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A nemzetnek nincs határa
Felavatták az új Trianon-emlékművet
Ünnepélyes keretek között avatták fel Százhalombattán a Szent István templomnál, az első világháborút lezáró, 1920. június 4-ei trianoni békeszerződés emlékére
állított új emlékművet. A döntés következtében Magyarország elveszítette területének kétharmadát, a lakosság harmada a szomszédos országok állampolgára lett.

A Nemzeti Összetartozás-napi eseményen jelen volt többek között Vezér
Mihály polgármester, Török Sándor és
Nagy Balázs alpolgármesterek, Bóna
Zoltán országgyűlési képviselő, a képviselő-testület tagjai, köztük az emlékműállítást kezdeményező Lukács Bernadett.
Az ünnepi műsort Szigetvári József
művészeti vezető rendezésében a százhalombattai Forrás Néptáncegyüttes
Független Színház adta elő, Benkő Péter színművész közreműködésével.
A két méter magas, gránitból készült obeliszket egy négy méter átmérőjű kör közepén helyezték el, elején
Magyarország címerével és egy „régiúj” ország térképpel, hátulján a „HATÁRA CSAK AZ ORSZÁGNAK VAN,
A NEMZETNEK NINCS” felirat olvasható. Az obeliszktől jobbra helyezték el a nemzeti lobogóval az öt
méter magas zászlórudat, az alapza-

tot az elcsatolt országrészeket szimbolizáló öt sziklakő veszi körbe, Erdély, Kárpátalja, Felvidék, Őrvidék,
Délvidék felirattal.
A műemléket Pankotai Gyula kőfaragó mester készítette.
Vezér Mihály örömét fejezte ki,
hogy a járvány lecsengésével, hosszú
idő után szabadon ünnepelhet a város.
A legfőbb célnak nevezte, hogy a bennünk lévő kételkedést erős hittel, tudással és akarattal legyőzve küzdjünk
a diktátum által előidézett megosztottság ellen. Ezt az érzést kisugározva megvalósulhat a magyarság mindig
is áhított egysége, ami nélkül nem lehet előre lépni. Felidézte, hogy az óriási veszteségeket okozó, igazságtalan,
példa nélküli diktátum a nagyhatalmi
politikai érdekeket szolgálta, aminek
következtében meggyengült az állam.
A mai napig fáj Trianon, emlékezni kell az igazságtalanságra, azonban
ahelyett, hogy hasonló eszközökkel
revansot vennénk, előre kell nézni. A
magyarok szerte a világban testvérekként gondolhatnak egymásra, ezáltal
erősítve az egy nemzethez való tartozás érzését, amely segíthet a ránk rótt
próbatételek elviselésében, megoldásában. Összekapaszkodva a terhek
sokkal könnyebbé válnak, és az örömünk is megsokszorozódik.
Az élete egy részét Százhalombattán töltő Márton Béla festőművészre emlékezve a polgármester felidézte, hogy „nagy világutazó volt”, mert a
trianoni döntés következtében anélkül
lett több ország állampolgára, hogy elhagyta volna az egykor magyar Kárpátalját, ahová még gyerekként költözött szüleivel az Egyesült Államokból.
Végül ideiglenes útlevéllel Magyarországon, Százhalombattán telepedhetett le, majd személyes közbenjárásra
teljesült régi vágya, és a Magyar Köz-

társaság állampolgára lett. Hazaszeretettel átitatott képei a gyerekkort idéző
szép kárpátaljai tájakat jelenítik meg,
alkotásai a városházán is láthatóak.
A városvezető emlékeztetett, hogy
a diktátum következtében a földek, a
bányák, a bankok és a vasúthálózat jelentős részét elvesztettük, a honvéd-

ség létszámát pedig 35 ezer főben korlátozták, gyógyírt jelent azonban, hogy
mára az Európai Unió jórészt összecsatolta az elszakított területeket.
Vezér Mihály köszönetet mondott
mindenkinek, akik révén megvalósulhatott az emlékműállítás és a megem-

Megnyílt a felüljáró
Zöldrollerek a városban
Köszönet a
pedagógusoknak
„A jó nevelő örök tanuló"
– Horváthné dr. Hidegh
Anikó, az Arany Iskola
intézményvezetője
lékezés, külön kiemelve Lukács Bernadett szerepét.
Bóna Zoltán országgyűlési képviselő örömtelinek nevezte, hogy napjainkra az anyaország és az elszakított
területek közötti átjárhatóság akadályai folyamatosan megszűntek, illetve hogy a jelenlegi kormány az egész
Kárpát-medencére kiterjesztette a felelősségtudatot és a gondoskodást.
Hatékony lépéseket tettek a trianoni sérelmek hatásainak enyhítése, a
magyarság megmaradása, és a külhoni magyar kisebbségi jogok érvényesülése érdekében. Elmondható, hogy
a korántsem könnyű vállalkozás számos szép eredményhez vezetett, amiért büszkék és hálásak lehetünk.
A 101 évvel ezelőtti esemény okán a
magyar nemzetnek olyan csapást kellett átélnie, ami a mai napig komoly
kihívás elé állít mindnyájunkat. Nem

csak az anyaországban élők, vagy a
határon kívül rekedt magyarság, hanem a magyarokkal együtt élő népek
számára sem hozott végleges megoldást az elmúlt egy évszázad.

Folytatás a 2. oldalon

2. O L D A L

SZÁZHALOMBATTAI HÍRTÜKÖR • XXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM • 2021. JÚNIUS 10.

A nemzetnek nincs határa
Felavatták az új Trianon-emlékművet

Folytatás az előző oldalról
„Rendezni végre közös dolgainkat,
ez a mi munkánk, és talán nem is kevés” – idézte a képviselő József Attilát, aki másfél évtizeddel a trianoni

döntés után fogalmazta meg ezeket a
gondolatokat. Minden hazáját szerető
magyar érzi, hogy megoldást kell találni, de, hogy pontosan mi a helyes,
az legtöbbünk számára komoly dilemmát jelent – mondta a politikus.

Az igazságtalanság folyamatos felhánytorgatása – még ha jogosnak tűnik is – főként feszültséget és gyűlöletet szít, ugyanakkor a múlt sérelmeinek szőnyeg alá söprése, és a bűnök relativizálása sem helyén való. E
két pólus közötti megfelelő egyensúly
megtalálását az is nehezíti, hogy Trianon mindenki számára mást jelentett.
Bölcsességgel és nagyvonalúsággal lehet csak felülemelkedni a múlt fájdalmain, illetve a másik nemzet tagjaira
barátként és szövetségesként tekinteni, még akkor is, ha ez a szemlélet
nem mindig kölcsönös.
Különösen nagy nyomást jelent
napjainkban a migráció, amely veszélyezteti az alapvető európai értékeket.
Ebben a szorult helyzetben együtt kell
működni azon országokkal, amelyek
megakarják őrizni a keresztény kultúrára épülő Európát.
Bóna Zoltán köszönetet mondott
a kezdeményező Lukács Bernadettnek, a Fidesz százhalombattai szervezete elnökének, és a képviselő-testületnek, hogy egyhangúlag támogatták az új emlékmű felállítását. „Adja
a gondviselés, hogy képesek legyünk

arra, hogy közös múltunkból – még
ha sokszor igazságtalan és fájdalmas
is – erőt merítsünk ahhoz, hogy sorsunk és történelmünk pozitív alakulásáért az összetartozás jegyében dolgozzunk és imádkozzunk” - fejezte be
beszédét az országgyűlési képviselő.
Az emlékművet Illésy Mátyás plébános és Sárosi Gábor református lelkész szentelte fel, a megmaradást segítő krisztusi szeretetet és az Istenbe
vetett hit erejét hangsúlyozva.
Az ünnepség végén a városvezetők,
az országgyűlési képviselő, a pártok,
a civil szervezetek, az intézmények és
a résztvevők koszorúkat és virágokat
helyeztek el az emlékműnél.
Lukács Bernadett a Hírtükör kérdésére elmondta, nagy örömmel és
büszkeséggel tölti el, hogy megvalósulhatott az elképzelése, valamint,
hogy sok városlakó részt vett az avató ünnepségen. A visszajelzések alapján mindenkinek tetszik az emlékmű,
amelyet a járvány miatt nem tudtak
tavaly felavatni. A Szent István templom szellemisége még kifejezőbbé teszi a közölni kívánt üzenetet – tette
hozzá a képviselő. 
n

