
A TARTALOMBÓL:
Új Trianon-emlékmű

Varázsliget  
a Szent István téren

„Adjatok hálát mindenekért...” 
– Málnási-Szász Myrtill, 

 a SZISZKI igazgatója
Bajnokok vagyunk! – NBI/B-s 
lehet az SZKE férfi kézilabda 

csapataXXXIV. év fo lyam 9. szám         Meg je le nik 5000 pél dány ban    •    IN GYE NES 2021. május 20.

Takácsné Simonics Judit - a nyug-
díjkorhatárt figyelembe vevő kérésé-
nek megfelelően - újabb 1 évig vezeti 
a Kipp-Kopp Óvodát. Sikeres pályáza-
tának köszönhetően Mikulásik Judit a 
Pitypangos Óvoda megbízott óvoda-
vezetője 5 évre kapott intézményve-
zetői kinevezést. Balla Ildikó a Napsu-
gár Óvoda, Raczkó Tamásné a Szivár-
vány Óvoda és Tóthné Papp Julianna 
a Százszorszép Óvoda vezetője – ne-
velőtestületi egyetértés mellett – má-
sodik 5 éves ciklusát kezdheti meg.

Vezér Mihály elmondta, hogy a 
szülőktől érkező visszajelzések és sa-

ját tapasztalatai is megerősítik, hogy 
nagyon eredményes, értékalapú neve-
lő- és oktatómunka folyik valameny-
nyi százhalombattai óvodában. Emlé-
keztetett, hogy a covid-járvány miat-
ti kényszerszünetben sem pihentek a 
munkatársak, akik néhány önkéntes-
sel együtt 24 ezer maszkot varrtak ta-
valy, részt vettek a fertőtlenítésben, 
valamint televíziós mesemondással is 
tartották a kapcsolatot a gyerekekkel, 
így is segítve a családoknak.

A korábban felmerült intézményi 
összevonással kapcsolatban újság-
írói kérdésre a városvezető elmond-

ta, hogy erről majd csak a képviselő-
testület dönthet a veszélyhelyzet meg-
szűntével, addig a polgármester egye-
dül gyakorol minden más testületi 
jogkört. Sok jogszabályi változás tör-
tént az elmúlt időszakban, ezek tük-
rében indokolt újra átgondolni, hogy 
szükséges-e az integráció, vagy már 
okafogyott az új helyzetben. Mérlegel-
ni kell, hogy az átszervezés után 1-1,5 

évvel jelentkező pozitív hatások mel-
lett, érdemes-e vállalni a kezdeti bi-
zonytalanságból fakadó negatívumo-
kat. 

Több, a várost hosszútávon érintő 
kérdés is napirenden van, amelyekről 
a képviselők és a lakosság bevonásá-
val, nyílt párbeszédet kezdeményez-
ve szeretne döntést hozni - tette hozzá 
Vezér Mihály. n

Vezér Mihály elmondta, hogy alap-
vetően jó állapotúak a köztéri és ját-

szóeszközök, csak kisebb hibákat ta-
pasztaltak. A viacolor burkolat egy 

helyen egyenetlen a sétányon, illetve 
van, ahol ki kell tölteni a kövek közöt-
ti hézagot, ezen javításokról már me-
net közben intézkedtek.

Emlékeztetett arra, hogy cikluso-
kon átívelő parkfelújítási program 
kezdődött a 90’-es évek második felé-
től, amely során rendbe tették az ak-
kor már 30 éves területeket. Az ön-
kormányzat - bár nem volt még ma-
gyar uniós tagság - az európai nor-
mákat figyelembe véve, szakemberek 
bevonásával újította meg az eszköz-
parkot, a növényzetet, valamint dom-
borzati átalakításokat is végeztek. 
Megérte a befektetés, mert - igaz cse-
rék is történtek, de – a legtöbb eset-
ben karbantartással ma is használha-
tóak az eszközök, padok.

A polgármester kitért arra, hogy - 
egyes megalapozatlan kritikus han-
gokkal ellentétben - általános tapasz-
talat, hogy rendezettek a terek és a 
parkok. Több ezer, a legjobb minősé-
get képviselő padot helyeztek ki tele-
pülés szerte az elmúlt 20-30 évben, 
amelyek - néhány kivétellel - csiszo-
lás és festés mellett ma is ellenállnak 
az időjárás viszontagságainak, a van-

dalizmus ugyanakkor károkat okoz.
Hangsúlyozta, hogy a jelenlegi 

szűkösebb anyagi lehetőség mellett 
is gondos gazda a város, dolgoznak 
azon, hogy több legyen a közterüle-
tekre fordítható költségvetési forrás, 
ami fejlesztésekre is lehetőséget ad. 
A hibák kijavítása május második fe-
lében kezdődhet, a tervek szerint erre 
minden évben elkülönítenek majd 
költségvetési forrást. Százhalombat-
ta nemzetközi összehasonlításban is 
a legrendezettebb települések között 
van, élhető környezetet biztosítva - 
tette hozzá a polgármester.

Vezér Mihály arra kérte a városla-
kókat, hogy akár Facebook-oldalán, 
messengeren, vagy az ingyenes, 06-
80-200-972-es zöld számon jelezzék, 
ha sérült, balesetveszélyes eszközt, 
növényt, vagy egyéb közterületi rend-
ellenességet tapasztalnak, ezeket mi-
előbb elhárítják. A bejárás a Pannó-
nia lakótelepen folytatódik, de a pol-
gárőrség és a közterület-felügyelet is 
folyamatosan nyitott szemmel járja a 
várost.  

n

Intézményvezetői 
kinevezések

Átadta a városi óvoda vezetőinek megbízását Vezér Mihály 
Százhalombatta polgármestere május 17-én.  

Összesítik a tél, illetve a rongálás miatt keletkezett közte-
rületi károkat Százhalombattán. Vezér Mihály polgármes-
ter és a hivatali munkatársak - a Kodály Zoltán sétány után 
- a több hétig tartó bejárás második állomásaként a Liszt 
Ferenc sétány és az Erkel Ferenc körút között mérték fel a 
parkok, játszóterek és a járdák állapotát május 5-én.

Folytatódott a városi bejárás
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Vezér Mihály polgármester el-
mondta, hogy az időjárás, valamint 
a helytelen használat miatt a talap-

zat mintegy 80%-áról levált a burko-
lat, ezért az összes díszkövet el kel-
lett távolítani. A javítási munkálat so-
rán az eredeti lapokkal megegyező, 3 
cm vastag süttői mészkővel fedik be 
a szobortartó részt. A burkolatcserét 
helyi vállalkozó bevonásával végzi az 
önkormányzat.

A városvezető szívszorító látvány-
nak nevezte a környezeti rongálást, 
egyúttal arra kért mindenkit, hogy 
rendeltetésszerűen használja a köz-
területi tárgyakat, bútorokat, játszó-
eszközöket. A mostani szobor-kár je-
lentős része is a gördeszkázás követ-
kezménye. A közvagyon ilyen okokból 
való helyreállítására költött pénzből 
sokkal hasznosabb társadalmi célo-
kat lehetne finanszírozni.  Elképzel-
hető, hogy védelemként kisebb, eszté-
tikus kerítést kap a szobor, amennyi-
ben folytatódik a rongálás - tette hoz-
zá Vezér Mihály. n

- Hogyan jött az elképzelés, hogy új 
helyen, új emlékművet állítsanak?

- Minden évben a vasútállomásnál, 
a parkoló szélén álló emlékműnél tar-
tottuk a megemlékezéseket, melye-
ket hagyományosan a KÉSZ százha-
lombattai csoportja szervezi a 1026. 

számú Szent László király cserkész-
csapattal közösen. Ez mindig némi 
technikai akadállyal is járt, hiszen a 
váro sunkba érkező embereket akadá-
lyoztuk a parkolóban álló autójukkal 
való kiállásban, az elhaladó vonatok 
zaja sem segítette a méltó megemléke-
zések zavartalan lebonyolítását.

A vasútállomás rekonstrukciója, a 
terület teljes átrendezése indította el a 
közös gondolkodást, hogy hol lehetne 
elhelyezni az eredetileg 1934-ben ké-
szült ma is álló emlékművet. Így jutot-
tunk el az azóta kijelölt hely meghatá-
rozásához. Természetesen konzultál-
tam fent említett szervezetek vezető-
ivel is, képviselőtársakkal, civilekkel, 
akik örültek és támogatták az elkép-
zelést. Ezután adtam be önálló kép-
viselői indítványomat az áthelyezés 
ügyében. A képviselő-testület egyhan-
gú támogatását ezúton is köszönöm. 
Ez egyébként még 2020 februárjá-
ban volt. Szerettük volna az áthelye-
zést a tavalyi 100. évfordulóra megva-
lósítani, de a covid járvány felülírta az 
elképzeléseket, így elhalasztottuk egy 
évvel. 

Amikor idén a projekt elkezdődött, 
műszaki szakemberek megállapítot-
ták, hogy nem lehetséges áthelyezni, 
mert az egy öntött beton szobor, ame-
lyet ha megbontanak és daruval ki-
emelik, állapotánál fogva valószínű-
leg eltörik, de mindenképp sérül. Így 
megint jött az újratervezés, azután a 
döntés, hogy egy két méter magas grá-
nit obeliszk helyettesítse az eredetit.

- Milyen formában jeleníti meg a 
trianoni békeszerződést az emlékmű?

