
- Nemrégiben városunk jó híre 
tovább növekedett. A Summerfest 
Helytállás-díjat kapott, melyhez 
szeretettel gratulálok! Nyilván sok 
mindenért elismerhetik a világban 
ezt a rendezvényt, mégis, konkrétan 
minek köszönhető ez az újabb kitün-
tetés?

- Az Emberi Erőforrások minisz-
terének és a Magyar Fesztiválszö-
vetségnek a jóvoltából kapta meg az 
idén ezt a díjat a Summerfest, első-
sorban azért, mert 2020-ban – a leg-

nagyobb veszélyhelyzet idején is – 
olyan nemzetközi online folklórfesz-
tivált tudtunk szervezni, melyhez 
egész Európában nem volt fogható. A 
kibertér felhasználásával megrende-
zett tavalyi Summerfest ugyanis hu-
szonöt ország részvételével zajlott, s 
igazán rendhagyónak mondható mó-
don az eredetileg tervezett program 
teljes mértékben megvalósulhatott, s 
lényegében úgy, hogy az online rész-
vételi formát olyanná tudtuk alakíta-
ni, hogy az offline hatást keltsen. 

Itt, Százhalom-
battán egy műsor-
közlő stúdiót épí-
tettünk fel, s na-
gyon alapos munká-
val kidolgoztuk azt, 
hogy a stúdióból mi-
ként irányítsuk úgy 
a történéseket, hogy 
a nézők egy valódi 
együttlét közvetíté-
seként élhessék meg 
a tizenkét napos ren-
dezvényt. Ez irgal-
matlanul nagy mun-
ka volt, hiszen há-
rom nap alatt az ösz-
szes előadást előre 
felvettük, majd ezek 
műsorra tűzése köz-
ben közel negyven 
helyszínt kellett ko-
ordinálnunk. 

Ismerve a 
Murphy-törvényt, 
miszerint „ami elro-
molhat, az el is rom-

lik”, arra is felkészültünk, hogy min-
den lehetséges megoldásnak legyen 
egy tartalék megoldása is, hogy sem-
milyen meglepetés ne érhessen ben-
nünket. Hála Istennek és a mun-
katársaimnak, ment minden gör-
dülékenyen! Volt nyitóceremónia 
és záróünnepség, bemutatkozások, 
ökumenikus online-tér, szolidáris, 
szép pillanatok. A népek közötti ba-
rátság jegyében az udmurtiak ma-
gyar népdalokat énekeltek például, 
a guatemalaiak afrikai táncot jártak, 
volt tényleges faültetés, és sok min-
den egyéb, ami egyébként is len-
ni szokott, s a stúdióbeszélgetések-
kel bepillantást nyerhettek a nézők a 
vendéglátósok és egyéb közreműkö-
dők háttérmunkáiba is.  

- Milyen volt a nézettsége? 
- Iszonyatosan nagy. Volt olyan 

produkció, amelyiket 30 000 ember 
látott.

- Lesz-e az idén Summerfest? 
- A megszokott formában sajnos 

még az idén sem tudjuk megtarta-
ni. A külföldiek jelenléte nélkül csi-
nálhatjuk csak meg, és a főtér fan-
tasztikus adottságait sem fogjuk ki-
használni a – remélhetőleg a már le-
csengőben lévő járványra vonatkozó 
– hatósági előírások miatt. Megtart-
hatnánk maszkban és a távolságtar-
tó korlátozásokkal a hagyományos 
rendben, de az nem lenne mégsem 
a hagyományos rend, ugyanakkor a 
biztonsági intézkedések azt a kérdést 
vetik föl, hogy a maszk mögött vajon 

nem veszlik-e el éppen az, ami ennek 
a világtalálkozónak a lényege? „Hi-
ába fürösztöd önmagadban,/ Csak 
másban moshatod meg arcodat”- 
mondja József Attila, s micsoda ha-
talmas igazság ez! A mosoly, az arc 
mimikája nélkül kinyílhatunk-e egy-
más felé teljesen? Oroszország meg-
kísérli ezt, ott az idén megrendezik 
a Népművészet Olimpiáját. Mi nem 
mertük ezt megkockáztatni, mert úgy 
gondolom, hogy sok mindentől meg-
fosztanánk ezáltal a battai közönsé-
get, s abban sem vagyok biztos, hogy 
maszkban ugyanazzal a felszabadult 
örömmel tudnánk fogadni a külföldi 
vendégeinket, mint a korábbi évek-
ben. 

