk Zsuzsanna tanárnő vezetésé-

Mivel ezen a héten az alsó tagozatosok részére elkezdődött a jelenléti oktatás, az aulában ’Mi fán terem
az erdő?’ címmel rendeztünk kiállítást az Országos Erdészeti Egyesület által kiadott segédanyagok köré.

került, üde színfolt volt a hosszú otthoni tanulás után.
Sóti Csabáné védő nénink minden évben nagy lelkesedéssel tart
előadásokat az egészségvédelemről. Ez idén sem maradhatott el: a

Okosodj!
Okosodj néven tanulástámogató weboldal (okosodj.com) készítésében vett részt iskolánk, a Százhalombattai 1. Számú általános Iskola óraadó matematika tanára, Kummer Kristóf. Kristóf tavaly
szeptemberben csatlakozott az intézményünk tantestületéhez, azóta
kettő felső tagozatos csoportban tanít.

Az Okosodj ötlete 2020 tavaszán
született meg több fiatal közreműködésével, amikor először szembesült az ország a digitális oktatás kihívásaival. Az oldal alapvető célja,

vel. A legjobb alkotásokat értékes
nyereményekkel díjazzuk.
Felső tagozatosaink főként tanórai keretek között dolgozták fel az
erdő tematikát. Az Erdészeti Egyesület kisfilmjei az erdei ökoszisztémát mutatták be egy prezentáció
keretében. Volt olyan osztályunk,
ahol a hét során összegyűjtött ’szemetet számolták’ – természetesen
igyekeztek minél többet újra hasznosítani.
A Fenntarthatósági Témahét
utolsó napján ’Zöldülő gondolatok
az erdőről’ című online vetélkedőt
rendeztünk az erdei életközösségek
megismerése céljából; de szó esett
az erdőgazdálkodásról és a felelős
túrázás szabályairól is. Digitális oktatásunkba beillesztettük az ’Élet a
csemetekertben’ című kisfilm feldolgozását, melyet az Erdészeti és
Energetikai Szaporítóanyag Terméktanács tett közzé annak érdekében, hogy kiemelje az erdők és a
környezeti nevelés fontosságát.
Változatos programjainkkal igyekeztünk minden tanulónk figyelmét
felhívni a fenntarthatóság globális céljaira. Erdeink jövője szorosan
összekapcsolódik a következő generációk jövőjével, ezért fontos ismerniük az erdei ökoszisztéma szolgáltatásait.
Vargáné Légrádi Krisztina
pedagógus
hogy a diákok tanulását és természettudományos szaktárgyi kompetencia fejlesztését segítse elő. A
weboldal nem csak az érettségizők
számára, hanem minden középiskolás vagy a természettudományok
iránt érdeklődő felső tagozatos diák
számára is hasznos lehet, hiszen a
középiskolai tananyag egészét lefedik az egyes tantárgyak. Az oldalon
jelenleg három tanegység érhető el,
a matematika, a kémia és a biológia,
azonban a későbbiekben olyan további tantárgyak is elérhetőek lesznek, mint a fizika vagy az informatika. Fontos hangsúlyozni, hogy a
honlap nem az iskolai tanulást váltja ki, hanem azt támogatni, kiegészíteni szolgáltatott. Tantestületünk
büszke arra, hogy iskolánk fő profilját jelentő matematika oktatásában
résztvevő lelkes, fiatal pedagógusai
innovatívan részt vesznek a jövő generáció igényeihez igazított oktatástámogató rendszerek fejlesztésében.
Az okosodj.com matematika oldala: matek.okosodj.com
Hegedüs Roland
intézményvezető
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Fazekas István