Elkezdődött a faültetési program
Tíz fát telepített az önkormányzat képviseletében a
százhalombattai Kőrösi iskola udvarába Vezér Mihály
polgármester, Nagy Balázs alpolgármester és Szabó
Zoltán képviselő, intézményvezető június 5-én, a környezetvédelmi világnapon.
Vezér Mihály elmondta, hogy a
reális célokat kitűző városi ültetési
program 36 fával számol idén, amiből most négy gömbkőrist és két juhart telepítettek, további négy gömbkőrist pedig – a Hulladékkomandóval
együttműködve – a Dunamenti Erőmű ajándékozott a Kőrösi iskolának.
A fák kiválasztásánál figyelembe vették, hogy kisebb koronájukkal illeszkedjenek a már ott lévő lombhullatókhoz, valamint fontos szempont volt,

hogy alkalmazkodjanak a városi környezethez. A szakemberek bevonásával kidolgozott program során legalább 15 centi törzsátmérőjű, előne-

dig az elektromos töltőállomás, illetve vannak további tervek is. Fontos a
gyerekek környezettudatos nevelése,
hogy minél előbb magától értetődő

körzetében, hogy az elpusztult fák helyett akár kettőt ültetnek. Előremutató megoldásként tett javaslatot az
elektromos töltőpont kiépítésére, va-

legyen a természet iránti érzékenység, annak védelme. Ezért mindenki tehet a saját környezetében, például azzal, hogy nem szemetel. Globális szinten jelentős feladat az egyszer
használatos műanyagok mielőbbi kivezetése, ami már a közeljövőben
megtörténhet.
Nagy Balázs örömmel vállalt szerepet az iskolai faültetésben, és reményének adott hangot, hogy láthatja
majd az árnyékot adó, felnövekedett
példányokat is. Fontosnak nevezte,
hogy a közterületek mellett az iskolákat is bevonják a telepítési programba. Hangsúlyozta, hogy ipari városként az önkormányzat kiemelt figyelmet fordít a zöld környezetre, képviselőként jó gyakorlatnak tartja a

lamint a Fővárosi Vízművekkel közösen csatornázási és vízbázis-bővítési
pályázatot terveznek. Előkészítő szakaszban van egy hosszabb távú, 2-2.5
milliárd forintos átfogó fenntarthatósági program, ami egy 2021-2027 közötti, 80 milliárd keretösszegű központi pályázatkiírás révén valósulhatna meg.
Szabó Zoltán elmondta, hogy a faültetéssel nemcsak az iskola udvara, hanem mindenki örömére a városi környezet is megszépül. Köszönetet mondott a szülőknek, hogy önkéntesként részt vállaltak a munkában.
Az intézményben nagyon jelentős beruházás lesz a több mint 1000 nm-es
atlétikapálya és a világítás felújítása,
ami júliusban kezdődhet.
n

velt fákat ültetnek ki, hogy sikeres legyen a telepítés.
A polgármester szólt arról is, hogy
a klímaváltozás következtében egyre jobban előtérbe kerül a környezetvédelem, tenni kell azért, hogy megmentsük és élhető állapotban adjuk
tovább a Földet következő generáció
számára. A természet az úr, nem lehet tartósan, következmények nélkül
megszegni a törvényeket. Vissza kell
pótolni azt, amit elvettünk korábban,

erre sok más mellett egyik lehetőség
a faültetés. Karbonmentessé kell tenni a közlekedést, ezt szolgálják a most
átadott elektromos rollerek, majd pe-
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Megnyílt a felüljáró
Ünnepélyes keretek között nyitotta meg a százhalombattai ipari parkba vezető, Iparos úti felüljárót Kikina Artúr,
a beruházó Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt.
vasútfejlesztési igazgatója és Vezér Mihály polgármester,
május 27-én.

lásával, az Innovációs és Technológiai
Minisztérium megbízásából, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában. Százhalombattáig már
elkészült a sínpálya, a további vonalon három beruházási terület különül
el. Az egyik a Százhalombatta és Ercsi közötti, várhatóan júniusban műszaki átadásra kerülő nyomvonalbővítés, amelynek része a még folyó battai
állomás átépítése, a másik pályaépítési vállalkozói szerződés az Ercsi és
Pusztaszabolcs közötti, már elkészült
szakaszt fedi le, a harmadik - kevésbé látványos - tender pedig a biztosító
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berendezés és a sűrű, nagy sebességű
közlekedést lehetővé tévő vonat befolyásoló rendszer telepítését foglalja
magában. Előbbi munkálatai ez év végére, utóbbié jövő decemberre fejeződik be, ekkortól lép életbe a maximális sebességhatár.
A százhalombattai állomás épülete idén nyáron nyílik meg teljes körűen az utazóközönség számára. Ötvenöt cm magas peronok, peronaluljárók,
tetők, rámpák, és liftek létesülnek,
korszerű térvilágítással. A felsővezeték-rendszer teljes hosszban átépül.

n

Zöldrollerek a városban
Kikina Artúr elmondta, hogy a
Százhalombatta-Ercsi közötti elágazás vasútvonal fejlesztés eredményeként az eddigi kettő helyett már
négy vágány áll rendelkezésre, ezért
a szintbeli átjárás kevésbé lenne biztonságos. A műtárgy megépítése azért
is indokolt volt, mert a szakaszon 160
km/órával közlekednek majd a vonatok 2022 végétől, ilyen sebességénél pedig már nem is működhetne a
korábbihoz hasonló útátjáró. Aluljáró helyszűke, valamint a vízelvezetési nehézségek miatt nem jöhetett szóba. A felüljárót a vezetékek figyelembevételével viszonylag magasra kellett
helyezni, ezért két ívből álló rámpás
megközelítést alakítottak ki. A felüljáró két, 3,5 méter szélességű forgalmi sávval épült meg. Az Iparos út bal
oldalán kerékpárút, jobb oldalán járda épült, kapcsolódva a Városkapu úti
körforgalomnál és annak csatlakozásainál lévő ilyen szakaszokhoz.

szönhetően nemcsak sokkal korszerűbb körülmények között utazhatnak a lakosok, hanem csökkent a zajterhelés Urbáriumban és Újtelepen,
miután hatékonyabb és hosszabb
zajvédőfal épült a korábbi helyett.
A polgármester újságírói kérdésre
felidézte, hogy az önkormányzat mindig igyekezett biztosítani a gyalogos
átjárást az építkezés alatt, ami nem
volt könnyű, mert gyorsan zajlottak
az események és kevés információ állt
rendelkezésre. A NIF-el egyeztetve sikerült ideiglenes átjárót kialakítani,
illetve a város által finanszírozott külön buszjárat is indult az ipari parkba
a munkavállalói igényekhez igazodva.
Az önkormányzat ingyenes vagyonjuttatás keretében megkapja az
államtól a felüljárót, ami pozitívum,
mert gyarapszik a város, ez ugyanakkor karbantartási terhet is jelent,
mert rendszeresen kaszálni kell a területet, a későbbikben pedig – a ga-

Vezér Mihály örömét fejezte ki,
hogy gépjárművel, kerékpárral, valamint gyalogosan is gyorsabbá és biztonságosabbá vált az ipari parkba
való közlekedés, továbbá a 6-os útról
is könnyebben megközelíthető Százhalombatta. A vasútfejlesztésnek kö-

rancia lejártával – kátyúzás és szerkezeti felújítás is szükségessé válhat tette hozzá Vezér Mihály.
Az átfogó vasútfejlesztés a Budapest-Kelenföld állomástól Pusztaszabolcsig tartó szakaszra terjed ki, európai uniós és hazai forrás felhaszná-

Elektromos roller megosztó szolgáltatás indult Százhalombattán az okos város program folytatásaként. Az eszközöket többek között Vezér Mihály polgármester és Török
Sándor alpolgármester jelenlétében mutatták be a Rubik
kockánál június 2-án.

A üzemeltető cég tájékoztatása szerint a Lime elektromos roller megosztó szolgáltatás a fővárosban és egyes
balatoni városokban már nem ismeretlen. Lényegében egy bérlési koncepció, amely az eszközökön található
bankkártyaolvasóval és „Lime” mobilalkalmazással vehető igénybe, kizárólag Százhalombatta területén. Minden regisztráló 15 perces ingyen utat
kaphat a „hello, szia, Lime” kupon beírásával.
A város 11 pontján (hotspotokon)
összesen egyelőre 60 roller vehető
fel, amelyek használat után közterületen bárhol otthagyhatóak, a szolgáltató pedig összegyűjti, és a hotspotokra
szállítja azokat. Azt kérik, hogy olyan
helyen tegyék le a rollert, ahol senkit
sem akadályoz, illetve ha felborul állítsák fel.
Az egyszeri kioldási költség 250 Ft,
a percdíj pedig 50 Ft, de az állásidőt
(pl. zebra, beszélgetés) nem számolja fel a rendszer, illetve van bérlet- és
egyéb kedvezmény. Az eszközöket 18

éven felüliek vehetik igénybe, aminek betartásában fontos a szülői felelősség. A legfeljebb 25 km/órás sebességre képes szerkezettel nem a járműforgalomban, hanem elsősorban bicikliúton tanácsos közlekedni, illetve
ha szükséges, fokozott óvatossággal a
járdán, ezt azonban még nem szabályozza a Kresz.
Vezér Mihály elmondta, fontosnak
tartják, hogy a város a környezetkímélő elektromobilitással is hozzájáruljon
a fenntartható fejlődéshez. Emlékeztetett, hogy az okosváros program első
állomásaként korábban okospadokat
telepítettek, majd elérhetővé vált a
BattaTura és az OkosBatta applikáció,
amelyek egyre népszerűbbek a lakosság körében, a következő lépés pedig
az elektromos gépjármű töltőállomás
kiépítése lesz. A most bevezetett szolgáltatás azért is előnyös, mert semmilyen ráfordítást nem igényel a város
részéről, minden költséget a telepítő
cég visel – tette hozzá a polgármester.

n
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Táncolt Százhalombatta
Sokan jelentkeztek a polgármester által kezdeményezett Jerusalema táncos kihívásra, a
benevezések száma meghaladta az 500 főt, 27 csapat és közel 60 egyéni jelentkező gondolta úgy, hogy részese kíván lenni a közös örömtáncnak. A város látványos helyszínein
készültek felvételek május 29-30-án.