- Egy négy méter átmérőjű kör kö-
zepén lesz felállítva az obeliszk. Ele-
jén az eredetihez hasonlóan Magyar-
ország címere és egy „régi-új” Magyar-
ország térkép lesz elhelyezve. A szo-
bor hátulján egy idézet lesz olvasható, 
amit most még nem szeretnék elárul-
ni, legyen meglepetés a városlakók-
nak. Az obeliszktől jobbra fog elhe-
lyezkedni az öt méter magas zászló-
rúd, rajta a magyar zászlóval. Ami még 
egy érdekesség, hogy ezt a kör alapza-
tot öt darab sziklakő fogja körbeven-
ni, melyek az elcsatolt országrésze-
ket szimbolizálják. A sziklaköveken is 
lesznek feliratok. (Erdély, Kárpátalja, 
Felvidék, Őrvidék, Délvidék)

- Hogyan haladnak a munkálatok?
- A talapzat elkészült, a kőfaragó 

feliratozást megkezdte. A héten érkez-
nek a sziklakövek a süttői mészkőbá-
nyából, a felfúrandó táblák és plaket-
tek a grafikusnál készülnek.

- Mikor várható az átadó ünnep-
ség?

- Amennyiben a járványügyi intéz-
kedések lehetővé teszik, a Trianoni bé-
kediktátum 101. évfordulóján, június 
4-én 18 órakor tartanánk városi meg-
emlékezést a Szent István téren, és en-
nek az eseménynek záró akkordjaként 
kerülne felavatásra az új emlékmű. 

- Mi az üzenete Trianonnak napja-
inkban?

- A sajnálatos döntés óta eltelt 101 
év. Nem feledjük el, nem, soha. Úgy 
gondolom, hogy mindig fájó szívvel 
fogunk emlékezni erre a nemzetün-
ket ért igazságtalanságra. Az üzene-
te szerintem az, hogy hiába próbál-
ták a magyar nemzetet szétszakítani, 
hiába volt annyi szomorúság és kese-
rű nehézség, mi akkor is mindig össze-
tartozunk! Egy nemzet vagyunk. Fon-
tos, hogy az elcsatolt országrészeken 
élő magyar honfitársainkkal való ösz-
szetartozásunkat ápoljuk és erősítsük. 
Mert, Orbán Viktor miniszterelnököt 
idézve: „határa csak az országnak van, 
a nemzetnek nincs”! n

Helyreállítják a főtéri 
szobor talapzatát

Teljes körűen felújítják a Százhalombatta főterén találha-
tó, államalapító Szent István királyt ábrázoló műalkotás 
talapzatát, amelynek nagy része megrongálódott. 

Az állampolgársági eskütétel életre 
szóló élmény azoknak, akik évek óta 
várnak arra, hogy ne csak a lélekben, 
hanem a papírjaik alapján is elmond-
hassák magukról, hogy magyar állam-
polgárok. Mindent megteszünk annak 
érdekében, hogy ezen alkalmat minél 
ünnepélyesebb keretek közt tudják át-
élni. 

Polgármesteri munkám fontos ré-
sze, érzelmes pillanata az, ha valaki 
előttem tesz esküt, hiszen a törvény 
értelmében magyar állampolgárrá 
csak ekkor válhat egy személy.

Az eskütétel a Himnusszal kezdő-
dött, majd az ünnepélyes eskü szöve-
ge következett, ezt követően néhány 
kedves gondolattal köszöntöttem a 
legújabb állampolgárokat. Az esküté-
tel után átadtam részükre az esküok-
mányt, valamint az önkormányzat ne-
vében gratuláltam.

Mindkettőjüknek kívánok sok erőt, 

kitartást munkájukban és magánéle-
tükben, kívánom, hogy érezzék jól 
magukat városunkban immáron tel-
jes jogú magyar állampolgárként!

Vezér Mihály Ph.D.
polgármester

Ünnepélyes állampolgársági eskütétel

„Minden magyar felelős 
minden magyarért” 

Újabb két honfitársunk tett ünnepélyes állampolgársági 
esküt a Polgármesteri Hivatalban, és vált ezzel teljes érté-
kű magyar állampolgárrá. Mindketten román állampolgá-
rok, már egy ideje Százhalombattán élnek és kérvényezték 
a magyar állampolgárság felvételét.

Új Trianon-emlékmű
A Szent István-templom mellett készül az első világhá-
borút lezáró, 1920. június 4-i békeszerződést megidéző 
új emlékmű. A döntés következtében Magyarország elve-
szítette területének kétharmadát, a lakosság harmada a 
szomszédos országok állampolgára lett. Az emlékműről a 
kezdeményező, Lukács Bernadett önkormányzati képviselőt 
kérdeztük.
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HÍ REK-AK TU A LI TÁ SOK

Mondják, hogy a „májusi eső ara-
nyat ér”. Ez bizonyára így is van, 
de nagy gondot is okozhat. Az idei 
május a meteorológia szerint igen-
csak csapadékos. Tíz napot bizto-
san esik, ami a növényeknek igen 
hasznos, de egy olyan faluban, 
mint Százhalombatta-Óváros, ha 
nem foglalkozunk vele, nagy gon-
dot okozhat. 

Mire gondolok? A régi battaiak, 
mert érdeklődtem, mielőtt bele-
fogtam az írásba, jó helyen tele-
pedtek le a hegy és a Duna közé. 
A hegy lefogta a szelet, a hideget, 
a víz pedig közel volt. A falu feletti 
részen nem építkeztek, mert tud-
ták, bár papírjuk nem volt róla, 
hogy hova lehet építeni és hova 
nem. Ez később elfelejtődött és az 
emberek a panoráma miatt olyan 
helyen is építettek, ahova nem 
kellett volna. Ebből aztán tetemes 
károk keletkeztek: beomló házak, 
abbamaradt építkezés, megindult 
partfalak. Az önkormányzat már 
sok éve építi a támfalakat, gon-
doskodik a csapadékvíz-elvezetés-
ről. Ez egy folyamatos munka ami 
rengeteg pénzbe kerül. 

Úgy gondolom, hogy van, ami 
az önkormányzatra tartozik, de 
itt jön be az állampolgárok kötele-
zettsége. Télen a hósöprés, a jég-
telenítés, ilyenkor tavasszal, főleg, 
amikor sok eső esik az árkok tisz-
títása, a belvíz elvezetése, a zöld 
növények folyamatos nyírása, fű-
kaszálás. Sok évig panaszkodtak 
a lakók, hogy a város „a körforga-
lomnál véget ér”. Nagyon remé-

lem, hogy ez már nincs így. Ahogy 
láthatták, a virágokat már kihe-
lyezte az önkormányzat. Sokat pa-

naszkodni azonban úgy gondolom 
nincs okunk, mert egyre több ház 
előtt, az ablakokban nyílnak a vi-
rágok. 

Jó lenne, ha az Óváros utcáin 
is egyre több virág nyílna a házak 
előtt. Ha mindenki elvégzi a háza 
előtt a felsorolt munkálatokat, a 
májusi eső nem gondot okoz, ha-
nem aranyat ér, a régi mondás 
szerint. 

Szabó Gábor 
az Óváros képviselője

06-20-222-2930
szabogabor@mail.battanet.hu

Elszállítják a hulladékot 
pünkösdhétfőn, május 24-
én. A Szákom Kft. tájékoztatása 
szerint a lakótelepen a kommuná-
lis hulladék, illetve Dunafüreden, 
a Damjanichtól balra eső oldalon 
a zöldhulladék elszállítása a meg-
szokott rendben történik.

***
Megkezdődött a szúnyogir-

tás. Összesen tizenegy - négy bi-
ológiai, illetve hét kémiai - szú-
nyoggyérítést végez a Szákom Kft. 
az idei szezonban a tervek szerint, 
de amennyiben szükséges, en-
nél többet is beiktatnak. A műve-
let hatóságilag engedélyezett, kör-
nyezetbarát anyagokkal történik.

***
Gépjármű árverés. A Száz-

halombattai Polgármesteri Hiva-
tal árverésen értékesíti két gépjár-
mű tulajdonjogát. A 2005-ös év-
járatú, JXE-455 forgalmi rendszá-
mú, Ford Mondeo kikiáltási ára: 
300.000 Ft, a 2007-es évjára-
tú, KYS-626 forgalmi rendszámú, 
Volkswagen Transporter kikiáltá-
si ára: 1.800.000 Ft. Az árverés-
re 2021. május 28., 12.00 óráig le-
het írásban jelentkezni. Részletek 
a battanet.hu oldalon.

***
Továbbra is bérelhető-

ek parkolóhelyek a főtérnél. 
Hatvan, önkormányzati tulajdon-
ban lévő személygépkocsi parko-
lóhely bérelhető Százhalombat-
tán a Szent István térnél található 
mélygarázsban. A bérleti díj ösz-
szege: bruttó 25.400 Ft./hó. A mi-
nimum bérleti idő 6 hónap, ezen 
időtartam díját a bérlőnek a szer-
ződéskötéskor egy összegben, elő-
re kell megfizetnie. Érdeklődni a 
SZÁKOM Nonprofit Kft. üzemel-
tetési csoportjánál lehet szemé-
lyesen, illetve a 06/30-9620-186-
os telefonszámon, hétfőtől pénte-
kig 8 és 15 óra között.

***
Irodahelyiség bérleti pá-

lyázat. Irodai tevékenységekhez 
bérbe vehető a százhalombattai 
önkormányzat tulajdonában lévő, 
Ifjúság útja 7. szám alatti, Polgá-
rok Háza” elnevezésű ingatlan-
ban található 603. számú, 11,92 
m² alapterületű helyiség. A pá-
lyázat benyújtásának határide-
je és helye: 2021. június 15., 12 
óra, Százhalombattai Polgármes-
teri Hivatal (Szent István tér 3. I. 
emelet 160. sz. iroda) Részletek a 
battanet.hu oldalon.

Újra kinyitott a könyv-
tár ablaka. Újraindult az ablakos 
könyvkölcsönzés a százhalombat-
tai Hamvas Béla Városi Könyvtár-
ban. Bővebb információ található 
a hbvk.hu oldalon, vagy kérhető 
a könyvtár munkatársaitól a (23) 
355 727-es telefonszámon.

***
Haltelepítés és horgásza-

ti tilalom. A Dubics Tamás Hor-
gászegyesület tíz mázsa horog-
érett pontyot telepít a Benta pa-
takba Százhalombattánál, május 
21-én, pénteken. A torkolat ki-
vételével tilos a horgászat május 
21-e reggel 8 órától május 22-e 
reggel 6 óráig.