FŐTÉR

„Az anyák halhatatlanok.”
A múlt év karácsonya előtt
Dörner György, az Újszínház igazgatója arra kért, hogy írjam színpadra Szabó Dezsőnek a Feltámadás Makucskán című elbeszélését.
Mielőtt a munkának igazából ne-

kiláttam volna, hónapokig magával Szabó Dezsővel foglalkoztam.
Elolvastam tőle szinte mindent.
Éles esze, jó szeme, még jobb humora, kegyetlen kritikai érzéke és
lefegyverző stílusa lenyűgöző. Írásaiban alig akadnak üresjáratok,
a születésről, a halálról, a magyar
sors nagy kérdéseiről is intellektuális iróniával – hol csípősen, hol
maró gúnnyal – mer írni.
Gombos Gyula azt állítja róla,
hogy „pályája kezdetétől fogva
maga bizonyította be számtalanszor, hogy a szatíra az a terület,
ahol leginkább – a légvétel természetességével – van elemében.”
S valóban, helyénvaló ez a kritika,
hiszen Szabó Dezső legsikerültebb
műve mindenképpen az, amelyik
egyben legnagyobb szatírája is, a
Feltámadás Makucskán. Élők és
holtak nevettető, s egyben megrendítő konfliktusa.
Édesanyám az utóbbi öt évben
arra kapott rá, hogy amit elolvasok, alighogy leteszem, azt nyomban ő is elolvassa. Be-bekapcsolódik ebbe esetenként a feleségem
és a középső lányom is, úgyhogy
néha már szabályos olvasókör va-

gyunk: mindenki elmondja a gondolatait, a bírálatait, vitatkozunk,
egyetértünk, tűnődünk hangosan.
Legfontosabb teóriáink persze
ilyenkor is a járványhoz kapcsolódnak, tehát imádkozunk, hogy
mielőbb véget érjen, s hogy vigaszuk legyen a gyászolóknak.
Mindannyiunkat mélyen megrázott az óvárosi Varga család tragédiája, s szomorúan konstatáltuk, hogy rajtuk kívül is, de sok
ismerőst, barátot elragadott már
ez a járvány! Mindenütt beszéd,
lárma, zsivaj, valójában mégis
csönddé-fagyott ez a mi mostani időnk. Mintha fekete liliomerdőkben élnénk, olyanná lett ez a
karantén-lét! „Maszkot a maszkra!” – mondjuk Mercutio szavaival minden reggel, s indulunk a
munkába, rohanunk türelmetlen
dolgaink után, s alig várjuk a hazaérkezés nagy pillanatát, hogy álarcainkat szögre akasszuk, átöleljük hitvesünket, gyermekeinket.
Ha bekapcsoljuk a televíziót, néhány deformábilis hír után
felocsúdva megkérdezzük: tulajdonképpen hány Európa van? És
hány Magyarország? Merre tart a
Nyugat?
Úgy lenne, ahogyan Oswald
Spengler a Der Untergang des
Abendlandes című munkájában
megjósolta, a nyugati civilizáció
tényleg az elkerülhetetlen pusztulás felé halad? Hová tűntek a
Duna-völgyi kultúrák humanista hagyományai? Elmerengek a
válaszokon, s egyszer csak azon
kapom magam, hogy elmosolyodom: milyen jó is százhalombattainak lenni! Nemcsak azért, mert
élhető és lakható a városunk, hanem azért is, mert olyan kulturális kohéziója van, mely egyszerre megtartó és modern, s amelynek közegéből a műszaki és humán gondolatok szintézise révén
esetenként létrejöhet, kinyílhat
egy-egy jelentős szimpózium is
a valóság nagy kérdéseiről. Nyilván nem véletlen, hogy 2017-ben,
az „Örök reformáció” Nemzetközi Tudományos Konferencián, Balog Zoltán püspök úr – akkor még
az emberi erőforrások minisztereként – ünnepi köszöntőlevelében rólunk, battaiakról így fogalmazott: „Önök meghallották az
Úrnak, s az Úr angyalának hívását, s vállalásaikkal egy kicsit