A koreográfiát Házi Tamás
balettművész vezetésével tanították be. A közösség erősítő produkciót a Szent István téren, a
Régészeti Parkban, a Rubik kockánál, a Postánál, a Thor Gym
lépcsőnél, a Göncz Árpád téren,
a Sziszkinél, a Szent László téren,
a Kossuth játszótéren, a Csónakázó-tónál, a Csónakháznál és a
Dunai Flotillánál mutatták be a
résztvevők. A Halom TV egy közös összeállítást készített a felvételekből. A televízió mellett a tánc
megtekinthető Vezér Mihály polgármester Facebook-oldalán, valamint a YouTube-on, ahonnan
megosztható mindenki számára.
A városvezető elmondta, hogy a
közös megmozdulás életörömöt,
együvé tartozást, és azt a hitet fejezi ki, hogy semmi, még a vírus
sem veheti el a jó kedvet és az op-

timizmust. Elég volt a korlátozásokból, mindenki szeretné vis�szakapni a megszokott életét, szabadon megölelni a barátokat. Örvendetes, hogy lecsengőben van a
járvány, fontos ugyanakkor, hogy
továbbra is vigyázzunk egymásra, amíg minden beteg meg nem
gyógyul – tette hozzá.
Vezér Mihály a Facebookoldalán a következőket írta:
„Minden résztvevőnek, közreműködőnek nagyon szépen köszönöm a hétvégi közös táncot! A
tánc életöröm – ez a Jerusalema
kihívás üzenete, még a legnehezebb helyzetben is. Örülök, hogy
több, mint 530 fő csatlakozott a
felhívásomhoz és a lelkesítő üzenet közvetítéséhez. Százhalombatta közössége megmutatta azt
az életörömöt, az együttlét örömét, amiben újra részesülhet-

tünk, és amit a zene és a tánc kifejezett. Bízunk az újranyitás időszakában, a videó összeállítás-

sal másoknak is megmutathatjuk
a közösségünk erejét, köszönetet
mondva mindazoknak, akik a szá-

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

Kedvenc süteményeit házhoz is rendelheti!

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

munkra is kihívásokkal és nehézségekkel teli időszakban mindent
megtettek azért, hogy újra visszakaphassuk korábbi életünket. A
közös ügy szó szerint megmozgatta városunkat! Köszönöm Százhalombatta!”
Házi Tamás, a Batta Balett
Stúdió vezetője szerint nagyon
nagy ereje van a kezdeményezésnek, felemelő érzés közreműködni az együtt táncolásban. Mint
mondta, nem ő alkotta meg a koreográfiát, azonban kiegészítette
az eredeti mozdulatsort a két kézzel szívet formáló képpel.
A dél-afrikai DJ-producer
Master KG és az énekes Nomcebo
Jerusalema című dalának videó
klipjét már több mint 400 millióan tekintették meg. A zenére először az ötödik születésnapját ünnepelő angolai „Fenómos
do Semba” nevű tánccsoport kezdett önfeledten mozogni. A közös
élmény célja megmutatni a boldogságot, az afrikaiak, köztük is
az angolaiak egyszerűségét. Azt,
hogy az élet szép, még a világjárvány idején is, akkor is, ha semmid nincs. A dalhoz kapcsolódó
táncos kihívás kapcsán pedig a világ minden tájáról láthatunk felvételeket a közösségi médiában,
és nem csak táncosok, hanem baráti társaságok, osztály- vagy éppen munkahelyi közösségek, kicsik és nagyok is megtanulták a

lépéseket és perdültek táncra.

n
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Köszönet a pedagógusoknak

Gyönyörű az élet!

Ajándékcsomaggal köszönte meg a százhalombattai önkormányzat a város pedagógusainak, iskolai, óvodai és bölcsődei dolgozóinak az áldozatos munkát. Magyarországon 1952 óta ünneplik
június első vasárnapján a pedagógusnapot.

A 90 éves Fazekas Major Gizellát köszöntötte Vezér Mihály Százhalombatta polgármestere, aki virágcsokor kíséretében adta át
a város ajándékát és a miniszterelnök oklevelét május 31-én.

Vezér Mihály polgármester elmondta, hogy a járvány miatt nem
tudták megtartani a hagyományos
műsoros fogadást, azonban 520 ajándékcsomagot szállítottak ki az intézményekbe. A tárgyi emléket, tollat,
tolltartót, jegyzetfüzetet és órát tartalmazó csomaggal szeretnék megköszönni a lelkiismeretes, odaadó

munkát, és tisztelegni ezen nagyszerű hivatás előtt. A kiváló eredmények
eléréséhez az állami oktatási irányítástól is sok segítséget kapnak a battai
iskolák, és az önkormányzat is megad

minden támogatást, bár már nincsenek hivatalos jogkörei.
Városszerte nagy tisztelet, szeretet és megbecsülés övezi a pedagógusokat, akik munkájukkal nemcsak
a jövő, hanem az idősebb generáció
sorsát, életminőségét is meghatározzák. Ugyancsak kiemelt megbecsülés
illeti az egészségügyi és közszolgálati dolgozókat, a rend őreit és minden
olyan közalkalmazottat, akiknek hasonlóan nagy felelősséggel járó hivatásuk van. A tanárok helyes életszemléletre is nevelnek, valamint az iskola
falain kívül is személyes példát mutatnak. A százhalombattai pedagógusok
ennek tükrében végzik munkájukat.
Természetesen a szülőkre is nagyon
fontos szerep hárul, akik mindent
megtesznek gyermekük testi és szellemi fejlődéséért.
Büszkeségre adnak okot a továbbtanulási eredmények, amelyek azt
mutatják, hogy Százhalombattán jó
diáknak lenni, az élet minden területén, így a felsőoktatásban is megállják
a helyüket.
A városvezető felidézte, hogy élete során ő is volt katedrán, átélve azt,
hogy a tudást nehezebb átadni, mint
elsajátítani. Tanítani is meg kell tanulni, ami tapasztalatokon alapuló,
hosszú folyamat.
A pedagógusok, és általában a köz
szolgálatában dolgozók esetében az
erkölcsi mellett a komoly anyagi megbecsülés is nagyon fontos lenne, mert
fennáll annak a veszélye, hogy sokan
nem tudnak a hivatásuknak élni –
mondta el Vezér Mihály.

n

A korábban varrónőként dolgozó
ünnepelt Erdélyből települt át, költőként és versmondóként is sokan ismerhetik. Energiája és életszeretete
ma is töretlen. Férjével együtt 2000ben költözött Százhalombattára, két
gyermeke, három unokája és két dédunokája van. Nyugdíjas éveiben kezdett verseket írni, több kötete is megjelent. Hímzései nemcsak lakását, hanem a battai református templomot is
díszítik. Mint vallja, gyönyörű az élet,
szívesen idézi fel az emlékeket. Minden napja jól telik, hálás, hogy nincsenek fájdalmai. Legjobban írni szeret,
de sokszor nincs rá elég ideje az egyéb
tevékenységek miatt. Mindenben feltalálja magát, magára főz, nincs rászorulva mások segítségére az ellátás-

ban. Örömmel tölti el, hogy a hosszú
évek során láthatta a világ változását,
fejlődését, ezt a csodát azonban szerinte csak a jóra kellene felhasználni.
Mindig erre törekszik, törölve a ros�szat az életéből. A családot összetartó
szeretet és a gyerekek jelentetik számára a boldogságot.
Vezér Mihály szerint az ünnepelt
szavai egy olyan érzelemteli világot
idéztek meg, amelyet már csak régi
művészi filmekből, könyvekből, versekből ismerhet a fiatalabb generáció.
Mint fogalmazott, úgy készült, hogy ő
visz ajándékot, de ennél sokkal többet
kapott. Reményének adott hangot,
hogy egyre többen hasonló jó egészségben, szép, tartalmas hosszú életet
élhetnek.
n

tül. Cser Jánosnak számos hobbija
volt, gyermekkorától zenélt, rendszeres fellépője volt a klubnapoknak. Már
gyerekfejjel elkezdte játékok, haszná-

lati és dísztárgyak készítését, amikből
több alkalommal kiállítást rendezett a
Barátság Kulturális Központ és a Szivárvány Óvoda. 
n