***
Gyűjtés a covid-árvák ja-

vára. A Keresztény Értelmiségi-
ek Szövetsége támogatja Áder Já-
nos köztársasági elnök és felesége, 
Herczegh Anita kezdeményezését, 
melynek célja a koronavírus mi-
att árván maradt gyermekek meg-
segítése. A KÉSZ fontosnak tart-
ja, hogy csatlakozzon ehhez a ne-
mes, pártpolitikától független és a 
keresztény szolidaritást is tükrö-
ző tevékenységhez, ezért gyűjtést 
hirdetett tagjai körében a Regőczi 
Istvánról elnevezett alapítvány tá-
mogatására. További részletek az 
egyesület honlapján (www.keesz.
hu) olvashatók.

***
„Hitből pajzsot”. A Keresz-

tény Értelmiségiek Szövetsége 
videó sorozatának új filmjében 
Aradszki András országgyűlési 
képviselő beszél arról, hogyan ta-
pasztalta meg az ima erejét és Is-
ten kegyelmét a koronavírus elleni 
több hónapos küzdelemben. A vi-
deó a KÉSZ honlapján, YouTube-
csatornáján és Facebook-oldalán 
elérhető.

***
Közlekedik a család – ve-

télkedő. Az ORFK idén is meg-
hirdette a „Közlekedik a család” 
közlekedésbiztonsági vetélke-
dőt. A versenyre nevezhet minden 
olyan magyarországi lakóhellyel 
rendelkező család, ahol legalább 
az egyik szülő rendelkezik érvé-
nyes „B” kategóriás vezetői enge-
déllyel, továbbá 6–17 év közötti 
gyereke(ke)t nevelnek. A fődíj egy 
Skoda Kamiq személygépkocsi. 
Részletek a kozlekedikacsalad.hu 
oldalon.

n

A virágos Óvárosért

Az applikációban található „Mada-
rak és fák napja” túrát elindítva a kis-
erdő-gát útvonalat járhatták be a játé-
kosok, tíz, QR kóddal és kérdéssel el-
látott checkpointot érintve.

A túrát teljesítők és a válaszokat 
az OkosBatta alkalmazás „Heti Kvíz” 
menüpontjára beküldők közül három 
személyt sorsoltak ki. Az emailben ér-
tesített nyertesek battai ajándékcso-
magot kaptak, amelynek tartalma egy 
hátizsák, esernyő, sportóra, szilikon 
karkötő, egy kupica, valamint egy ki-

tűző. A sorsolás megtekinthető a pol-
gármester Facebook-oldalán. n

Kisorsolták a Madarak és 
Fák Napja játék nyerteseit

A május 10-ei jeles nap alkalomból Százhalombatta „zöld” terü-
letén BattaTúra játékot hirdetett meg Vezér Mihály polgármester. 
A felhíváshoz a BattaTúra és a nemrég indított OkosBatta alkal-
mazásokkal bárki kapcsolódhatott május 10-e és 16-a között.
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Az Önkéntes Mentőegyesület 134 
éve alakult Budapesten, majd 1948-
ban létrejött az Országos Mentőszol-
gálat, amelynek köszönhetően a men-
tés állami feladattá vált. Május 10-e a 
„mentősök születésnapja” – fogalmaz 

a városvezető, aki köszönetét fejezi 
ki a mentődolgozóknak példaértékű 
helytállásukért.

Vezér Mihály emlékeztet arra, hogy 
a magyar tűzoltókat, május 4-én, 
Szent Flórián napján ünnepeltük. n

 Az áldozatos munkáért, a köszö-
net és a hála jeléül szervezett aján-
dék vízitúra időpontja június 19-e, 
10 óra, indulás a battai KlubSirály 
csónakháztól. A jelentkezéseket 
Tóth Ákos várja, a 06-20-444-37-
38-as számon.

A túrára - köszönetét kifejezve - 
Vezér Mihály, Százhalombatta pol-
gármestere is felhívta a figyelmet 
közösségi oldalán.

Tisztelt Százhalombattai Egész-
ségügyi Dolgozók!

Köszönetemet és megbecsülése-
met fejezem ki a koronavírus-jár-

vány ideje alatt végzett elkötelezett, 
áldozatkész munkájukért, helytállá-
sukért, amelyet tolmácsolok Önök 
felé Önkormányzatunk, a városla-
kók és a magam nevében. Az egész-
ségügyben dolgozók munkáját több-
féle módon igyekszünk megköszön-
ni. 

Hálánk és elismerésünk jeléül 
nagy tisztelettel ajánlom figyelmük-
be Tóth Ákosnak, a Dunai Flottil-
la - a Magyar Vízitúra Klaszter tag-
jának és tagjainak felajánlását az 
egészségügyi dolgozók és családtag-
jaik számára. A csapat ajándék vízi-
túra napot szervez Önöknek, köszö-
netként az elmúlt időszakokban vég-
zett megfeszített, áldozatos munká-
jukért.

Kérem, hogy ha tehetik vegyék 
igénybe a nagyszerű felajánlását, 
amelyet ezúton is köszönök Tóth 
Ákosnak és a Dunai Flottila csapatá-
nak, már nem az első eset, hogy pél-
dát mutatva, önzetlenül szolgálják 
városunk közösségét. 

Kívánok a vízitúrához jó időt, kel-
lemes pihenést és feltöltődést! n

A horgolásokkal díszített fák, köz-
téri installációk díszítése az USA-ból 
származik, de ma már hazánkban is 
egyre több településen megtalálható-
ak a különleges „öltözékbe” burkolt 
fák, vagy akár padok is. 

A horgolás nemcsak a szemnek, 
hanem a léleknek is megnyugtató, a 
Varázsfák pedig a közösség összetar-
tó erejéről is tanúbizonyságot tesz-
nek. Százhalombattán is így valósul-
hatott meg, hogy kilenc fa kapott szí-
nes „ruhát”. 

A Barátság Kultruális Központ ez-
úton is köszönetét fejezi ki mindazok-
nak, akik horgolásukkal hozzájárul-
tak, hogy megvalósulhasson a kez-
deményezés: Balogh Edina, Dr. Ko-
vácsné Börcsök Adrienn, Dubecz 
Tivadarné Marika, Fejes Melinda, Ga-
lambos Péterné, Gyöngy-Molná Ju-
dit, Haász Magdolna, Jászi Péterné, 
Kálmánné Elek Andrea, Kancsal Já-
nosné Panni, Kiss Brigitta, Kiss Ist-
vánné Pötyi, Kovács Alberné Irén, 
Kubovicsné S. Klára, Majerszki Já-
nosné Erzsi, Molnár Jánosné Erzsike, 
Molnár Károlyné Ani, Nagy Józsefné 
Erzsi, Németh Tiborné, Rózsa János-
né Bözsi, Ruff Lívia, Soczó Mátyásné, 
Soltészné Urbán Ágnes, Spánicz Éva, 
Szász Irma, Szilágyi Virág, Ternyák 
Lászlóné, Tóth Mihályné Böbe, Uti 
Lajosné Erzsike, Volárvits Éva

Külön köszönet illeti meg Uti La-
josné Erzsikét és Haász Magdolnát, 
akik a horgolások mellett összeállí-
tották az elkészült alkotásokat, és óvó 
törödéssel elhelyezték őket a fák tör-
zsén. 

Tegyenek egy sétát Önök is a főté-
ren és gyönyörködjenek a Varázsliget-
ben!

n

Köszönet a mentősöknek
Tisztelettel és köszönettel tartozunk azért az elhivatott, áldoza-
tos munkáért, amellyel naponta több embertársunk életét men-
tik meg. Ezekben a nehéz időkben különösen embert próbáló, 
fáradhatatlan és nélkülözhetetlen a munkájuk – írja közösségi 
oldalán Vezér Mihály, Százhalombatta polgármestere, május 10., 
a Mentők Napja alkalmából.

Vízitúra-felajánlás az 
egészségügyi dolgozók számára

„Gyere velünk, most mi dolgozunk érted!” - ezzel a mottóval 
szervez ingyenes dunai kenus evezést az egészségügyi dolgozók 
és családtagjaik számára Tóth Ákos a százhalombattai Dunai 
Flottilla színeiben.

Varázsliget a Szent István 
téren

A Barátság Kulturális Központ április végén közzétett felhívá-
sára több száz csodálatos horgolás érkezett az intézménybe, 
melyekkel május elején feldíszítették a főtér fáit, amelyek így 
egy különleges, színes vidám ligetté változtatak. 

Az egészségmegőrzésben, a beteg-
ségek megelőzésében, a mielőbbi fel-
ismerésben és a gyógyításban nagy 
szerepe van a háziorvosoknak. Na-
gyon köszönjük nekik azt a helytál-

lást, amit a koronavírus-járványban 
a betegek ellátása érdekében kifejtet-
tek!

Vezér Mihály Ph.D.
polgármester

Családorvosok világnapja
A Családorvosok Világszervezete a 2010. évtől világnappá 
nyilvánította május 19-ét, amely napon a figyelem a családorvo-
sokra irányul.

Favasút-készlet és sok más játék 
találhat gazdára, a főnyeremény egy 
többfunkciós billiárdasztal.

A sorsoláson való részvételhez 
ki kell tölteni egy űrlapot, amely a 
képviselő Facebook-oldalán elér-
hető. A lapot levágva, személyesen, 
vagy postai úton lehet eljuttatni az 

Erkel Ferenc körút 33-as szám alá, 
valamint digitális formában elküld-
hető a szalaiattila@citromail.hu 
címre. Egy család több lapot is le-
adhat. A nyilatkozattal a szülő vagy 
gondviselő automatikusan hozzájá-
rul mozgó vagy állóképek készíté-
séhez, amik felkerülnek a közössé-
gi oldalra.

 A sorsolás eredményéről minden 
nyertes értesítést kap.