„magyar Wittenberggé”, a reformáció egyik nagyon fontos hazai
városává válhattak a 2017-es évben.”
Hisszük-e, hogy a szeretet erősebb lehet a halálnál? Ahol úgy
törődnek az elesettekkel, az elárvultakkal, mint városunkban, ott
minden bizonnyal van, ami táplálja ezt a hitet. A Szülők Fóruma
Egyesület, a Sérültekért Alapítvány, a Felhőjárók és más közösségeink munkái abban erősítenek
bennünket, hogy a szeretet diadalt
arathat a rossz és a romlás fölött.
S kik hiszik ezt leginkább, mindenre tekintet nélkül? Az édesanyák. Akik akkor is szeretik gyermekeiket, ha már mindenki elfordult tőlük, akik akkor is szépnek
látnák azt a kisfiút vagy kislányt,
aki a karjukon ül, ha az egész világ
csúfnak mondaná is. Van egy tér,

amelyik a világ minden vallásában
a legszentebb zárt tér: az anyaméh. Ebben a térben mindaddig,
míg ember él a földön újra és újra
megmutatkozik a teremtés csodája, a csillagok ujjongása, a kozmosz szívverése, az élet sugaras
és gyöngyöket szóró boldogsága.
Nincs is nagyobb dolog az anyaságnál! Mert úgy igaz, ahogyan
Ratkó József megírta: „Az anyák
halhatatlanok./ Csak testet, arcot, alakot/ váltanak; egyetlen
halott/ sincs közülük; fiatalok,/
mint az idő. Újra születnek/ minden gyerekkel; megöletnek/ minden halottal – harmadnapra/
feltámadnak, mire virradna.//
Adassék nekik gyönyörűség, szerelmükért örökös hűség,/ s adassék könny is, hogy kibírják/ a világ összegyűjtött kínját.”
n

Szegedi Éva emlékére
Szegedi Éva tanító, gyógypedagógus, magyar szakos tanár,
életének 75. évében április 16-án hunyt el. A hamvasztás utáni
búcsúztató a Százhalombattai Temető ravatalozójában lesz
2021 május 7-én, 13 órakor. A család azt kéri, hogy a gyászolók
kegyeletüket csak egy-egy szál virággal fejezzék ki.
Egy nagyszerű ember ment el,
egy EMBER, aki jó és igaz volt, hatalmas, mindenki számára nyitott
szívvel és szakmai elkötelezettséggel élt. Ő volt az Arany Iskola „keresztanyja”, ötlete nyomán választott nevet az intézmény.

Emlékére álljanak itt az őt szerető, tőle búcsúzó barátok, tanítványok, ismerősök gondolatai:
„Több évtizedes barátság fűzött
Évához, olyan barátság, amilyen ritkán adatik meg egy ember életében.
Nemcsak egy munkahelyen dolgoztunk hosszú évekig, hanem olyan
volt Ő nekünk, mintha családtag
lenne.”
„Mások örömében lelte örömét,

mások javára élte az életét. Ő mindig mindenkit csak szeretett, soha
nem tolakodva, csak csendesen, finom humorral, kedvesen. Így tanított sokakat, hálásan azért, hogy adhat. Nem várt elismerést, köszönetet ezért, egyszerűen örült, ha tanítása célba ért.”
„Halála előtt – az élet utolsó szikrájával – még citáltuk a János vitéz
első énekét. Egyszer csak azt mondta: Mártikám, ez gyönyörű! Mi gyönyörű, kérdeztem. Hát az élet, az
hogy itt vagyunk!”
„Búcsúzik a 8.a! A legjobb osztályfőnök volt, jobbat nem is kívánhattunk! Szeretett bennünket, mi is
Őt! Nagy veszteség, hogy már nincs,
de a rengeteg jó emlék megmaradt,
már csak ebbe kapaszkodhatunk!”
„Mindenki szerette. A pedagógusok pedagógusa, és mindenki szívének kedves ember volt!”
„Nagy szakmai tudású és érzékű
pedagógus volt. Szíve együtt dobbant a gyerekekével. Tanítványai
tisztelték és nagyon szerették. Mi, a
kollégái is.”
„Nagyon-nagyon szerettem Őt!
Ő volt az egyik legjobb, legtisztább,
minden önös érdektől mentes, igaz
Ember, akit ismerek.”