Adomány a városnak
A közelmúltban elhunyt Cser János, az Őszidő Nyugdíjas Klub
egykori vezetője által faragott fajátékok, figurák egy részét
közösségi célra ajánlotta fel a család. Az önkormányzat nevében
Vezér Mihály polgármester személyesen felkeresve köszönte
meg az adományt Cser Jánosnénak.
Vezér Mihály Cser Jánosra emlékezve elmondta, hogy nagyon sokan szerették, zenei és a fafaragáshoz szükséges kézügyességgel megáldott, sokoldalú, közösségi ember volt.
A változatos témájú faragott tárgyakat az óvodák részére adják át, illetve kiállításon, rendezvényeken is láthatóak lesznek. A környezetvédelem
iránti elkötelezettségét mutatja, hogy
sokszor egyszeri használatra szánt,
gyümölcsös ládákból nyerte az alapanyagot alkotói munkájához.
Cser Jánosné elmondta, hogy szí-

vesen, szeretettel ajánlották fel a játékokat, mert így a közösség szolgálata
mellett, méltó emléket is állíthatnak
férje számára. A környéken élők is hálásak a családnak, mert sokan választhattak az értékes tárgyakból.
Cser János, az egyik legnépesebb,
legaktívabb, 155 főt számláló battai
klub vezetője, valamint a Nyugdíjas
Országos Szervezet elnökségi tagja
volt. Feleségével, Pannikával nyugdíjasként 23 éve költöztek Százhalombattára és vezették a helyi civilszervezet közösségi életét sok éven keresz-
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HÍR EK-AKT UAL ITÁS OK
Bérlakás pályázat. Százhalombatta Város Önkormányzata nyilvános
pályázat keretében értékesít két bérlakást. Az Erkel Ferenc körút 42. IV/13.
szám alatti, 50 m² alapterületű, 2 szobás önkormányzati tulajdonú bérlakás induló vételára: 21.000.000 Ft. A
Pannónia utca 9. IV/1. szám alatti, 56
m2 alapterületű 1+2 fél szobás önkormányzati tulajdonú bérlakást, induló vételára: 23.200.000 Ft. A lakások
megtekinthetőek július 12-én. A pályázatra 2021. július 28. 12 óráig lehet
írásban jelentkezni, a benyújtás helye:
Százhalombattai Polgármesteri Hivatal
- Szent István tér 3., I. emelet 161. sz.
iroda. Részletek a battanet. hu oldalon.
***
Nyitva a strand. A kötelező biztonsági előírások mellett, a városi
strand június 4-én megnyitotta kapuit.
A strand naponta 8 órától van nyitva,
reggelente 6-8 óra között csak a városlakók vehetik igénybe az 50 m-es versenymedencét, teljes értékű úszójeg�gyel vagy bérlettel. A nyugdíjas kedvezmények naponta 8-16 óra között
érvényesek. A Szalai János uszodában
megvásárolt nyugdíjas úszóbérlet június 30-ig felhasználható a strandon,
vagy előzetes igény szerint szeptemberben a Szalai János uszodába továbbra
is érvényes. A Kormányrendelet szerint
a felnőttek csak védettségi kártyával látogathatják a létesítményt. A strand területén a központi előírások betartása mellett egyszerre összesen 2000 fő
tartózkodhat. A Batta Kártyát felmutatók a belépőjegy vásárlásakor a strand
esetében 10% kedvezményben részesülnek.
***
Késedelmi díj a könyvtárban.
A zárva tartás idején a kikölcsönzött
könyvekre június 21-ig nem kell késedelmi díjat fizetni, ezt követően azonban igen. További információ a hbvk.
hu oldalon.

Széchenyi-pályázatok a magyar ifjúságnak. A Gróf Széchenyi
Család Alapítvány és a Stádium Társadalmi és Kulturális Hírlap a nemzettudat erősítése céljából a Széchenyi-évhez kapcsolódóan több témakörökben
írt ki pályázatot a Kárpát-medencében
élő magyar diákok számára. Részletek
a hirtukor.hu oldalon.
***
Battaiak országos sikere. Első,
második és harmadik helyezést ért el,
illetve középdöntőbe jutott a százhalombattai Arany János Általános Iskola és Gimnázium hét tanulója „Az én
Széchenyim” rajzpályázaton. „Haza és
haladás” címmel országos programsorozatot szervez a Comp-Rend Kft és a
Periva Kulturális Egyesület gróf Széchenyi István születésének 230. évfordulója alkalmából. A programsorozat nyitó eseménye volt a rajzpályázat.
Az eredmények és további részletek a
hirtukor.hu oldalon olvashatóak.
***
Állásajánlat. Önállóan dolgozni tudó százhalombattai munkatársat
keresünk, aki jártas a kertészeti, parkfenntartási munkákban. Érdeklődni lehet telefonon: +36 30/985 7053;
e-mail-ben:
demecs.istvan1987@
gmail.com
***
Nyári táborok. A Százhalombattai Hírtükör online felületén idén is
közzétesszük a helyi és környékbeli
nyári táborokat, programokat. A szolgáltatással azoknak a szülőknek kívánunk segítséget nyújtani, akik szeretnék, hogy gyerekeik biztonságosan és
tartalmasan töltsék a nyári szünidőt.
A táborokat, programokat kínáló vállalkozások, szervezetek, magánszemélyek részére ingyenes megjelenési lehetőséget biztosítunk. Érdeklődni és
jelentkezni a hirtukor@mail.battanet.
hu e-mail címen lehet.

n

Újra nyitva
a Barátság Kulturális Központ
Hosszú hónapok után június 7-től újra megnyitotta kapuit a
Barátság Kulturális Központ, ahol az intézmény munkatársai is
nagyon várták már, hogy újra látogatókat fogadhassanak.
Az elmúlt hónapok sem teltek eseménytelenül, hiszen számos programot valósítottak meg az on-line térben, melyekhez nagyon sokan csatlakoztak személyesen és virtuálisan is,
így erősítve a közösség értékeit.
Az igazi élmény azonban mégis a
személyes találkozás, melyre június
4-én, a Nemzeti Összetartozás Napján, sok hónapnyi kényszerszünet
után, volt lehetőség. A városi megemlékezés során felavatták Százhalombatta új Trianon-emlékművét, amely
a Szent István templom mellett ka-

Újjáéledő közösségek
Korábban soha nem látott időszakot
éltek át az elmúlt másfél évben az itt
élő emberek. Ismeretlen fogalmakat
tanultak meg, olyan eszközöket használtak, mint az arcot eltakaró maszk.

ték meg az eseményhez méltó emelkedett hangulatot. A hagyományokhoz híven ezek után közösségek és
civilek helyezhették el a koszorúikat,
virágaikat.

Naponta ömlött az információ, mit
lehet tenni és mit nem. El kellett fogadni, hogy nemcsak az eddig működő közösségek bomlottak fel, de a családtagok sem érintkezhettek egymással, talán ezt viselték el az emberek a
legnehezebben. Mindenki reménykedett és várt.
Ez év júniusában érkezett el a várva várt idő, amikor már jórészt feloldották a stresszt okozó bezártságot, és
újra látszik ébredni a közösségi élet.
Együtt lenni a többiekkel – ezt példázza, hogy Százhalombattán az elmúlt
hét végén több közösségi rendezvényre is sor került
A Szent István templom melletti téren avatták fel pénteken, a város
új Trianon-emlékművét. Bóna Zoltán
országgyűlési képviselő és Vezér Mihály, Százhalombatta polgármestere
ünnepi beszéde mellett a Forrás Néptáncegyüttes és a közreműködő művészek magas színvonalon jelenítet-

Több helyen ünnepelte a város
szombaton délelőtt a Környezetvédelmi Világnapot. A Dunamenti Erőmű
és a Hulladékkommandó Társadalmi Járőrszolgálat szervezésében városszerte számtalan fát, bokrot, cserjét ültettek, a többi között az óvárosi
Pitypangos tagóvodában is, ahol ezen
felül nagyobb kertrendezést is tartottak. Még aznap délután a Matta-kerti

pott méltó helyet. Az ünnepség különleges, megható programját Sziegtvári
József szerkesztette és rendezte. A
térre látogatók Benkő Péter színművészt, Nagy Péter János színművészt,
a Forrás Néptáncegyüttes Független
Színház művészeit, Cserta Balázs népzenészt, Nagy Szilárd - Ragály Misa és
Fundák-Kaszai Lili előadóművészeket
láthatták és hallhatták.
A kulturális központ munkatársai
a nyári időszakra is a tőlük megszokott színvonalas programokkal készülnek, koncertek, mozivetítések, családi
programok várják majd az intézmény
vendégeit. Fontos információ, hogy a
kulturális központ – a hatályos jogszabályoknak megfelelően – 18 év felett
csak érvényes védettségi igazolvánnyal
látogatható. A részletes programokat
hamarosan megtalálják a kulturális
központ honlapján – www.baratsagkk.
hu és Facebook oldalukon. 
n

lakók pikniket szerveztek az ott élők
számára, amelyen mindenki örömmel vett részt. Felnőtteket, gyermekeket töltött el örömmel, hogy rég nem
tapasztalt közösségi élményt élhettek
át. Maszk nélkül, együtt falatozhattak a frissen sült húsokból, hozott ételekből, sütizhettek, beszélgethettek,
játszhattak a késői órákig.
A sok hónapos nélkülözés után az
emberek örömmel vettek részt a közösségi rendezvényeken, remélve,
hogy a következő hónapokban egyre
több hasonlóra kerülhet sor.