Szalai Attila települési képvise-
lő, 2440. Százhalombatta, Erkel Fe-
renc kőrút 33. 3/1. Telefon: 06-30-
9-298-597.

 n

Ünnepi ajándékozás
Huszonegyedik alkalommal szervez gyermeknapi játék-sorso-
lást Szalai Attila önkormányzati képviselő május 30-án, a hónap 
utolsó vasárnapján.
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Az intézmény egyik ablakába ki-
tett szerencsekerék megforgatásá-
val derült ki, milyen útvonalon sé-
táljanak, túrázzanak az érdeklődők 
a városban, és készítsenek fotókat 
adott témáról (háztetők, szívek, víz, 
szőnyegporolók, szobrok a város-
ban). Több mint ötven fénykép ér-
kezett, ebből az „ablakkiállításunk” 
egy része már elkészült, a többi fo-
tót folyamatosan tesszük ki abla-
kainkba. Akiknek köszönjük a ki-
állítás anyagát és a közösségünk-
höz való tartozás bizonyítékát: Csá-
szár Ágnes, Elek Kálmánné, Molnár 
Károlyné, Molnár Jánosné, Kovács 
Albertné, Kovács Tibor, Mihálka 
Klára, Szabó Aliz.  A Múzeum 
Facebook-oldalán Tudástár rova-
tunkban láthatóak a beérkezett fo-
tók. Kérjük, kövessék oldalunkat to-
vábbra is friss információkért, érde-
kességekért.

Megnyitjuk a százhalombat-
tai Régészeti Park kapuját má-
jus 20-án, csütörtökön. A lá-
togatók fogadásában a fokozatos-
ság elvét követjük. A veszélyhelyzet 

idején alkalmazandó védelmi in-
tézkedéseket szabályozó kormány-
rendeletek szerint a Múzeum kiállí-
tóhelyeit csak védettségi igazolvány-
nyal rendelkező személy, valamint a 
felügyelete alatt lévő 18. életévét be 
nem töltött személy látogathatja. A 
Park 3,5 hektáros területét egyelőre 
csak sétálójeggyel látogatható, ami 
azt jelenti, hogy a bronzkori, vas-
kori épületek másolataiba és a 115. 
számú feltárt halomsírba nem lehet 
bemenni, továbbá szolgáltatásaink 
is szünetelnek. 

A „Matrica” Múzeum még nem 
fogad látogatókat. A járványügyi 
helyzet javulásával reméljük, hama-
rosan, a korábban megszokott mó-
don találkozhatunk vendégeinkkel. 
A nyitás további részleteiről fokoza-
tosan tájékoztatjuk Önöket!

A Régészeti Park nyitvatartása: 
csütörtök, péntek, szombat 10–14 
óra. Jegyárak és kedvezmények a 
matricamuzeum.hu oldalon.

Várjuk Önöket szeretettel!
a „Matrica” Múzeum 

munkatársai

A százhalombattai Eötvös iskolában 
a tavaszi szünetet követő héten lázas 
készülődés vette kezdetét, miután 
kiderült, hogy áprilisban újra indul 
alsó tagozaton a jelenléti oktatás.

Felmerült a kérdés: Hogyan sze-
rezhetnénk meglepetést az iskolába 
visszatérő tanulóinknak?

A lelkes pedagógusaink meg is 
adták a választ! – Varázsoljuk szeb-
bé az udvart, az iskola környezetét!

Sok volt a tennivaló! Hamar elő-
kerültek a metszőollók, ágvágók, 
lombseprűk, sövényvágó eszközök. 
A lelkes csapat a járványügyi elő-
írásoknak megfelelően jókedvűen 
kezdte el a március 1-től elnéptele-
nedett udvar rendbetételét. A mun-
kába a technikai dolgozóink is tevé-
kenyen bekapcsolódtak.

Két évvel korábban, a szülők, a 
polgármester úr és a tankerület ösz-
szefogásával, anyagi támogatásával 
felújított iskolai játszótér különleges 
felületei szakszerű kezelést igényel-
nek. Vigyázva, különös gonddal kel-
lett hozzáfogni a munkához.

A színes gumival borított játéktér 
hamar megtisztult a cirokseprűk si-
mogatásától. Lekerültek a műfűről 
a száraz, elkorhadt gallyak. A tekin-
télyes méretű platánok lehullott le-
veleit, elszáradt terméseit, letörede-
zett ágait zsákokba gyűjtöttük. A te-
reket elválasztó sövények, cserjék is 
új, rendezett formát kaptak.

A munka során, a futópálya és 
a sportpálya is megújult, melyek a 

gyerekek legkedveltebb játszó terü-
letei közé tartoznak.

Az iskola előtti díszkert sem ma-
radhatott ki a szépítésből. A cser-
jék megmetszésével a süniknek, kis-
madaraknak korábban kialakított 
odúk, rejtekhelyek újra barátságo-
sabbá és vonzóbbá váltak.

A több napos munka végeztével, 
mindenki örömmel tekintett körbe 
az udvaron. Nem csak a szép látvány 

derítette őket jókedvre, hanem az a 
tudat, hogy egy olyan közösségnek a 
tagjai, akik minden helyzetben ösz-
szefognak.

A rendelkezéseknek megfelelő-
en két ütemben érkeztek vissza a di-
ákok iskolánkba. Először alsós ta-
nulóinkkal találkozhattunk. Vidám 
hangjuk hamar betöltötte az épület 
falait. Önfeledt játék, könnyed közös 
tanulás vette kezdetét.

Közben éreztük hiányát a felső ta-
gozatos gyermekeknek is. A tanító 
nénik ezt mindenképp tudatni sze-
rették volna velük valamiképpen. 
Elkészült egy, a „nagyok” fogadásá-
ra írt kedves üdvözlet a pedagógiai 
asszisztensek segítségével. Ez a fel-
irat az iskola bejáratánál várta az 
Eötvös diákságot május 10-én. Az 
üzenet minden felnőttet és gyereket 
egyaránt megérintett. Mindannyian 
örültünk, hogy összetartozunk, és 
egy igazi „nagy család” részesei va-
gyunk!

Majer Istvánné
tanító

Az előző lapszámban olvashattak a 
kedves Olvasók az „Okosodj” című 
weboldalról (okosodj.com), amely 
elsősorban a középiskolás tanulók 
érettségire történő egyéni felkészülé-
sét segíti egyelőre természettudomá-
nyos (biológia, kémia) és matematika 
tantárgyakból. 

A pandémia ill. a digitális okta-
tás első szakaszában kialakuló, fejlő-
dő oldal híre hozzám is eljutott, hi-
szen kompetens, biológiából és infor-
matikából is jólfelkészült munkatár-
sakat, weboldal fejlesztőket kerestek 
az oldal készítői. Korábbi tehetséges 
tanítványaim közül Baróthi Veronika 
Zsófiára gondoltam: biztos voltam ab-
ban, hogy Zsófi, a tanulmányai kap-
csán meg tudja oldani ezt a feladatot. 
Az Arany Gimnáziumban emelt szin-
tű biológia képzésen tanult, majd a si-
keres érettségi vizsgái után az ELTE 
biológus alapszakot végezte el. Isko-
lánk tehetséggondozása 35 évre nyú-
lik vissza és mind az általános iskolai, 
mind pedig a gimnáziumi tagozaton 
számos tehetséges tanulónkat bocsá-
tottuk el sikeresen felkészítve kedvenc 

tudományuk további tanulásának út-
jára. 

Nagyon büszkék vagyunk arra, 
hogy bárhová kerülnek el tanítványa-
ink az Arany János Iskolából, meg-
állják helyüket, megfelelnek a felső-
oktatási követelményeknek, a mun-
ka világában értékeket képviselnek és 
hoznak létre. Ilyen ez a weboldal is. 
Szerkesztői az előző cikkben említett 
2 területen kívül (fizika, informatika) 
még a történelem tantárgy fejleszté-
sén is gondolkodnak. 

Természetesen e területen is tu-
dunk kiváló tehetséges egykori 
„Arany”-os diákot ajánlani munká-
juk megsegítéséhez. Az Okosodj ol-
dal szerkesztőinek, fejlesztőinek gra-
tulálunk, hiszen a digitális tanulásban 
mostanában nagyot fejlődött diákok-
nak nyújtanak nagy szakmai segítsé-
get munkájukkal.  Fejlesztő munká-
jukhoz további sok sikert kívánunk!

Horváthné dr. Hidegh Anikó
intézményvezető

Arany János Általános Iskola és 
Gimnázium

Folyamatosan Okosodj!

Hírek a „Matrica” Múzeumból
A „Matrica” Múzeum is csatlakozott a Közösségek Hete orszá-
gos rendezvénysorozathoz május 10–16. között. Felhívással 
fordultunk a százhalombattaiakhoz Szerencsekerékkel a városba 
címmel. 

Készülődés az Eötvösben, újra együtt
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- Erdélyből származol. Mint ki-
sebbségi sorsban élő magyarnak, 
milyen gyermekkorod volt?  

- 1965-ben születtem Kolozs-
váron, és  tizenkét éves koromig 

ott is éltem. A két világháború kö-
zött szülőházamban szerkesztet-
ték a korszak fontos folyóiratát, a 
Széchenyi szellemét közvetítő Hi-
tel című nemzetpolitikai szemlét. 
Kós Károly, Tamási Áron, Dsida 
Jenő és a lap 220 munkatársa kö-
zül sokan dolgoztak és tárgyaltak 
itt. A nehéz időkben nagyszüleim 
és szüleim megőrizték a ház relik-
viáit, és ma Leányfalun működik a 
Hitel Múzeum-Galéria Alapítvány 
égisze alatt az a lakásmúzeum, 
amelyben mindez megtekinthető. 

- Hogyan kerültetek Magyar-
országra?