n
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„Jutalmam, hogy
tehetem!”
Szélpál Stefi drámapedagógussal, óvónővel, a Felhőjárók
Mozdulatszínház vezetőjével Fazekas István író beszélgetett.
- Lassan húsz éve annak, hogy
először hallottam mesét a te előadásodban. Mintha az öröm citerái és a bánat hegedűi egyszerre
szólaltak volna meg, s mintha a
rémségek ellen megindult volna
a jóság. Milyen gyermekkorod
volt, s milyen gyerek voltál?
- Sok-sok évvel ezelőtt találtam
magamnak egy jelmondatot, mely
szeretetszolgálatot teljesítő diakonisszák mottója volt, valamikor a
XIX. század végén. Így hangzik:
„Jutalmam, hogy tehetem.”

gedi Nemzeti Színháznak is, a szülei bolgár cukrászok voltak. Először Hódmezővásárhelyen éltek,
aztán onnan vándoroltak tovább.
Az én gyermekkorom egy közeli
kis görög faluban, Beloianniszban
telt el, s mit mondjak? Egy álom
volt. Bár, lehet, hogy mi pingáltuk
színesre gyermekkorunk lapjait
testvéremmel, Évivel, de működött ez a magunk teremtette mesevilág. Egy pici házban laktunk,
de a fél utca ott sertepertélt nálunk, szinte minden nap. Az isko-

Miért is mondom ezt? Azért,
mert a szüleimtől, a nagyszüleimtől elsősorban azt tanultam meg,
hogy az élet jutalom. A közösség szeretete, a másik ember elfogadása, az önzetlenség, ez nálunk mind olyan természetes volt,
mint a levegővétel. Amikor eldöntöttem, hogy óvónő leszek, akkor
már rég tudtam: a munka, a hivatás, s minden, amit csinálnunk
kell az életben, az a mi kitüntetésünk, s ha a ránk bízott teendőket
ajándéknak fogjuk fel, akkor igazán ki is tudunk teljesedni bennük.
Anyai nagyapám a többi között
táncos komikus is volt, Zsivkov
Lajosnak hívták. Tagja volt a Sze-

lában színjátszószakkört szerveztünk, nagyapám díszleteket csinált nekünk. Éjszakába nyúlóan
hancúroztunk az árokparton.
Emlékszem, épp beleszerettem
Petőfibe, s ott szavaltam nagy hevülettel a többieknek a Kont és
társait. Anyukám is nagyon szerette a szépirodalmat, a posta
nagy dobozokban hozta az általa
megrendelt könyveket, én pedig
alig vártam, hogy kinyithassam
egyiket-másikat, mert még megszagolni is olyan jó volt őket! Hát
még olvasni! Olvasással, csatangolásokkal, kalandozásokkal volt
tele az életünk.
Be kell vallanom – s ez nyilván
ennek a varázslatos gyermekkor-