Szabó Gábor
települési képviselő, Óváros
szabogabor@mail.battanet.hu
06 20 222-2930
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VÁ R O S N A P LÓ
Kavicslogo … mert Ökoiskola vagyunk
Ezt a tanévet is olyan lendülettel terveztük, mint az eddigieket, mert nem
gondoltuk augusztusban, hogy lesz a
pandémiának még 2. és 3. hulláma is.
Lendületünk adódott a megszokásból
és az idei 35. jubileumi tanévünk már
előző tanévünkben is tervezett ötleteiből. Minden iskolai munkaközösség tervezett valami emlékezetes, nagyobb programot. Sajnos azonban a
covid19 vírus ennek a tanévnek a rendezvénytervét is átírta, nem volt tekintettel arra, hogy iskolánk éppen
ebben a tanévben ünnepeli 35 éves jubileumát.
Az egyik ilyen ötletünk volt a 35.
születésnapra, a természettudományi munkaközösség terve, a művészeti munkaközösség ötlete nyomán:
természetes anyagokból, Ökoiskolás
szemlélethez illeszkedően egy kavicslogó elkészítése, mint a 35. jubileumi év maradandó emléke. Feketéné
T.Rita vizuális kultúra tanárnő papíralapú logó tervét 2018-ban választotta ki a DÖK és hagyta jóvá az iskola
vezetősége, amely azóta megtalálható

dokumentumainkban, pólóinkon, levélpapírjainkon. Az 1m-es átmérővel
tervezett kavicslogóhoz kiindulásként
megfelelő alapanyagokat kellett vásárolnunk, és ehhez megfelelő szakkereskedést kellett keresnünk. Mivel az
iskola szülői közössége rendkívül támogató mind programszervezés, mind
tanulmányi munka (ld. digitális tanulás), mind pedig egyéb segítségnyújtás terén, felhívtam egyik kedves szülőt tanácsért a beszerzést illetően. A
szülő végül nem tanácsokkal látott el,
hanem felajánlotta a kavicslogó elkészítését! A fehér és fekete nagyméretű
kavicsból készült logó keretet is kapott
bazaltkockákból, köré pedig árnyékliliom, valamint a talajt egy idő után befedő kis meténg tövek kerültek. Az átadást az Arany Napok megnyitójára
terveztük, de a pandémia miatt március elején ez nem volt megvalósítható.
Helyette az iskola Diákönkormányzata
által szervezett gyermeknapon, azaz a
DÖK napon került sor. Azt gondolom,
hogy ez a rendezvény legalább annyira
megfelelő és jó alkalom az átadásra, hi-

Piros – kék vetélkedő
Ahogy minden tanévben, így idén is
megrendezésre került a tanulók körében nagy népszerűségnek örvendő Piros-kék vetélkedő május 28án. A vírushelyzetre való tekintettel
a szervezés és a megvalósítás a meg-

Iváncsevics Nóra és Nagy Ákos, a kékeké pedig Kálmán Laura, Nagy Petra
voltak. A zsűri tagjai az idei évben az
iskolából kerültek ki. Izsóné Somossy
Ilona intézményvezető asszonyunk,
Szabó Kata angoltanárunk, illetve

szen a diákoké, az iskoláé az ajándékként elkészült kavicslogó.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani Pillár-Bán André szülőnek és
kollégáinak önzetlen felajánlásáért és

a kivitelezésért, mellyel nagy örömet
okozott az iskola egész közösségének.
Horváthné dr. Hidegh Anikó
Arany János Általános Iskola
és Gimnázium

beosztás szerint a tornateremben
vettek részt az izgalmas megmérettetésen. A felsősök pedig az udvaron, három különböző állomáson,
és az aulában évfolyamonként vetélkedtek egymással. A kissé szokatlan
beosztás ellenére ez a „küzdelem” is
rendkívül változatosan telt. Témánknak (A világ és mi), lelkes pedagógusainknak köszönhetően sok-sok érdekes, sokszínű feladat biztosította a
szórakozást a legkisebbektől egészen
a legnagyobbakig.
Minden diák kivehette részét a
versenyből. A kicsik könyvjelzőt készítettek, memóriáztak, váltóversenyen/ partizán mérkőzésen vettek
részt, továbbá tanítóik hangját, maszkos fényképét és meserészleteket
igyekeztek minélszemfülesebben fel-

ismerni. Voltak ügyességet, gyorsaságot, tantárgyakhoz kapcsolódó tudást
igénylő feladványok is. Természetesen a csapatoknak az angol nyelvben
való jártasságukat ugyancsak bizonyítaniuk kellett. A már jól ismert tanárfelismerős feladat idén iskolai, városi helyszínek fotóival is kiegészült.
Az egész nap bővelkedett az izgalmakban, a pirosak és a kékek fej-fej
mellett haladtak. Végül csupán négy
pont különbséggel a pirosak kerültek
ki győztesen a sportszerű versenyből.
Nyereményként mindenki csokoládét kapott. Mindannyian újabb élményekkel gazdagodva zárták ezt az emlékezetes napot.
Karsai Eszter
DÖK vezető
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szokottól eltérően zajlott. Mindig ős�szel, az Eötvös hét utolsó napján tartjuk, de ezen most változtatnunk kellett, így május végén egy fantasztikus
gyermeknapi programként jött létre a
rendezvény.
Idén a pirosak csapatkapitányai

Hujbert-Biró Olga iskolatitkárunk
örömmel tett eleget a felkérésnek.
Már reggel, a szokott időben kezdetét vette a program, a csapatok készülődtek, gyakorolták a csatakiáltásokat. Az alsó tagozatosok a tantermeikben, illetve előre elkészített

Főszerkesztő: Kovács Attila
Kiadja: Promotion Service Nonprofit Kft., Százhalombatta.
Felelős kiadó: Kovács Attila
Előfizethető a kiadónál, a Százhalombatta, Ifjúság út 7/b. alatt,
a Hírtükör szerkesztőségében minden csütörtökön 10-től 15 óráig.
Tel.: 06-23-350-099
Cím szerinti kiszállítási díj: egy évre 2300 Ft.
A szerkesztőség címe:  Százhalombatta, Ifjúság út 7/b., Polgárok Háza
Tel./Fax: 06-23-350-099 • E-mail: hirtukor@mail.battanet.hu
Hirdetésszervezés: Darida-Mutafisz Viktória, tel.: 06 70 413 0817 • hirtukor@gmail.com
Fotó: Medgyesi Milán
Nyomdai munkák: Mediaworks Hungary Zrt.
ISSN 0238-972X

8. O L D A L

SZÁZHALOMBATTAI HÍRTÜKÖR • XXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM • 2021. JÚNIUS 10.

Közösségi akció eredményeként zöldülnek az ovik és iskolák kertjei
A Dunamenti Erőmű és a Hulladékkommandó Társadalmi Járőrszolgálat jótékonysági akciójának keretében kilenc százhalombattai oktatási intézmény udvarán ültettek új növényeket a
Környezetvédelem Világnapja alkalmából.
A Dunamenti Erőmű tavaly decemberben jelentette be, hogy több hónapos munka eredményeként közel 100
tonnányi hulladékot szállíttatott el további hasznosításra. A gyűjtés, szelektálás és elszállítás után nemcsak
a rendezettebb környezettel, hanem
1 millió forinttal is gazdagabb lett az
erőmű, amit környezetvédelmi célra kívántak fordítani. A járványügyi
helyzet miatt végül most valósult meg
a jótékonysági akció, helyi közösségek
összefogásával.
A közösségi programot hosszas
előkészítés előzte meg: a vállalat partnereként, a Hulladékkommandó Társadalmi Járőrszolgálat segítette az
igények felmérését és támogatta a
szervezési feladatokat. A Környezetvédelem Világnapján, június 5-én, a
Dunamenti Erőmű önkéntes kollégái, a Hulladékkommandó tagjai, a
százhalombattai Harmónia Nyugdíjas
klub tagjai, valamint az oktatási intéz-

ményeket képviselő szülők és nevelők összesen 70 fát és 141 bokrot ültettek el, kilenc helyszínen, szerte a városban.
Horváth Péter, a Dunamenti Erőmű vezérigazgatója elmondta: „Az
elkövetkező évtized meghatározó lehet a vállalatok és az iparágak hos�szú távú fennmaradása szempontjából. Különösen a nagy szervezetek nehezen tudnak alkalmazkodni az olyan
új körülményekhez, mint a fenntarthatóság követelménye. Hiszen a példa
nélküli kihívásokhoz példátlan szintű tervezésre, együttműködésre és alkalmazkodásra van szükség. A fenntarthatóság határozza meg a mi üzleti gondolkodásunkat is, úgy az operatív működésünk, mint a közvetlen
környezetünk alakítása szempontjából. Ezért fontos számunkra, hogy a
szomszédainkkal, a helyben élőkkel
együtt cselekedjünk.”
Tápai Mónika, a Hulladékkom