- Apámat politikai pszichiátri-
ára akarták kényszeríteni, amit 
ő visszautasított. Ezzel nyíltan 
a rendszer ellensége lett. Tudta, 
hogy az életünket ellehetetlenít-
hetik, így hát elkezdte szervezni az 
áttelepülésünket. Az is sokat len-
dített az ügyön, hogy a házunkra 
ácsingózni kezdett számos román 
vezető személyiség, s lényegében 
a házunkért cserébe Magyaror-
szágra engedtek minket. 

Pápakovácsiba kerültünk, ahol 
apám körzeti orvos lett. Kolozs-
vár és Pápakovácsi között nekem 
nagy volt a szakadék, honvágyam 
volt, sokat sírtam. A Debreceni 

Református Gimnáziumban talál-
tam magamra középiskolás éve-
im alatt. Új barátságokat kötöt-
tem, részt vettem az önképzőkör 
szervezésében, énekeltem a híres 

Kántusban, szavalataimmal szol-
gáltam a hétvégi gyülekezeti ki-
szállásokon. 

Érettségi után a teológiára 
mentem, ám rájöttem, hogy Isten-
képem folyton változik, lelkész-
ként nem tudnék hiteles lenni, 
mert magam is folyton vívódom. 
Azóta már tudom, Istenképünk 
folyamatosan változik. Talán, ha 
akkor lett volna olyan lehetőség, 
mint ma, hogy teológiai végzett-
séggel lelkigondozó legyek, vagy 
vallástanár, nem hagytam volna 
ott. Dolgozni kezdtem, képesítés 
nélkül tanítottam, közben levele-
zőn végeztem a főiskolát. 

Férjhez mentem egy reformá-
tus lelkészhez, aki Debrecenben 
az osztálytársam volt. Lábatlan-
ban szolgáltunk egy évet, itt szüle-
tett első lányunk, ezután egy évet 
Edinburgh-ban töltöttünk férjem 
ösztöndíjának köszönhetően. Ha-
zatérve egy ideig a budapesti Sza-
badság téri gyülekezetben szolgál-
tunk, ahol még két lányunk szüle-
tett, majd Bugyira kerültünk, ahol 
megszületett a fiunk.

- Mikor dőlt el, hogy tanárnő 
leszel? 

- Bugyin visszakapta a gyüle-
kezet az államtól egykori iskolá-

ját. Az első évnyitón édesapám ki-
ment az Úr asztalához, és elmond-
ta, hogy gróf Beleznay Anna, aki 
építette az iskolát,  egyenes ági fel-
menőnk. Amikor az emberek ezt 

meghallották, felállva tapsoltak a 
templomban, olyan tisztelete volt 
még akkor is a Beleznay névnek. 
Hittant oktattam az óvodában és 
az iskolában, angolórákat tartot-
tam több tucat gyereknek a paró-
kián, színjátszókört és kórust is 
vezettem. Az iskolát holland segít-
séggel tataroztuk, tanári lakáso-
kat és új parókiát építettünk. Ez-
után a férjemet Budafokra hívták 
lelkésznek. Ekkor kezdtem tanul-
ni a Károlin magyar-kommuniká-
ció szakon. A jó tanulmányi ered-
ményemnek köszönhetően há-
romszor is köztársasági ösztöndí-
jas lettem. Maradhattam volna az 
egyetemen, ám én vágytam a te-
repre, így elkezdtem tanítani egy 
budapesti középiskolában.

- Néhány éve a Sziszki igaz-
gatója lettél. Mesélnél erről 
is?  

- Negyvenévesen elváltam. Je-
lenlegi férjemmel  Érden építkez-
tünk, így az érdi Széchenyi iskolá-
ban tanítottam másfél évig, utána 
hét évig Sóskúton. Itt kezdődött el 
a pedagógiai karrierem.  Szakvizs-
gáztam a BME közoktatás-vezetői 
szakán, mesterpedagógusi minő-
sítést szereztem, majd szakértő-
vé képeztek ki a pedagógus élet-

pályamodell minősítési és tan-
felügyeleti rendszerében. Először 
munkaközösség-vezető lettem, 
aztán kialakítottam az iskola mi-
nőségfejlesztését, végül felkértek 
igazgatóhelyettesnek.  

Közben trénerként továb-
bi szakértők képzésében vettem 
részt. Akkor ismertem meg dr. 
Horváth Bélát, aki az én csopor-
tomba járt. Felkért a helyette-
sének, amit örömmel vállaltam, 
mert a Sziszki neve jól csengett 
a fülemben. Amikor ő főigazgató 
lett, én lettem a megbízott igaz-
gató a Sziszkiben, majd sikere-
sen pályáztam, így ki is neveztek. 
Egy remek és kiemelkedően sike-
res közösséget vezethetek immá-
ron hat éve!

- A Nemzeti Alaptanterv kidol-
gozásában is szereped volt. 

- Bekerültem Csépe Valé-
ria professzorasszony csapatá-
ba. Előbb az általános tartalom-
fejlesztési csoportban dolgozhat-
tam, majd az implementációban 
is részt vettem. A kutatómunka 
arra inspirált, hogy elgondolkod-
jam a minősítési és tanfelügye-
leti rendszer aktualizálásán. Egy 
újabb szakvizsgát tettem le, és er-
ről írtam szakdolgozatot. Azóta a 
szegedi egyetemen szakértői mód-
szertant tanítok. A világ nagyon 
gyorsan változik, s ez igaz az ok-
tatásügyre is. Felértékelődik a 
reziliencia. Meg kell tanulnunk a 
változásokat nem traumaként, ha-
nem kihívásként, megfelelő rugal-
massággal kezelni. Fontos a szem-
léletváltás és a módszertani meg-
újulás. Jelenleg coachingot tanu-
lok a METU-n. Az foglalkoztat, 
hogyan lehet a coaching szemlé-
letű vezetést behozni az iskolákba. 

- Miket tartasz az utóbbi évek 
legfontosabb eredményeinek? 

- Elsősorban azt, hogy a 
Sziszkiben olyan intézményi kul-
túrát teremtettünk, amelyben jól 
érzi magát a pedagógus, s ezáltal 
olyan klímát tud kialakítani maga 
körül, melyben jól érzik magukat 
a diákok is. Működésünk alapja 
a bizalom. Nálunk lehet hibázni, 
mert a hibákból tanulunk a leg-
többet, és mert ahol szabad hibáz-
ni, ott van bátorság újítani, kísér-
letezni, önmagunkat keresni. 

Másodsorban az, hogy sikerült 
az egyen-egyenkénti motivációk-
ból közös elköteleződést kialakíta-
ni egy vízió és egy küldetés mellett 
kollégákkal, tanulókkal, szülők-
kel. Harmadsorban pedig, hogy a 
kollégák között rendkívül jól mű-
ködik a tudásmegosztás. 

„Adjatok hálát mindenekért...”
Málnási-Szász Myrtillel, a SZISZKI igazgatónőjével Fazekas István író beszélgetett

Foly tatás a 7. ol da lon
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Ez nélkülözhetetlen alapja egy 
jó iskolának. Ezért is fontos, hogy a 
Sziszki Bázisintézmény. Célul tűz-
tük ki, hogy tíz év alatt benne le-
szünk az ország első tíz szakgimná-
ziumában, és két év alatt sikerült. 

A HVG is közölte, hogy a kom-
petencia-mérések, illetve a tovább-
tanulási mutatók és érettségi ered-
mények alapján a Sziszki országo-
san a 9. helyen áll, s azóta az ered-
ményeink csak jobbak lettek. A 
gimnáziumi felvételik sikeressége 
tavaly 93,5%-os volt, ami szinte hi-
hetetlen, de a számok nem hazud-
nak.  

- Te hogyan látod, minek kö-
szönhetőek ezek a kiugró eredmé-
nyek? 

- Közösség vagyunk. Ki-ki a 
maga adottságaival, erősségeivel. 
Összeköt bennünket a már emlí-
tett küldetés és az a hit és remény-
ség, hogy sikerül elérni a közösen 
megálmodott célokat. Ugyanak-
kor hívő emberként mindenben 
megtapasztalom az isteni gondvi-
selést. Ebből tudok erőt meríteni 
és ez inspirál vezetői munkámban 
is. Nincs más dolgom, mint hogy 
egy magasabb dimenzióból nézzek 
rá kollégáimra, és így támogassam 

őket abban, hogy felfedezzék és 
mozgósítsák tálentumaikat. Min-
denkiben van valamilyen csodála-
tos adottság, ami által a világ gaz-
dagabb lehet. Csak elő kell hívni! 
Én az a vezető vagyok, aki igyek-
szik ezt a kibontakozást facilitálni 
és támogatni. 

Emlékszem a dédanyámra, ami-
kor már csak ülni tudott egy ha-
talmas karosszékben, és arra kér-
ték, vigyázzon rám. Ilyenkor leve-
tette velem a polcról a Révay Lexi-
kon egyik kötetét, és arra tanított, 
hogyan kell bánni a hártya vékony-
ságú lapokkal, tisztelni a titokza-
tos betűket, élvezni a könyv ódon 
illatát. Bárhol csaptam fel, bárme-
lyik kötetet, Ő tudott mesélni azzal 
kapcsolatban olyat, ami engem ér-
dekelt. Aztán visszakérdezett. So-
kat dicsért, és úgy, hogy jogosnak 
éreztem az elismerést,  ezért feltöl-
tött, motivációt, energiát, lendüle-
tet adott. 