nak is köszönhető –, hogy a mai
napig megmaradtam gyereknek!
- Hogyan lettél óvónő?
- Az általános iskola után Érden
tanultam tovább, a Vörösmarty
Gimnáziumban. Ekkor már Beloianniszból ide költöztünk, Százhalombattára. Az osztályfőnökömnek volt két eleven lurkója, s az
egyik alkalommal rám bízta őket.
Nagyon jól elvoltam velük. Talán
ekkor éreztem meg azt, ami később egyfajta nevelési módszeremmé is vált, hogy a gyermek lelkéhez a képzeletén, a fantáziáján
keresztül kell közelítenünk.
Ezt követően természetesen
többször is vigyáztam ezekre a
kisfiúkra. Meg is jegyezte az osztályfőnököm: „Te, Stefi, neked
gyerekekkel kell foglalkoznod!”
Tudtam én ezt magamtól is, hiszen gyerekek nélkül elképzelhetetlen volt az életem, de mindig jó
az embernek a biztatás.
Így jelentkeztem hát az óvónőképzőbe, a későbbi férjemmel,
Csabával teljes egyetértésben, aki
harmadikos gimnazista korom óta
a párom. Csabával való találkozásom egy életre szól. Nélküle nem
lehetnék az, aki vagyok. Mindenben támogat, együtt tudunk gondolkodni a munkámmal kapcsolatos fontos dolgokról is. Olyanok
vagyunk egymásnak, mint a szembe-fordított tükrök.
Ahogyan Weöres Sándor írja A
teljesség felé című írásában: „Örömöm sokszorozódjék a te örömödben. Hiányom váljék jósággá
benned.” Ezért gyönyörű szövetség a miénk.
- Honnan jött a Felhőjárók
gondolata?
- 1983-ban Csabával összeházasodtunk, aztán nem sokkal rá
a Kipp-kopp óvodában kezdtem
el dolgozni. Szép sorjában megszülettek a gyermekeink, majd tizenhat év után átkerültem a Szivárvány oviba. Ekkor kezdtem
el a drámapedagógiai főiskolát,
ahol az egyik tanárom Rudolf Éva
néni volt. Bizonyos inspirációkat
már tőle is kaptam a Felhőjárókhoz, ám a legnagyobb sugallatot
egy kislány adta nekem, aki akkoriban a csoportomba került. Ő
volt Dóri, aki földi valójában már
nincs közöttünk, mégis örökre itt
maradt velem, velünk. Dóri tanítóm volt, okos és fényes, mint a
nap. Hihetetlen humorral megáldott. Tőle tanultam jelen lenni,
bátornak, lelkesnek és nyitottnak
lenni… Ha rágondolok, olyankor
a sóhajom mindig mosollyá változik…

Lényegében hozzá kapcsolódóan hívtak el engem akkoriban
a Szülők Fóruma Egyesülethez,
hogy játszóházat csináljak a sérült
gyerekeknek. Csatlakozott hozzám a testvérem, Évi is, majd aztán jött Cseh Peti zenélni nekünk,
végül a Sérültekért Alapítvány felnőtt sérültjei is csatlakoztak. (Persze én ezt a szót, hogy „sérült” az
ő vonatkozásukban egyáltalán
nem szeretem, mert azt sugallja, mintha valamiért nem lennének teljes értékű emberek. Pedig
ha egy kicsit is odafigyelünk rájuk,
könnyen észrevehetjük: az ő belső világuk a „torzítatlan létezés”
maga.)
Rajzoltunk, zenéltünk, táncoltunk, s fokozatosan kialakult ez az
ún. mozdulatszínház, amelynek a
lényege leginkább az, hogy a létezés csodájáról nincs kimondhatatlan, legfeljebb csak a kimondásnak vannak gátjai, szeretetbeni
fogyatkozásai, ám ha előadásod
közben te magad vagy a lét, akkor egy mozdulattal, egy érintéssel, egy öleléssel minden elmondhatóvá lesz.
Vannak, akik nem tudják kimutatni a szeretetüket, s vannak
olyanok is, akik nem tudnak szeretni, vagy egyszerűen csak szemérmesek. Ezek a különleges emberek megmutatják, hogy a szeretet adása és elfogadása tanulható.
Ők nem magyarázkodnak, hanem
odamennek hozzád és megérintenek. Olyan nemes egyszerűséggel fejezik ki a szeretetüket, mint
ahogyan az ember a kezébe vesz
egy pohár vizet. Ha a nyílt közeledésük előszörre meg is hökkent,
ám az a tisztaság, az a lobogó szárnyú boldogság, amely a közvetlenségükből fakad, a második vagy
harmadik alkalommal már ölelésre indít. S ez nem a szánalom, hanem az eredendő öröm állapota.
Az összhangé, melyre születésünk
pillanatától vágyakozunk.
- Több nemzetközi elismerést is
átvehettetek. Hogyan készültök
egy-egy fellépésre?
- Nagyon komoly műhelymunkával. Helyzetgyakorlatokkal, beszélgető körökkel, szituációs játékokkal. A produkció mondanivalóját, a koreográfiát teljes egészében átbeszéljük, s próbálunk
rengeteget.
Szükségletünk a fellépés, hogy
elismerjék annak a fontosságát,
amit csinálunk, s kell a visszaigazolás is, hogy nem járunk tévúton.
Játékunkkal igazából egy tükröt mutatunk, hiszen mindan�Folytatás a 9. oldalon
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nyian egymás tükrei vagyunk, s a
kincset, mit bennem meglátsz, ha
tükröd vagyok, magadban is fellelheted. Van is egy olyan előadásunk, a Mary, ahol a darab végén