Elhunyt Horváth József
Szomorúan értesültem arról,
hogy 78 éves korában elhunyt Horváth József, a Százhalombattai Polgármesteri
Hivatal egykori dolgozója.
Horváth József tősgyökeres százhalombattai, családja mai napig itt
él, de már a szülei is itt éltek. Az
1970-es években fiatalon került az
akkori Tanácshoz, mint gépkocsivezető. Már
Szekeres József
egykori tanácselnöksége alatt
is dolgozott. Később, pedig a
rendszerváltás
után, a Polgármesteri Hivatal munkatársaként is, szintén ebben a beosztásban szolgálta a város vezetőit
és a várost.
Egészen nyugdíjas koráig, több
évtizeden keresztül volt gépkocsivezető. Ez a hosszú időszak is bizonyítja, hogy személyiségével elnyerte a mindenkori vezetés bizalmát. Szerénysége, megbízhatósága a vezetők és a munkatársak felé
nyújtott lojalitása nem mindennapi volt. Csendes, szolgálatkész, pontos volt, mindig szem előtt tartotta
az ügy érdekét és fontosságát, lehetett rá számítani. Munkatársaival,
a város vezetőivel nagyon jó kap-

csolatot ápolt, szerették tisztelték,
tudták, hogy bármivel is fordulhatnak hozzá mindig segíteni fog. A város intézményeivel is jó kapcsolatban volt, ismerték őt, hiszen voltak olyan közös feladatok, amelyben
közreműködött.
Felesége egy ideig dolgozott a
Polgármesteri Hivatalban, őt is sokan szerették. Horváth Józsefnek
nagyon fontos volt a szeretetteljes
családi légkör, amely haláláig körül vette őt. Sajnos nyugdíjas éveiben betegség érte, de családja mindig mellette volt és ez sok erőt adott
neki a gyógyuláshoz.
Horváth Józseffel személyesen
is nagyon jó kapcsolatot ápoltam,
jól ismertem, utazásaink során sok
időt töltöttünk együtt, ami jó alkalom volt arra is, hogy beszélgessünk
és jobban megismerjük egymást.
Amikor valaki ennyi időt tölt el
egy munkahelyen, és akivel nap
mint nap találkoztunk, bizony nehéz elhinni, hogy már többet nem
fogunk, csak emlékezünk rá és történeteinkben él tovább.
Százhalombatta Város Önkormányzata és a magam nevében részvétemet fejezem ki az egész családnak! Isten nyugosztalja Horváth Józsefet! Emlékét nem feledjük!
Mély együttérzéssel és tisztelettel!
Vezér Mihály Ph.D.
polgármester

mandó Társadalmi Járőrszolgálat
társalapítója és elnöke hozzátette: „A
közös faültetés nem csak egy kellemes
program, amivel egy kicsit mi is tettünk a környezetünkért. Sokkal több
annál. Kézzelfoghatóvá teszi a zöld
szemléletet, és mások figyelmét is fel-

hívja arra, mennyire fontos törődni a minket körülölelő világgal. Nagyon jó látni, hogy egyre többen vagyunk, akik életformaként tekintenek
a fenntarthatóságra. A mai nap sikerét a megjelent több mint száz résztvevőnek is köszönhetjük.”
n

VÁ R O S N A P LÓ
Nők a politikában
Egyre sűrűbben vetődik fel a kérdés
a hazai közbeszédben is, mennyire és
egyáltalán miért kell a politikai térbe
erős (erősebb) női hangsúly. Ahhoz,
hogy a kérdésre jó választ tudjunk
adni, pár elemet helyére kell tenni a
társadalmi közbeszédben annak érdekében, hogy ez a kérdéskör is a józan,
de szükséges szinten legyen kezelve.
Alapvetően úgy gondolom, hogy
egy-egy egyéni szakmai életút kiteljesedéséhez önmagában kevés érv az,
hogy valaki nő. Ráadásul meglátásom szerint ez nem jelent feltétlenül
előnyt, sőt sok esetben válhat hátrán�nyá egy rosszul kezelt, nemi sztereotípiára épülő szituációban. Talán ezt
már többen meg is tapasztaltátok.
Személyesen épp ezért nem feltétlenül vagyok híve a női kvótának sem.
Nem gondolom, hogy pusztán a születési “nem” elég ahhoz, hogy meghatározza valakinek a társadalmi előmenetelét. Viszont értem a kvóta mellett
szóló érvelések logikáját is.
Abban viszont hiszek, hogy a női
hangsúlynak meg kell jelennie a politikában is ugyanúgy, ahogy a társadalmi élet egyensúlyát is a férfiak és nők
közösen tett erőfeszítései kell, hogy
adják. Mi – férfiak és nők – együtt.
Ahol a nők egyenjogúan vesznek
részt a társadalom életében, és a férfiakkal közösen teremtik meg a valódi jóléti társadalmat, ott számtalan,
addig kezeletlen szociális probléma
megoldására irányítják a figyelmet
pusztán azért, mert máshol vannak
a hangsúlyaik és olyan sajátos pozi-

tív tulajdonságokat, nézőpontokat is
képviselnek, melyek a politikából eddig kimaradhattak: mint empátia, békés konfliktusmegoldás, az együttműködés előnyben részesítésére.
Finnországban 115 éve, 1906-os
parlamenti reform során (március
7-én) kaptak a nők teljes körű választójogot elsőként a világon. Hazánkban az általános, egyenlő és titkos választójog csak 1945-ben valósult meg.
De a folyamat elindult és ennek köszönhetően mára Európában egyre
több nőt választanak kormány- vagy
államfőnek és működik. (Lásd pl: Németország, Litvánia, Észtország, Horvátország stb.)
Nem volt oly rég – emlékezzünk.
Lányaink jövőjéért.

Az infografikán látható – mennyire
nem túlzó a nők aránya például a vezető politikai státuszokban 2021-ben
Magyarországon.
Jószai Teodóra
Demokratikus Koalíció, 8. sz. vk.
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„A jó nevelő örök tanuló”
Dr. Horváthné dr. Hidegh Anikóval, az Arany János Általános
Iskola és Gimnázium igazgatónőjével Fazekas István író
beszélgetett.
- Milyen volt a gyermekkorod?
- A Kiskunság közepén volt az
első otthonom, a nagyszüleim házában, akik, ha eszembe jutnak, olyankor mindig fel-feldereng bennem az
emléke a József Attila által is megénekelt, régi mezővárosnak, Szabadszállásnak, ahol kétéves koromig éltünk. Aztán Százhalombattára költöztünk, ugyanis édesapám az akkor
épülő Hőerőműben kapott munkát,
édesanyám pedig az itteni közértben
– vagy ahogyan akkoriban mondták:
a nagy ABC-ben – helyezkedett el. Én
az „Erőműves” oviba jártam (ez volt a
mostani Százszorszép Óvoda).
Hatéves koromban megszületett a
kishúgom. Nyomban „nagylánynak”
éreztem magam, s ez arra ösztökélt,
hogy egyre többet segítsek anyukámnak. Akkoriban egy iskola volt Százhalombattán, ahová nagyon szerettem járni. Az olvasás, az írás, a rajzolás, a barkácsolás, a számolás gyerekjátéknak tűnt nekem. Először az ún.
pöttyös és csíkos könyvek olvasója lettem, aztán komolyabb olvasmányok is
a kezembe akadtak.
Egy idő után a természet kezdett
el érdekelni: rengeteg állatos, növényes, a tájakkal, az élővilággal foglalkozó könyvet tanulmányoztam a szabadidőmben. A nyári szünetek javát
nagymamáméknál töltöttem el a húgommal és az unokatestvéreimmel.
Hatalmas szőlőjük volt, mi gyerekek
szabadon csatangolhattunk a közeli
borókásokban, homoki tölgyesekben,
akácosokban. Itt ismertem meg rengeteg állatot, még több növényt, melyek már akkor is csodálattal töltöttek el. Nagymamámtól és anyukámtól
megtanultam sütni és főzni, varrni,
kötni és még horgolni is. Ezek – akárcsak a kertművelés – ma is örömforrásaim.
- Mikor dőlt el, hogy tanár leszel?
- Mindig nagy hálával gondolok
egykori tanáraimra, ugyanis csupa
nagybetűvel írandó tanítók, tanárok
és professzorok tanítottak. Épp csak
elkezdtem az iskolát, s már tudtam,
hogy pedagógus leszek. Érden, a Vörösmarty Gimnáziumban véglegessé vált ez az elhatározásom, az egyetem padsoraiban pedig gyakran gondoltam arra, hogy milyen szerencsés
vagyok, hiszen a tanulmányaim során végig csodálatos példákat kaptam
a tanításhoz.
- Hogyan indultál el a tanári pályán?
- A középiskola után nyomban bekerültem az ELTE TTK biológia-földrajz szakos tanárképzésébe. Az egyetemi tanítási gyakorlataimat még el se
kezdtem, amikor már ötödévesen, bi-