Amikor pozitív visszajelzést 
adok, ezt ismétlem. De tudom, 
hogy a dicséret vertikális áramlá-
sát azért tudom működtetni, mert 
egy horizontális áramlásnak is ré-
szese vagyok. Dicsérem Istent! Há-
lás vagyok a megtett útért, az úton 
megismert emberekért, Isten min-
den ajándékáért! n

Folytatás az előző oldalról

ingyenes
konzultációval

nagyszülői

csomag

takarítás (portörlés, porszívózás,
felmosás)
ágyneműáthúzás
gyógyszerkiváltás
postai ügyintézés vagy vasalás

házi kedvenc sétáltatása vagy
kozmetikába vitele
temetőlátogatás
kerti alapmunkák

 

A fenti négy szolgáltatás tetszés
szerint felcserélhető az alábbiakkal:

 

takarítás
ágyneműáthúzás
vasalás
gyermekfelügyelet

kerti alapmunkák
bevásárlás
házikedvenc sétáltatása vagy
kozmetikába vitele

A  fenti négy szolgáltatás tetszés 
szerint felcserélhető az alábbiakkal:

 

39.990 Ft/hó

szülői 

csomag

varia 

csomag

39.990 Ft/hó39.990 Ft/hó

Egyedileg összeállítható
csomagajánlatunkban
Ön választhatja ki
a négy legmegfelelőbb
szolgáltatást, ami
megkönnyítheti életvitelét
a hétköznapokban.

c s o m a g a j á n l a t a i n k

Szolgáltatásaink

+36-20581-8102 info@jelenlet-jelenvagyunk.hu jelenlet-jelenvagyunk.hu Jelenlét-jelenvagyunkf

házvezetés és még annál is több

gyermekfelügyelet
takarítás
mosogatás 
ablaktisztítás
ágyneműáthúzás
vasalás
kerti alapmunkák 
házi kedvenc sétáltatása vagy
felügyelete
házi kedvenc kozmetikába
vitele
apróbb szerelési munkák
elvégzése
bevásárlás vagy segítség
online bevásárlásban
megfelelő szakember
megkeresése

Nagyon vártuk, hogy visszatér-
jünk korábbi életünkhöz, amihez 
új reményt ad a korlátozások fo-
kozatos feloldása. Nem feledkez-
hetünk meg arról, hogy a nyitás 
nem a korlátlan szabadságot je-
lenti. A járványveszély nem ért 
véget, ezért a védelmi szabályokat 
a lazítással párhuzamosan ugyan-
úgy be kell tartanunk. A felelőtle-
nül megélt szabadság miatt újra 
átélhetjük a hetekig tartó betegsé-
get vagy kényszerpihenőt, ugyan-
akkor ezzel rég nem látott szeret-
teinket, barátainkat is veszélyez-
tetjük.

Akik már felvették az oltást, tu-
datosan készültek maguk és kör-
nyezetük megvédésére. De a vírus 
továbbra is velünk van, és sokan 
most sem védettek ellene. Külö-
nösen nagy veszélyben vannak a 
még nem oltható gyermekeink, 
akikért nemcsak a szülők, hanem 
a pedagógusok és az intézmények 

dolgozói is felelősséggel tartoz-
nak, ahogy minden munkahelyi 
közösségen belül is elvárható az 
egymás iránti felelős magatartás.

Sajnos még mindig többen el-
utasítják az oltást, nem látják át a 
vírus terjesztésében játszott sze-
repüket és az oltás adta esélyt a 
járvány mielőbbi leküzdésére.

Kétszeresen is felelősek va-
gyunk tehát felebarátainkért: ké-
pesek vagyunk-e óvatosan bán-
ni a lazítások adta szabadsággal, 
másrészt a védőoltás felvételével 
hozzájárulunk-e a járvány legyő-
zéséhez?

Védjük meg egymást és gyer-
mekeinket, ne hagyjuk, hogy el-
ragadjon minket a nyitás mámo-
ra! Segítse mindenki oltakozással 
a járvány leküzdését!

Keresztény Értelmiségiek 
Szövetségének 

elnöksége

Felelősséggel szabadon
A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége felhívja a 
figyelmet a korlátozások enyhítésével járó személyes 
felelősség fontosságára. Mindenkit arra kér, hogy a 
védőoltás felvételével segítse a járvány leküzdését.
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Napjainkban az állatvédelemről el-
mondható, hogy nem közvetlenül 
gazdasági vagy környezetvédelmi 
indíttatásúnak, sokkal inkább eti-
kai megfontolásúnak kell lennie – 
erkölcsi alapokon kell álljon, külön-
ben nem működhet hatékonyan.

Ki kell mondanunk, hogy az ál-
latok érző lények: a fájdalom, va-
lamint a létszükségleteik kielégíté-
séhez szükséges tényezők hiánya 
számukra is nagy szenvedést okoz. 
Ameddig nincs szakmai állatvédel-
mi képzés hazánkban, addig legin-

kább az állatorvosok az állatvéde-
lem letéteményesei.

Az állatok sérelmére leggyakrab-
ban elkövetett bűncselekmény az 
állatkínzás, melynek tilalma 2004-
ben került be az akkori Büntető Tör-
vénykönyvbe – legsúlyosabb bünte-

tési tétel ma három év szabadság-
vesztés. Azonban az állatkínzásért 
járó szankciók nem elég elrettentő-
ek ahhoz, hogy az emberek leszokja-
nak az állatokkal szemben alkalma-
zott kegyetlen bánásmódról.

Az állatvédelem célja elsősorban 

a szándékos állatkínzás megelőzé-
se, feltárása, kezelése. De cél, olyan 
alapvető elemek biztosítása, mint az 
állattartás során az állat jó közérze-
tének elérése, ami az állathigiéniát is 
magában foglalja – hiszen betegség 
esetén nem alakulhat ki “a” jó köz-
érzet.

Biztosítani kell az elvárható állat-
higiéniát, ami elsősorban mentessé-
get jelent az éhségtől, szomjúságtól, 
a fájdalomtól, betegségtől, sérülé-
sektől, és a félelemtől, káros stressz-
hatásoktól.

Az állatvédelmi szervezetek sok-
szor az állatkínzásért járó szankciók 
szigorítását sürgetik, míg én sokkal 
inkább az állatokkal való együttélés 
szabályainak oktatására, az állattar-
tási ismeretek alapos és szemléletes 
bemutatására helyezném a hang-
súlyt, különösen a gyermekek eseté-
ben. Felnőtteknél is fontos a tájékoz-
tató elbeszélgetés – sokan tapasztal-
juk, hogy ha az addig rutinból cse-
lekvő emberek pontos információval 
rendelkeznek az állatok viselkedésé-
ről, és megfelelő módon közelítik 
meg őket, akkor számos tévhit, fél-
reértés feloldható például a kennel-
ben tartással, vagy az ivartalanítás-
sal kapcsolatban.

Hiszek a társadalmi és környeze-
ti nevelés erejében, amit kiválóan le-
het az állatvédelemben is alkalmaz-
ni. Hiszem, hogy az empátia és szoli-
daritás valahol azzal kezdődik, hogy 

vigyázunk a körülöttünk élő termé-
szetre, állatokra. Tudatos tervezés-
sel tegyük állatbaráttá társadalmun-
kat, környezetünket.

Állatvédelem megerősítésének le-
hetőségei napjainkban:

Cél az állatvédelemben olyan, 
a menhelyek számára ingyenesen 
használható jelzőrendszer kiépítése, 
amibe automatikusan kerülnek az 
állatkínzók adatai, miután jogerős 
elítélő határozat született ügyükben. 
Akit egyszer elítéltek állatkínzásért, 
ne fogadhasson örökbe állatot.

Fontos, hogy 2021. április 1-től a 
kedvtelésből tartott állatokkal törté-
nő kereskedés FELIR azonosító kö-
teles tevékenységgé válik a jövőben, 
az állatkínzó kutyaszaporítók, ille-
gális kisállat-kereskedők tevékeny-
ségének felszámolásáért.

2021 őszén egy komplex eduká-
ciós program indul állattartóknak 
a NÉBIH szervezésében Gazdijogsi 
néven, ami gyakorlati ismeretekkel 
és kellő elméleti tudással ruházza fel 
a gondoskodó állattartókat.

Támogassuk az állatvédelemmel 
foglalkozó szervezeteket, állatmen-
helyeket! A legtöbben nagy szeretet-
tel várják az állatvédelem iránt elkö-
telezett önkéntes tagok csatlakozá-
sát, és szívesen fogadják a részükre 
felajánlott adó 1%-ot is!

Jószai Teodóra 
Demokratikus Koalíció 

Pest megye 8. sz. vk.

VÁ R O S N A P LÓ
Állatvédelemben is a 

szemléletformálásé a jövő!

A szokásostól eltérően, a szabad ég 
alatt tartotta meg az idei első köz-
gyűlését a Hulladékkommandó Tár-
sadalmi Járőrszolgálat.

Figyelembe véve a járványügyi 
rendelkezéseket a szabad ég alatt 
tartotta meg az éves közgyűlését az 
egyesület. Az éves pénzügyi beszá-
moló mellett változás nélkül fogad-
ták el elnöknek Tápai Mónikát, aki 
13 éve alapította, s azóta is vezeti a 
zöld aktivistákat alkotó közösséget. 
Elnök-helyettesnek Koszta Bélánét 
(Andreát) választották, aki szintén 
a kezdetek óta segíti a közösséget. 
Elnökségi tagnak az újonnan csat-
lakozó Mihálka Klárit választották, 
aki bár az egyik legidősebbje a csa-
patnak, sokszor csatlakozott már az 
egyesület különböző környezetvé-
delmi eseményeihez. 

„A tavalyi éves közgyűlés elma-
radt, de idén mindenképpen meg 
kellett tartani, mert az egyesü-
let képviseletében lejárt a vezető-

ség mandátuma. Bár egy picit bele-
fáradtam, nagyon örülök, hogy új-
ból vezethetem az egyesületet. Klá-
ri fogja erősíteni a korosztályának 
jelenlétét különböző környezetvé-
delmi eseményeiken, aminek na-
gyon örülünk.  A környezetvédelem 
nem korfüggő! Az elmúlt évek so-
rán együttműködtünk más és más 
nyugdíjasklubbal, civil szervezetek-
kel, amelyekkel ültettünk fákat, ké-
szítettünk kültéri padokat, asztalo-
kat, részt vettünk tisztító akciókban. 
Azt gondolom, hogy ez az a korosz-
tály, amely szívesen segíti a mun-
kánkat. Persze várjuk tagsorunk-
ba a fiatalabbakat is. Több középis-
kolával kötöttünk együttműködési 
megállapodást, így az érettségi előtt 
álló fiatalokat is tudjuk foglalkoztat-
ni. Reméljük, hogy a járványhelyzet 
számunkra is mihamarabb megen-
gedi a közösségi eseményeket. Fan-
tasztikus a csapat! 13 éve rendület-
lenül önzetlenül munkálkodik. Ön-

magában már ez összekovácsolta az 
azonos gondolkodásúakat, akikből 
mára már baráti társaság alakult. 
Köszönöm nekik, hogy csapattag le-
hetek!” - nyilatkozta az újbóli meg-
választott elnök, Tápai Mónika.