Írországban 2012-ben megkaptuk a Nemzetközi Drámadíjat, Lengyelországból is elhoztuk
a fesztivál fődíját, most pedig Vasvárra készülünk egy fellépéssel. Az
utóbbi években a Forrással is volt
szerencsénk együtt dolgozni, kö-

konkrétan is előkerülnek a tükrök, Cseh Tamásnak a Karácsony
című dalának zenéjére.
Székesfehérváron a Paál István Nemzetközi Színjátszó Fesztiválon Börcsök Enikő, aki a zsűri elnökeként nézte meg „Ég és
Föld között” c. előadásunkat, azt
mondta: „Oda megyek, ahova ti
is mentek, segíteni akarok nektek mindenben.” Sajnos őt a közelmúltban elvesztettük.

zös fellépésünk lehetett a MÜPAban, Szolnokon a Szigligeti Színházban, a Budai Vigadóban, persze korábban még számos fesztiválon is bemutatkozhattunk.
Hamarosan az EASPD (brüs�szeli székhelyű ernyőszervezet)
szervezésében egy nemzetközi művészeti projektben veszünk
részt, a Perszephoné című darabnak a Felhőjárók adják majd elő
az egyik jelenetét.

Folytatás az előző oldalról
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- Nemrégiben nagymama lettél. Ha a háromhetes kis unokádra, Lénára gondolsz, melyik vers
jut róla először eszedbe?
- Most éppen József Attila Altatója. S ha ezzel a kérdéssel most
azt is kérdezed tőlem, hogy milyen nagymamának lenni, akkor
azt mondom: mesébe illő!
Amikor megszületett, egy verset is írtam hozzá, mely így kezdődik: „Jöttél fényes napnak, arany
holdsugárnak, hófehér felhőnek,
daloló madárnak. Hozod majd a
tavaszt mindenki szívébe, rügyet
bontó fákat lelkünk erdejébe…”
Az élet a legszentebb dolog a
világon. S ezt leginkább az anyák
tudják. Amikor az anya átöleli a
gyermeket, aki belőle fogant, akkor érzi, hogy íme, itt van az, akiért mindent odaadna ezen a földön. Minden gyermek fényért és
szeretetért sóvárog. Szeretnünk
kell őket, s játszani velük! Mert a
játékban ott van a világ teremtő
fényessége.
Ezért is örülök, hogy 2007-ben
létrehoztuk a naposholdas kis-
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óvodát, ahol Évivel azt nyújthattuk a gyermekeknek, amire a legnagyobb szükségük van. Érzelmi
biztonságot, időt a világ felfedezésére, szeretetet, figyelmet, fészek
meleget. Ezt a szemléletet viszi tovább Eszter, hisz ő az új NaposHoldas meseház vezetője, mely a
régi óvárosi ovi helyén működik,
átadtuk a stafétát.
Az ovinak azért ezt a nevet adta
a testvérem, mert úgy gondoljuk,
a nap és a hold együtt szimbolizálják a világ teljességét, amire vágyunk, az apát és anyát, a két szülőt, akikre a gyermekeknek egyformán szükségük van, s a nap és
a hold jelentik a mesét is, ami nélkül nem élhet a gyermek. De igazából a felnőtt sem.
Hálás vagyok a sorsnak, hogy a
fiaim is a versek, az irodalom, és
a színház vonzáskörébe kerültek.
Küldetésnek tekintem azt, amit
csinálok. Én hiszem, hogy a szeretet erejével bármire képesek vagyunk, csak meg kell találnunk a
magunk táltoslovát, amivel bejárhatjuk a végtelent. 
n
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S P O RT
Világkupa sikerek