ológia óraadó tanárként tanítást vállaltam az egyik fővárosi gimnáziumban. Ez volt a „mély víz”. Amikor 22
évesen be kell állnod 18 éveseket tanítani, az tényleg nagy próbatétel. Ekkor értettem meg igazán Comeniusnak azt a mondását, miszerint: „Senki se gondolja, hogy igaz ember lehet
tanulás nélkül.” Soha nem tanultam
annyit, mint ekkor!
Közben, egyetemi csoporttársammal, Horváth Bélával az egymás iránti szimpátiánk komolyabb kapcsolattá
alakult. Diplomaosztás után házasságot kötöttünk.
Először egy budapesti kéttannyelvű
gimnáziumban tanítottam, majd vis�szajöttem Százhalombattára, ahol az
akkori 3-számú Általános Iskolában
kaptam munkát. Az életem része lett
ez az iskola, hiszen amikor itt tanítani kezdtem, akkor éppen egy éve működött, most pedig a 35. éves jubileumi tanévében vagyunk. A férjem a
Polgármesteri Hivatalban dolgozott,
majd később a SZISZKI igazgatójaként ismerhette meg a város. Két kisfiunk született, akik nevelése legalább
akkora próbatétel volt, mint az első
katedrára történő fellépés.
- Hogyan lettél igazgató?
- Amikor a kisfiammal otthon voltam, újból tanulni kezdtem. Az angol
nyelvvizsga után elkezdtem a felkészülést a doktori munkámra. Amikor
visszatértem az iskolába, akkor indult
el a nyolcévfolyamos gimnáziumi oktatás. Az első nyolcosztályos gimnáziumi osztály természetismeret, biológia és földrajz óráit kaptam meg.
Nagy megtiszteltetésnek éreztem ezt
a feladatot.
Később a tehetséggondozásba is
bekapcsolódtam diákjaim versenyekre való felkészítésével, hiszen ennek
az iskolának az egyik fő hipotézise,
hogy: „minden gyermekben van tehetség”. 1994-ben osztályfőnöke lehettem az akkor induló nyolcosztályos
gimnáziumi osztálynak. Végig követhettem fejlődésüket, kibontakozásukat a kiskamasz kortól a felnőtt korig.
Életem legnagyobb pedagógiai élménye volt ez.
Egy idő után a természettudományi munkaközösség vezetését is megkaptam, majd a minőségfejlesztési csoport tagjaként is tevékenykedtem. 1996-ban védtem meg doktori disszertációmat, melynek kutatási
területe a biológia-antropológia volt.
2002-ben pedagógiai értékelési szakértői diplomát szereztem és ugyanebből minősített szakvizsgát tettem le a
Szegedi Egyetem Bölcsészkarán. Ekkor már a gimnáziumi tagozat igazgató helyetteseként végeztem a feladata-
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imat. Érettségi elnöki képzésen vettem részt.
2005-ben a tantestületből többen biztattak, hogy pályázzam meg az
igazgatói pozíciót. Megírtam a pályázatomat és azt a nevelőtestület, a szülők és a fenntartó is elfogadta. Ennek
köszönhetően tizenötödik éve vagyok
a város legnagyobb és legösszetettebb intézményének a vezetője. 2010ben megszereztem a közoktatás-vezetői diplomát és szakvizsgáztam is. A
2014-ben induló pedagógus életpálya
rendszerben az elsők között váltam
mesterpedagógussá, így minősítési és
tanfelügyeleti szakértővé. 2019-ben a
pedagógus életpálya legmagasabb fokozatát pályáztam meg sikeresen: kutatótanár szintre kerültem. Jelenleg a
következő öt évre beadott intézmény-

kiváló szakemberekből, tanulásra, új
tudásra vágyó, kreatív, nyitott kollégákból áll. A fenti eredményeket kizárólag együtt tudtuk elérni. Fontosnak
tartom, hogy partnereink – köztük a
szülők és az Aranykapu Alapítvány
– együttműködésükkel támogatják
szakmai munkánkat.
Olyan intézményt szeretnék továbbra is vezetni, amely a változó feltételek mellett is megállja a helyét, jól
alkalmazkodik, modern, korszerű, sikeres és hatékony, ismert és elismert
iskola. Amelyből az általa felnevelt,
megfelelő műveltséggel, nyelvismerettel, digitális kompetenciákkal rendelkező diákok közép-, ill. felsőfokon
alkalmasak a továbbtanulásra, a használható, fenntartható tudás, a további
képesítés megszerzésére.

vezetői pályázatom elbírálás alatt áll.
- Melyek az iskola legfontosabb
eredményei?
- Fő profiljainkat ismerik a városlakók: ének-zene, Zsolnai-módszer, informatika, idegen nyelvek, biológia, de ezek mellett erős, eredményes a humán és művészeti terület is.
A Zsolnai-módszer tehetséggondozásunk felépítésének az alapja lett 1985től. A tanórai differenciálás mellé később belépett a kooperatív tanulás
módszertana, azután a projekt módszer, később pedig az európai továbbképzésen tanult digitális módszerek,
és jelenleg a játékos alapokra épülő
gamifikáció.
Intézményvezetői tevékenységem
alatt nyertük el a legszebb elismeréseket. Ezek az Európai és Magyarországi
e-Quality Díj az uniós projektjeinkért,
még 2007-ben; később az Ökoiskola,
majd kilenc éves munka után az Örökös Ökoiskola cím 2014-ben, természet-és környezetvédelmi tevékenységeinkért. Az Akkreditált Kiváló Tehetségpont címet először 2017-ben, majd
a 2020-as újra pályázás után az idén
is megkaptuk kiemelkedő intézményi
tehetséggondozó munkánkért.
A város is elismerte szakmai munkánkat: 2016-ban Gyermekekért Díjat
kaptunk, majd 2019-ben Városi Környezetvédelmi Díjat. Tantestületünk

- Köztudott, hogy nagyon szeretsz
úszni…
A sport mindig is az életem része volt. Édesapámmal alsós koromban Budapestre jártunk uszodába,
így rendszeresen úszni kezdtem kéthárom éven át. Az egyetem után egy
darabig nem sportoltam, de a 90es évek közepétől újra elkezdtem az
úszást. Kb. 5 éve alakult meg Százhalombattán a Senior úszók csapata,
ahol az alapító négy fő között vagyok.
Az úszás számomra elsősorban szellemi kikapcsolódást jelent. Persze jó a
közösség, izgalmas dolog versenyezni, jó érzés, hogy még eredményesek
is vagyunk!
- Mely értékek számodra az elsődlegesek?
- Legnagyobb érték a család. A családot létrehozni, megtartani ez az élet
értelme. Szellemi értelemben pedig a
tanulást és az ennek eredményeként
létrejött tudást tartom a legfontosabb
értéknek. Talán ezért is az egyik leghasznosabb dolog a tanítás, hiszen a
tudás olyan tőke, amelyet mindig felhasználhatsz, sokszorozhatsz.
Pilinszky mondja: „A jó nevelő
örök tanuló.” Mindig is ezt éreztem.
A tudás, a bölcsesség minden helyzetben segít, és soha nem vehetik el tőled.
n
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S P O RT
Országos Bajnok a százhalombattai
női Target Sprint csapat

Kajakos érmek

A Magyar Sportlövők Szövetsége a miskolci Atlétikai Centrum
nemzetközi szintű pályáján rendezte meg a Target Sprint 2021.
évi Országos Bajnokságát május 29-én. A Százhalombattai
Lövészklub beszámolója.
A battai lövészklub versenyzői
kiemelkedő eredményekkel örvendeztették meg a szurkolóikat.
A verseny egyik különdíja is Százhalombattára került. Díjazták a
legfiatalabb, illetve a legidősebb
versenyző részvételét is, idén a
kettő közül az egyik Kéri Otti volt.
A fiatal szakágban rekordszámú nevező volt, a 356 indulás
már előre éreztette, hogy egy remek versenyre van kilátás. Az idő-

vésztudás is. A Target Sprint szakág sok iskola figyelmét is felkeltette, többen szakkörszerűen már
művelik a sportágak alapjait. A
sportlövészet Target Sprint szakága része a Diákolimpia rendszernek, talán ezért is népszerű a gyerekek között. A népszerűsítés jegyében nemzeti számokat is kialakítottak a szakemberek, így a zárt
irányzékú puskás lövészet mellett van pisztolyos, illetve vegyes

A százhalombattai Dunafüredi
Vízisport Klub versenyzői, Tar
Péter (balra) aranyérmet, Kabai
Bence pedig bronzérmet szerzett
a Wichmann Tamás regionális

akadémiai kajak-kenu kupán. Az
érmeket városunk olimpikonja, a
7-szeres világbajnok Hegedüs Róbert adta át.
n

Érmes vendégszereplés Szlovákiában

járás a délelőtti futamok alatt kegyes volt, délutánra többször is fel
kellett függeszteni a versenyt, a
gyakorta szakadó eső miatt. A versenyzőket ez sem zavarta, a százhalombattaiak közül mindenki
beleadott mindent, hogy egyéniben is a jobbak között végezzen, és
ahol csapat van, ott a csapat többi tagja miatt is sprintelt a befutónál.
A Target Sprint összesen 3x400
m futásból és 2 lövészetből áll. A
startot követően 400 m futás után
van az első lövészet, ahol 5 célt
kell, hogy eltaláljon a sportoló, ha
ledőltek a célok futhat tovább. A 2.
400 métert követően ismét a lőtéren kell, hogy megküzdjön nem
csak a céllal, hanem a magas pulzus mellett a légszomjjal is. Amikor ezt az öt célt is eltalálta jön a
befutó 400 m.
A sportág jellegét tekintve szükséges az atlétikai képzés, mindemellett ugyanúgy fontos a lö-

nyílt irányzékú puska és pisztolyos szám, valamint nyílt irányzékú puska szám is.