Koszta Andrea, újbóli megválasz-
tott elnök-helyettes úgy fogalma-
zott: „nagyon fontos, hogy minden-
ki számára kiemelt helyen legyen 
a környezetvédelem. Ez nemcsak 
zöldügy, hanem kihat a mindennap-
jainkra. Bár más irányú terveim is 
vannak a jövőre nézve, szívesen se-
gítem az egyesület munkáját. Köszö-

nöm az ismételt bizalmat. Jó közös-
séget alkotunk, és mindig van mo-
tiváció. Egyesületünk elnöke folya-
matosan programokkal, ötletekkel 
készül, nem véletlen, hogy az idei 
évben a közgyűlés Tápai Mónikát 

választotta az év kommandósának!” 
Aki teheti, támogassa az egyesü-

let munkáját, mindenkit várnak az 
eseményeikre.

Hulladékkommandó Társadalmi 
Járőrszolgálat Egyesület

www.hulladekkommando.
battanet.hu

18523252-1-13

Éves közgyűlés  
a hulladékkommandónál
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A gyermekek veleszületett pre-
ferenciával viseltetnek az embe-
ri arc iránt. A legújabb affektációs 
kutatások szerint a kisbabák négy-
öthetes korukban sokkal szíveseb-
ben néznek arcokat, mint bármi 
mást. Mintha valami ősbizalom 
mutatkozna meg ilyenkor bennük, 
ami aztán lassan elhalványul, ám 
amíg ártatlanságuk megmarad, 
addig ez a bizalom sem csorbul ki 
igazán. 

Sokan azt mondják, a gyerme-
ki jóhiszeműség kudarcai – tehát 
az első csalódások – lesznek az 
okozói a gyermeki ártatlanság el-
vesztésének. Lehet, hogy így van, 
lehet, hogy másképpen, de tény 
az, hogy az ember esendő, s mert 
esendő, szüksége van a kapasz-
kodókra. A modern pszichológu-
sok úgy vélik, egyik ilyen kapasz-
kodónk a tánc, mely valójában a 
lélek egzaltációjából fakad föl, s 
miközben mámorosan átterjed a 
testre, egyszerre képes formálni 
az egyén és a közösség önazonos-
ság-tudatát, hiszen a zenére való 
mozgás igazából nem más, mint 
a lét teljességéről, életünk szent-
ségéről a harmonikus lépések vil-
lámfényében megtett, a némaság 
szomorú madarait is énekre bíró 
szerelmi vallomás.

 A ritmus ősiségének hívei azt 
vallják, hogy a tánc a legmisztiku-
sabb dolog a világon, ugyanis a rit-
mus az egyedüli összekötő kapocs 
a szó, az ének, a zene és a mozdu-

lat között. A tánc által az embe-
ri arc a mozdulatok szikrázásában 
jobban kirajzolódik, átlényegül, s 
egy-egy pillanatra visszanyeri ere-
deti ártatlanságát. 

Közösségünk erősítése érdeké-
ben városunk művészeteket pár-
toló polgármestere, Vezér Mihály 
PhD egy felhívást tett közzé, mely-
lyel ún. Jerusalema táncos kihí-
vást hirdetett meg Százhalombat-
tán. A járvány okozta frusztrációs 
hatásokat sok helyütt unaloműző 
bohóctréfákkal próbálják leküzde-
ni, amiket mindig egy kis gyanak-
vással figyelek, ám meggyőződé-
sem, hogy ez tánckihívás az egyik 
legjobb kezdeményezés, hiszen a 
táncnak valóban van gyógyhatá-
sa is. Erre az életörömöt közvetítő 
afrikai dalra milliók ugrottak már 
föl, s kezdték el járni a legősibb is-
tendicséretet, hogy talpuk alatt 
még a jeges kövek is megtüzesed-
jenek, hogy suhogó ingükből világ-
ra lobbanjon a rejtett boldogság. 
Az angolai „Fenómos do Semba” 
nevű tánccsoport az 5. születés-
napját ünnepelte éppen, amikor 
egyszer csak felcsendültek a tak-
tusok, a szülinaposok pedig azon 
nyomban (mondhatni: l’art pour 
l’art), tányérral a kezükben elkezd-
tek táncolni. 

Adilson Maíza, az együttes ko-
reográfusa, nem sokkal a vigasság 
után így nyilatkozott: „A boldog-
ságot akartuk megmutatni. Az af-
rikaiak, főleg az angolaiak egy-
szerűségét. Azt, hogy lehetséges a 
boldogság, még akkor is, ha sem-
mid nincs, vagy ha olyan időket 
élünk, mint most a világjárvány 
kellős közepette.”

Látva a tánckihívások YouTu-
be-os felvételeit még Platón sza-

vai is eszembe jutottak, aki a tánc-
cal kapcsolatosan kétezer-három-
százhetven évvel ezelőtt így fogal-
mazott: „Az emberi természeten 
kívül egyetlen más élőlény sincs 
birtokában a testet hangokra 
mozgató érzés parancsának. Ezt 
a ringató parancsot ritmusnak 
nevezzük, s azt a parancsot, mely 
a magas és mély hangok összefo-
nódását kormányozza: harmóni-
ának. Ezek együtt pedig a táncot 
teremtik meg.”

A járvány megmutatta nekünk, 
hogy milyen is, amikor egymástól 
el vagyunk szakítva. Különös, de 
talán ezáltal egy kicsit jobban meg-
érthetjük a kisebbségben élő né-
pek helyzetét. Azokét, akiket nem-
csak hazájuktól téptek el, de anya-
nyelvüktől is meg akarnak foszta-
ni. A karantén-lét megtapasztalása 
után a trianoni diktátum igazság-
talansága átérezhetőbb. Miért is 
történt Trianon? Most hagyjuk az 
okokat, de ne hagyjuk a kisebbségi 
sorsban élő testvéreinket, hiszen a 
trianoni döntéssel a nagyhatalmak 
egy kulturálisan is egységes orszá-
got és a benne élő nemzeteket élet-

ellenesen szakították el egymástól 
és fordították egymás ellen! Vá-
rosunkban rengeteg erdélyi me-
nekült él. Tudnak a kisebbségi lét 
keserűségeiről mesélni bőségesen. 
A mindennapi diszkriminációról, 
amihez elég volt csak annyi, hogy 
magyarnak születtek.  De ne feled-
jük: Isten gondviselése által, ami 
széthullott, az újra egységes lehet!

Valamikor nagyon régen az egy 
nyelvet beszélő emberek közössé-
ge fellázadt a Teremtő ellen, s fel 
akarta építeni a Bábel tornyát.  Az 
Isten ellen lázadók Isten nélkül 
akartak egységes közösségi struk-
túrát teremteni, ezért Isten az Őt 
megkerülő emberiség egységét 
megbontotta: összezavarta beszé-
düket, s különféle nyelvek kelet-
keztek. Ám miután Isten a Fiát 
adta értünk, s elküldte a Szent-
lelket, hogy minden időben viga-
szunk és világosságunk legyen, 
mindenki a saját nyelvén hallot-
ta szólni a tanítványokat. A Szent-
lélek igazi egységet teremt, össze-
kapcsolja a népeket, mint a tánc 
a párokat, s előhívja a valódi bol-
dogságot.  n

VÁ R O S N A P LÓ

SZÁZHALOMBATTAI PARTNERCÉGÜNK 
RÉSZÉRE KERESÜNK:

ÉRDEMES JELENTKEZNIE MERT:
 Határozatlan idejű munkaszerződés

 Kezdő alapbér: br. 214.000 Ft 
Béren kívüli juttatások+bónuszok
INGYENES buszjáratok több irányból

HÍVJON MOST!

06 20 240 41 53

További állásajánlataink: WWW.PANNONJOB.HU

ÖSSZESZERELŐKET
1 műszakos munkarendbe!

NINCS TESZTÍRÁS!

CSAK FELVÉTELI ELBESZÉLGETÉS!

Kölcsönzést-közvetítést en. nyilv. sz.: 4376-4./2003.

Fazekas István 

FŐTÉR
Táncéslélek

A most telepített őshonos ma-
gyar példányok néhány év múlva 
érik el a méretes kort, és körülbe-
lül 15 százalékuk marad életben. 
Fekete Zsolt, halászati csoport-
vezető arról is tájékoztatott, hogy 
a tervezett ütemezés szerint a ra-
gadozókkal kezdték az idei telepí-
tést, 27 ezer csuka került a folyó-
ba. Az ötéves program keretében 
békés fajtákat is telepítenek, majd 

elemzik az állomány összetételét. 
A továbbiakban 10 ezer kecsegét 
telepítenek a napokban, de feldú-
sítják a ponty, a süllő és a sügér 
populációt is a battai szakaszon a 
közeljövőben.

A telepítési programnak, a 
nagyüzemi halászat megszűnésé-
nek és a halvédelemnek köszön-
hetően megfelelően kiszélesedett 
a dunai fauna, most már minden 

fajra célzottan lehet horgászni. Ki-
váló a halállomány, akár 20 kilós-
nál nagyobb pontyok, süllők, csu-

kák, harcsák és amurok is fogha-
tóak, valamint bőséges a kínálat 
a fehér fajtához tartozó fejlett ke-
szegfélékből is. Az amur bár nem 
őshonos faj, azonban erősen küz-
dő sporthal, ezért nagy a horgá-
szati értéke. 