Erre a hétvégére vártak
a modellvitorlázók

Egy első és egy harmadik helyet szereztek a Százhalombattán
működő B-Cool Dance Team Sportegyesület táncosai az Akrobatikus Rock and Roll Világszövetség (WRRC) által rendezett
online világkupán április 24-én.
Mészáros Gábor az egyesület
szakmai vezetője és edzője elmondta, hogy a hivatalos keretek között
megtartott
élő
versenyen
Gábor László és
Cséri Karina
páros Couple
Dance Show,
míg a 12 fős Stylist csapata a Girls
nagyformáció kategóriában állhatott fel a dobogó legfelső, illetve

gyar akrobatikus rock and roll párost alkotják. Heti négy-öt edzéssel
készültek a világkupára, ami nagy
kihívást jelentett, mert a korlátozás
miatt nem tudtak elég nagy teremben gyakorolni a lányok. Csoportos
edzésre csak a felkészítők nappalijában kerülhetett sor, de ott sem tudták egyszerre begyakorolni a legnagyobb helyigényű alakzatokat. További nehézséget jelentett, hogy a
versenyszámot már tornateremben
kell felvenni, így meg kellett szokni
az ottani egyszerre való mozgást és
rendeződést.

A százhalombattai Dunementi Energia Modellező klub rendezésében zajlott le a 3 napos évadnyitó rendezvény a Velencei-tavon, április 30-a és május 2-a között.
Az F5-M hajóosztályban pénteken, míg az F5-E kategóriában
szombat – vasárnap mérték össze
tudásukat a kapitányok.
A hétvégén mindenféle szélerő
megmutatkozott - szélcsend, kis
szél, viharos erejű szél.
A verseny arra is jó alkalom
volt, hogy előjöjjenek a műszaki problémák, illetve a versenyzői
hiányosságok.
Battai eredmények:
F5-M hajóosztály: IV. Forrai
Csaba, X. Schulek János
F5 - E: V. Garai György, VI.
Schulek János, VII. Kunvári Sándor, IX. Gergely András

Erős emberek Százhalombattán
Ülő sor, balról jobbra: Szilágyi Alíz, Hludek Anna, Cséri Karina, Szűcs
Maja, közép: Somogyi Nikolett, Bakó Barbara, Wetzl Enikő, Sebestyén
Anna Rózsa, álló: Door Zsófia, Tomusz Kamilla, Sebrek Enikő, Sápi Panna

harmadik fokára. A páros és a lányok valamennyien százhalombattaiak.
Mindkét összeállítást Mészáros
Gábor és Lengyel Bonita készítette
fel, akik egyben a legsikeresebb ma-

Első alkalommal rendezték meg a városban az Erőemelő Ifjúsági
Magyar Bajnokságot hazai és szlovák sportolók részvételével
április 24-én. A versenynek az egyik vendéglátóhely adott
otthont.

Mészáros Gábor köszönetet
mondott a Wake Up Fittness központnak, amely az utolsó egy hónapban heti kétszer helyet biztosított a nagyformáció edzéséhez.



n

Vezetés után vereség
34:30-ra kikapott hazai pályán a Százhalombattai KE II-DKSK
a Solymár ellen a Megyei I. osztályú, férfi felnőtt kézilabda
bajnokság április 25-i fordulójában. Koller János edző értékelte a
találkozót.
A vasárnapi ebéd helyett a Solymár csapatával mértük össze tudásunkat hazai pályán, és sajnos látszott, hogy a fiúk inkább az asztal
mellett ülnének játék helyett.
A mérkőzés elején, a kapkodó játék miatt több gólos előny adtunk az
ellenfelünknek, amit nagy erőfeszítések árán a félidőre sikerült egygólos hátrányra ledolgozni (16:17).
A második félidőben aztán úgy
látszott, hogy kijöttünk a gödörből
és helyenként jó játékkal átvettük a
vezetést is.