Százhalombattai eredmények:
Légpisztoly

Maroknyi négy fős – Forrai Csaba, Molnár Imre, Molnár Máté,
Kunvári Sándor – magyar csapattal vett részt a Szlovák Bajnokság aktuális fordulóján a Dunamenti Energia Modellező Klub a
Vivrat-i víztározón rendezett RG 65 hajóosztály versenyén június
végén – derül ki a beszámolóból.
A verseny MMS rendszerben a volt szél, a főbíró azonban tovább
régi olimpiai pályarendszerrel ke- engedte, így elég hosszú ideig tarrült lebonyolításra 26 résztvevő- tott ez futam. Ezek után sem válvel. A délelőttöt remek idő, szikrá- tozott a szélerő, de következő 3 fuzó napsütés, gyenge szél jellemez- tamban azt lehet mondani - hate. A szélerő miatt ebédig 3-3 fu- ladtak a hajók. Sajnos a váratlan
tamot rendeztek. A vendéglátók szélcsend foltok bosszantották a
szarvas gulyással készültek. Az kapitányokat, továbbhaladás igen
ebéd közben beálló szélcsend mi- nagy türelmet kívánt a résztveatt elhúzódott a délutáni kezdés.
vőktől. Az időjárás miatt csak 5

nő: Országos Bajnok: Balogh
Zsuzsa 8:23, 3. Györgyi Kinga
9:57, 6. Kéri Otti 10:35, csapatunk
Országos Bajnok 29:43
férfi: 4. Joó Attila 7:50, 5. Szemán Dávid 7:53, 7. Czirok Merse
8:21, csapat ezüstérmes 24:04
ifjúsági fiú 11. Joó Zoltán 9:16

Vegyes (puska-pisztoly)

nő: 2. Balogh Zsuzsa 8:23, 10.
Kéri Otti 11:28
férfi: 4. Joó Attila 7:59, 6. Szemán Dávid 8:17, 7. Czirok Merse
8:18, csapat ezüstérmes 24:34
ifjúsági fiú 4. Joó Zoltán 9:17
Részletes eredményjegyzék a
hunshooting.hu weboldalon megtekinthető.
n

A negyedik futamra, fél kettő környékén került sor, de a
battaiak, több versenyzővel egyetértésben már a krejc bójánál lefújták volna a futamot, annyira nem

futamot teljesített a mezőny A-B
csoportban!
Battai eredmények: I. Kunvári
Sándor, II. Forrai Csaba, DEMK Százhalombatta - MO.
n
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S P O RT
Bravúr győzelem
28-24-re nyert idegenben a Százhalombattai KE II-DKSK-csapata
a Bugyi SE ellen a Megyei I. osztályú férfi felnőtt kézilabda bajnokságban május 22-én. Koller János edző beszámolója.
A bajnokság első helyén álló Bugyi csapatához látogattunk, ahol nem
számítottunk esélyesnek, annál is inkább, mert szinte már megszokott
módon, egy cserénk volt összesen.
A hetedik percig egyenrangú ellenfelek voltunk, ám ekkor érthetetlen módon belementünk egy rohanós
játékba, amiből a hazai csapat jött ki
jobban, és szerzett ötgólos előnyt.
Ettől kezdve tartottuk a különbséget és érezhető volt, hogy ha taktikusabban játszunk, akkor akár még
meglepetést is okozhatunk.
A félidőben 14:9-re vezetett a Bugyi, de előtte a kétbeállós játékrendszerrel már sikerült megzavarni őket,
és ekkor már jól is játszottunk.

Ezek után a második félidőben
mintha egy mádik battai csapat jött
volna ki a pályára éretten, taktikusan és főleg hatékonyabban kézilabdáztunk, annak ellenére, hogy a 37ik perctől már cserénk sem volt, mert
három két perc miatt kiesett a csapat
egyik meghatározó embere Varga Pista.
A bajnokság legjobb harminc percét produkálva, fantasztikus játékkal
leptük meg ellenfelünket, esélyt sem
adva számukra az egyenlítésre, így
óriási meglepetésre négy góllal vertük
meg a listavezetőt, és győzelemmel
búcsúztunk a bajnoki évtől.
Köszönöm a csapatnak az egész
éves munkáját, jó pihenést, sok sikert

KIADÓ (eladó) IRODAÉPÜLET!

Százhalombattán, Csenterics u. 1. szám alatt
(volt Alukol Kft. telephely) található 1600 m²-es telken
500 m²-es irodaépület hosszú távra kiadó.
Az ingatlan igény esetén két részre osztható.

a következő időkre úgy a magánéletben, mint a sportban egyaránt.
SZKE II - DKSK: Homonnay (kapus), Komáromi 4, Koncsár Gergely 3,

Matos 4, Rakvács 6, Varga I. 4, Rádler
5. Csere: Tobola 2.
Edző: Koller János.
n

Ezüstérmes Bulldogok
Második helyen végzett a rögbi bajnokságban a Battai Bulldogok
csapata, miután 10-22-re kikapott az Esztergomi Vitézektől az
utolsó fordulóban.
A gárda azonban reménnyel tekint
a jövőbe, mint írta a klub a közösségi oldalán: „sajnos most nem sikerült
az arany megszerzése, de a következő

szezonban mindent megteszünk, hogy
végre miénk legyen a bajnoki arany.
Gratulálunk az Esztergomi Vitézeknek a kemény küzdelemért!”
n

HÍVJON MOST!

06 20 240 41 53
SZÁZHALOMBATTAI PARTNERCÉGÜNK
RÉSZÉRE KERESÜNK:

ÖSSZESZERELŐKET
1 műszakos munkarendbe!
NINCS TESZTÍRÁS!
CSAK FELVÉTELI ELBESZÉLGETÉS!

ÉRDEMES JELENTKEZNIE MERT:
Határozatlan idejű munkaszerződés

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

További állásajánlataink: WWW.PANNONJOB.HU
Kölcsönzést-közvetítést en. nyilv. sz.: 4376-4./2003.

Bővebb információ: hatvani.robert@alukol.hu ; 06 30 495 7425

A PR ÓH I RD ET ÉS
A tavaszi-nyári időszakban is
várja a Biksi Méhészet! Díjnyertes 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
n
Lakatosmunkákat és gépi föld
munkát vállalunk (lakossági és ipari kivitel) BAU-GÉP 2000 KFT. Érdeklődni: 06-23-552-911; 06-20-519-2527

Autófelvásárlás azonnali készpénzfizetéssel állapottól függetlenül
0-18 éves korig. Tel.: 06-30/6821390
WWW.A111AUTO.HU
Lakatos, kőműves, burkoló állás
Érdeklődni: BAU-GÉP 2000 KFT Telephely: Százhalombatta, MOL NYRT külterület I. telep 2/29.épület 06-23-552-911

Jelentkezz az S-Forrással, szerezd meg a br. 60.000 Ft-os belépési
bónuszt és keress akár már próbaidő alatt br. 295.000 Ft-ot!

Gépkezelő operátort keresünk
Százhalombattára 2 műszakos 8 órás munkarendbe.

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

Érdeklődni: 06-70-779-4447
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Keresztrejtvény
1972.június 5–én tartottak először világkonferenciát a környezetvédelemről, és még abban az évben környezetvédelmi világnappá nyilvánították június 5-ét. A megalakuláskor megfogalmazták a célokat is: energiatakarékosság,
a megújuló források mind nagyobb arányú felhasználása, a hulladékképződés csökkentése és általában a környezet védelme. Azóta minden évben tanácskoznak és halad is a megvalósulás, bár meglehetősen lassan, úgy tűnik, a
ma kényelme fontosabb a holnap lehetőségeinél. Rejtvényünk egy Barack Obama-idézetet tartalmaz.
A megfejtéseket 2021. június 18-áig várjuk a hirtukor@mail.battanet.hu, vagy a Hírtükör Szerkesztősége, 2440 Százhalombatta,
Ifjúság útja 7. (Polgárok Háza) címre. A helyes megfejtők közül egy szerencsés Százhalombatta városának címerével díszített bögréjét kaphatja meg.
Az előző számban megjelent rejtvényünk helyes megfejtéséért a Biksi Méhészet egy üveg mézét Gorzsás Lajosné (Százhalombatta)
veheti át, a Polgárok Háza portáján munkaidőben.