A telepítést a százhalombat-
tai polgárőrség biztosította. Sza-
lai Attila, a civil szervezet titkára 
elmondta, hogy a horgászok jel-
lemzően betartják a szabályokat, 
egy kis részük, - mintegy ötszáza-
léknyi pecázó - azonban szemetet 
hagy maga után, illetve nem ren-
delkezik engedéllyel, vagy tiltott 
egyedeket fognak ki.

(HTV)

Megújult a dunai halpopuláció
Sikeres az átfogó, rendszeres haltelepítési program, aminek 
nyomán kiegyenlítődött az állomány összetétele. A szakemberek 
legutóbb májusban, 10 ezer menyhal ivadékot telepítettek a 
dunai Kácsás-öbölbe Százhalombattánál. 
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S P O RT

A múltheti győzelemmel matema-
tikailag megnyertük a bajnokságot, 
bár pontban utolérhettek volna még 
minket, de az egymás elleni eredmény 
miatt mi vagyunk a jobbak. A mérkő-
zés tétje tehát az volt, hogy pontok-
ban se érhessenek már utol minket, és 
hazai győzelemmel ünnepeljük meg a 
bajnoki címet!

Az első félidő elejét idegesen és 
kapkodva kezdtük, rengeteg techni-
kai hibával és elrontott lövéssel. Ezek 
mellett kaptunk jó néhány felesleges 
kiálltást is, amivel tovább nehezítet-
tük helyzetünket. A 15. percben 5-4 

volt az állás, ezek után sikerült ren-
dezni a gondolatainkat és levetkőzni 
kezdetleges idegességünket. Elől pon-
tosan és gyorsan játszottunk, míg há-
tul a kemény védekezésünket jó ka-
pus teljesítmény kísérte. Ez a lendü-
let a félidő végig ki is tartott, és nem 
sok esélyt hagytunk a szigetszentmik-

lósi fiataloknak, a félidei szünetre 8 
gólos előnnyel mehettünk (18-10).  
A második félidőt úgy folytattuk, 
ahogy az elsőt abbahagytuk és gyor-
san meg is lett a két csapat között a 
10 gólos különbség. Ezután kicsit tu-
dott zárkózni a szigetszentmiklósi 
csapat és 4 gólra még egyszer vissza-
kapaszkodtak a 42.percben (24-20). 
Ennél viszont közelebb nem kerültek, 
megint sikerült feljebb kapcsolnunk, 
és a mérkőzés végéig nem is lassítot-
tunk a tempón. Ismét nagyarányú 
győzelmet arattunk, végre hazai kö-
zönség előtt!

SZKE: Róth(k) – Mogyoró-
si 2, Tóth 3, Fiar 2, Kővári 5, Pap, 
Gyurcsovics 3.

Cs.: Pásztor(k) – Kedves 9, Bálint, 
Tarjányi D. 2, Major 1, Keresztes 1, 
Györkő, Veres. 

Edző: Adorján Gábor
Gyúró: Nagy János n

A 3 napos megmérettetésen MM és 
F5 - E/IOM hajóosztályokban verse-
nyeztek. 

Az MM hajóosztályban az első na-
pon forgolódó kis széllel és áztató eső-
vel kellett megbirkózniuk a kapitá-
nyoknak, akik 5 futamot teljesítettek. 

Az F5-E/IOM hajóosztályra a kö-
vetkező két napon került sor, ösz-
szesen 25 futammal. A versenyzők B 
rigget használtak az utolsó napon az 
erős szélbefújások miatt. 

Battai eredmények:
MM hajóosztály: I. Forrai Csaba, 

IV. Schulek János, V. Gergely András
F5-E/IOM hajóosztály: II. Forró 

Krisztián, III. Forrai Csaba, IV. Garay 
György, VI. Schulek János, X. Gergely 
András, XIII. Pákozdy Mihály. n

Igazi házi rangadót játszottunk ha-
zai pályán vendégként, hiszen az el-
lenfél a szakosztály másik megyei csa-
pata, az SZKE III volt.

Az utóbbi idők eredményei és a 
mutatott játék alapján szoros, kiéle-
zett küzdelmet vártam a mérkőzéstől.

Várakozásomat hűen tükrözte a já-
ték, hiszen kezdettől fogva fej-fej mel-
lett estek a gólok és a játékosokon lát-
szott a feszültség, ezért itt-ott hibák 
csúsztak a játékba, így a szünetben 
14:14-et mutatott az eredményjelző.

A második félidőben sem változott 
a forgatókönyv és sportszerű mérkő-
zésen igazi, drámai végjátékot produ-
káltak a csapatok, és véleményem sze-
rint igazságos döntetlen született. 

Következő  mérkőzés: 05.22. szom-

bat, 18.00, Bugyi, Bugyi-SZKE II-
DKSK. 

A két korábbi mérkőzésen 
nagyarányú győzelmet aratott a 
Százhalombattai SZKE II csapa-
ta.

A Szigetszentmiklós III. ellen ha-
zai pályán, 44-23-ra nyertek május 
16-án. A magabiztos támadójáték pá-
rosult a jó védekezéssel. Hiába voltak 
fiatalabbak az ellenfél játékosai, gyors 
visszarendeződéssel megakadályoz-
ták őket a könnyű góllövésben, és a 
félidőben már 12 góllal vezettek. 

Az Aranyszarvast fogadták má-
jus 14-én hazai pályán, ahol 38-19-re 
nyertek. Végig uralva a játékot, nagy 
tempóban már a szünetre jelentős 
előnnyel vezettek (18-6). n

Bajnokok vagyunk!
Megnyerte a kézilabda NB II. Déli csoportját a Százhalombattai 
KE csapata, így osztályozó mérkőzést játszhat majd az NB I./B 
osztályba való feljutásáért. A battai gárda 34-25-re nyert a Szi-
getszentmiklósi KSK U22 ellen a legutóbbi május 15-ei forduló-
ban. Adorján Gábor edző értékelte a találkozót.

Döntetlen a házi rangadón, 
gólzáporos győzelmek

29-29-es döntetlent játszott a Százhalombattai KE II csapata az 
SZKE II-DKSK-val, a Megyei I. osztályú, férfi felnőtt kézilabda 
bajnokságban május 18-án. Koller János edző beszámolója.

Battai sikerek a modellvitorlás regattán
Egy-egy arany, ezüst és bronzérmet, valamint értékes helyezé-
seket szereztek a Dunamenti Energia Modellező Klub versenyzői 
az orfűi Pécsi tavon, a május 7. és 9. között megendezett Medve-
hagyma Regattán.

Gépkezelő operátort
keresünk Százhalombattára 2 műszakos 8 órás munkarendbe. 

Feladatok: hegesztőrobotok és egyéb gépek kiszolgálása, minő-
ségi ellenőrzés. 
Bérezés: br. 200.038 Ft. + 30% műszakpótlék, + br. 30.075 Ft. 
mozgóbér, + br. 16.690 bónusz. 
Céges buszok: Vál, Kajászó, Baracska, Martonvásár, Kisapostag, 
Dunaújváros, Szórád, Ercsi, Ercsi/Sinatelep, Pusztaszabolcs, Bes-
nyő, Ráckeresztúr, Beloiannisz, Iváncsa, Adony, Kulcs, Rácalmás. 

Érdeklődni: 06-70-779-4447
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Keresztrejtvény
PáskándiGéza erdélyi magyar író, 1933. május 18-án született, aki a 62. születésnapja után egy nappal, 1995. május 19-én 
halt meg. Verseket, elbeszéléseket, novellákat, regényeket és drámákat írt, emellett a Nemzeti Színház dramaturgja volt, írói 
munkásságát több díjjal is elismerték (József Attila díj, Kossuth-díj), az 1956-os emlékdíjat is átvehette, ugyanis 1957-től hat 
évet töltött román börtönben államellenes felforgatás vádjával. Több művét meg is filmesítették, talán legemlékezetesebb a 
Hány az óra, Vekker úr? című. Mai rejtvényünk egy Páskándi-idézetet tartalmaz. 

A megfejtéseket 2021. június 4-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 Krivácska Imréné (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

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

A P  R Ó  H I R  D E  T É  S
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Lakatosmunkákat és gépi föld-
munkát vállalunk (lakossági és ipa-
ri kivitel) BAU-GÉP 2000 KFT. Érdek-
lődni: 06-23-552-911; 06-20-519-2527

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

A Halom Televízió felvételre keres rész-
munkaidős vagy főállású operatőr-
vágó munkatársat! Jelentkezni le-
het önéletrajzzal és motivációs levél-
lel az iroda@halomtv.hu e-mail címen. 
Legyél alkotótárs egy fiatal, ambició-
zus, kreatív csapatban!

A tavaszi-nyári időszakban is 
várja a Biksi Méhészet! Díjnyer-
tes termelői mézekkel, virágporral és 
100% méhviasz gyertyákkal! K 10-18h 
Sz - Cs 10-17h P - Sz 10-14h. Címünk: 
Százhalombatta, Vörösmarty u. 40. 
További információ: 06-30-401-5083

Gépszerelő - Szivattyúszerelő 
lakatos, gépésztechnikus 

Munkavégzés helye: Százhalombatta -Budapest - Tiszaúj-
város 
Feladatok: Forgógépek (szivattyú, kompresszor, turbina, 
fúvó, ventilátor stb.) szerelés, karbantartás
Elvárás: Gépész/lakatos végzettség, minimum 5 éves szakmai 
gyakorlat forgógépek karbantartásában, legalább B kategóri-
ás jogosítvány

Elérhetőség: tlw@tlw.hu, magyar.balazs@tlw.hu

ELADÓ! Százhalombattán Béke utcá-
ban 4. emeleti 2 szobás felújított la-
kás eladó! 24.400.000.-Ft

Érd.:06-23/354-550