Majd jött egy felejthető emberelőny, ugyanis három gólt kaptunk
belőle, amiből már nem sikerült kikecmeregni, és így sajnos négy gólos vereséget szenvedtünk (30:34).
SZKE II - DKSK: Homonnay,
(kapus), Komáromi, Kocsár Gábor
9, Tobola 2, Matos 3, Minárovits 7,
Major O. 5, Csere: Varga I., Rádler,
Koncsár Gergely 4. Edző: Koller János.
Következő hazai mérkőzés:
SZKE II-DKSK- Aranyszarvas, május 14. péntek, 20.30. 
n

A világon nagy hagyománnyal
bíró sportág legismertebb magyar
képviselője Fekete László, aki a
többi között nyolc világbajnoki címet nyert. Megalapította a Natúr
Erős Emberek Szövetségét, dopping kizárásával saját versenyeket
rendezve.
Fia, ifj. Fekete László, kilencszeres natúr világbajnok, a versenyzés mellet az utánpótlás neveléssel foglakozik. Egy közös ismerős útján jutott el Százhalombattára, hogy megrendezze a
viadalt. Elmondta, hogy amatőr
fiatalok mérték össze erejüket az

első – most a járvány miatt zárt
kapus – battai versenyen, aminek
szeretnék, ha lenne folytatása a
városban.
Nagy Balázs alpolgármesterrel már egyeztettek arról, hogy a
szeptemberi Battai Napok keretében egy nagyobb megmérettetést
szerveznének más országos helyszínek mellett.
Az erőszámok között kőgolyó
emelés(111 kg), súly vitele(90 kg),
traktorgumi forgatás(300 kg),
láncfűrész oldalemelése és kamion elhúzása szerepelt.

(HTV)
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Keresztrejtvény
Sigmund Freud orvos, pszichológus, pszichiáter, a pszichoanalitika megalapítója 1856. május 6-án született. Elméletei és
gyakorlata megreformálta a pszichológiát, a gyógyítás mellett nagy hatása volt az irodalomra, művészetekre, filozófiára, a
kultúra minden területére. Neki köszönhetően sokat változott az ember önképe, önértékelése azzal, hogy cselekedeteink mögött a kiváltó okokat keressük és felderítettük a korábbi élmények, elfojtott emlékek szerepét későbbi tetteinkben. Rejtvényünk egy tőle származó idézetet tartalmaz.
A megfejtéseket 2021. május 14-éig várjuk a hirtukor@mail.battanet.hu, vagy a Hírtükör Szerkesztősége, 2440 Százhalombatta, Ifjúság útja 7.
(Polgárok Háza) címre. A helyes megfejtők közül egy szerencsés a százhalombattai Biksi Méhészet egy üveg mézét kaphatja meg.
Az előző számban megjelent rejtvényünk helyes megfejtéséért a Városunk címerével díszített bögrét Rákóczy Ágnes (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
n
A Halom Televízió felvételre keres részmunkaidős vagy főállású operatőrvágó munkatársat! Jelentkezni lehet önéletrajzzal és motivációs levéllel az iroda@halomtv.hu e-mail címen.
Legyél alkotótárs egy fiatal, ambiciózus, kreatív csapatban!

Autófelvásárlás azonnali készpénzfizetéssel állapottól függetlenül
0-18 éves korig. Tel.: 06-30/6821390
WWW.A111AUTO.HU
Lakatosmunkákat és gépi föld
munkát vállalunk (lakossági és ipari kivitel) BAU-GÉP 2000 KFT. Érdeklődni: 06-23-552-911; 06-20-519-2527
n

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

Megkezdődtek
a csoportos óráink!
Védettségi igazolvánnyal,
versenyeengedéllyel
látogathatók,
telefonos bejelentkezés
szükséges hozzá.