A Summerfest a szeretet ünne-
pe, a másik elfogadásának az ünne-
pe, a kultúrák találkozásának a fesz-
tiválja, itt éppen azt mutatjuk fel év-
ről évre, hogy az emberiségnek igenis 
van még emberi arca, s ha az egymás 
iránti szeretet élteti az emberi kap-
csolatokat, akkor ez az emberi arc 
még emberibbé válhat. S most ez az 
arc legyen eltakarva? Na, nem! Na-
gyon hiányoznak a külföldi baráta-
ink, tényleg jó lenne már egy világra-
szóló közösségi ünneplés, de éppen a 
Summerfest lényege miatt nem tud-
tam ezt felvállalni.  

- Milyen programok várják majd 
a közönséget? 

- Az idei Summerfestnek az lesz a 
címe, hogy Magyar kincsestár. 

A TARTALOMBÓL:
Közös színházi utak

Jól vizsgáztak a Lime 
rollerek

A háziállatokat is hőhullám 
fenyegeti

„Az edzői hullámvasút 
engem is elért” – 

visszavonult Koller János 
kézilabda szakedzőXXXIV. év fo lyam 11. szám         Meg je le nik 5000 pél dány ban    •    IN GYE NES 2021. június 24.

Helytállás-díjat kapott a Summerfest – Ismét 
megrendezik a fesztivált

Különleges elismerésben részesült a tavalyi online 
rendezvény, amelynek programjait idén már élőben, 
de a megszokottakhoz képest zártabb keretek
között láthatja a közönség augusztus 12-e és 21-e 
között. Szigetvári Józseffel, a Pesovár Ferenc AMI, 
a Forrás Néptáncegyüttes, a BKK és a Summerfest 
Nemzetközi Folklórfesztivál igazgatójával Fazekas 
István író beszélgetett.  

Foly tatás a 2. ol da lon
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Szélpál Stefi felidézte, hogy a 
2003-ban megalakult Felhőjárók 
pszichés, értelmi és mozgásukban 
korlátozott kihívással élő embe-
rek művészi közössége, amelynek 
tevékenysége itthon és külföldön 
egyaránt hiánypótló. A társulat 
egyre sikeresebben tölti be külde-
tését, ami nem más, mint a sérült 
emberek társadalmi elfogadottsá-

gának növelése. A tapasztalatok és 
a visszajelzések alapján, ehhez a 
legjobb út a művészet. Nagy öröm, 
hogy olyan fesztiválokra kapnak 
meghívást, ahol egyedül ők képvi-
selik a kihívással élőket. Hasonló-
an pozitív élmény a Forrással való 
együttműködés, hiszen nagy fel-
töltekezést jelent a kőszínházban 
való fellépés, ami a további célok 

között is szerepel. Az előadások 
során megtapasztalható interakci-
ót, impulzusokat a csoport, a fel-
készítők és a nézők is terápiaként, 
feltöltődésként élhetik meg. 

Rédli Éva az alkotói folyamat 
műhelymunka jellegét hangsú-
lyozta, amely során mindenki ér-

zelmi biztonságban, bizalommal 
mesélhet fájdalmáról, szomorú-
ságáról, öröméről, jó pillanatáról. 
A társulat küldetése többrétű, az 
előadásokon kívül tevékenysége a 
művészetterápiát és az érzékenyí-
tést is magában foglalja. 

Közös színházi utak
Szoros együttműködést tervez az új keretek között 
működő százhalombattai Forrás Néptáncegyüttes 
Független Színház és a Sérültekért Alapítványból 
kivált Felhőjárók Mozdulatszínház. Szélpál Stefi, a Fel-
hőjárók Alapítvány elnöke, Rédli Éva drámapedagógus, 
és Szigetvári József, a Forrás művészeti vezetője tartott 
tájékoztatót június 15-én.

Foly tatás a következő ol da lon

Vallom, hogy annyi lelki kár után, 
mint amennyit ez a pandémia oko-
zott nekünk, először is saját magunk-
ban kell megmártóznunk. Előhívni a 
látott, de fel nem ismert, elfeledett 
értékeinket, kinyilvánítani annak 
az örömét, hogy vagyunk. Meg kell 
vizsgálnunk azt is kellő alaposság-
gal, hogy ténylegesen kik is vagyunk, 

honnan és miből jöttünk, hová me-
gyünk? 

Gyakran el szoktam mondani, 
hogy annak idején Klebelsberg Kunó 
arra figyelmeztetett bennünket, az 
ezer sebből vérző, széttépett ország 
bajaira igazi gyógyír csak a kultúra és 
a magas színvonalú oktatás lehet. Ez 
a járvány, mely alattomosabban ron-
csol, mint a háború, ugyan földrajzi 
értelemben nem tépett szét bennün-
ket, de a lelki szétszakítottság, amit 
okozott, nos, az szinte mérhetetlen. 

Aki a közművelődésben dolgozik, 
pontosan tudja ezt. Volt 54 csopor-
tunk: a járvány idején sokan lemor-

zsolódtak. Sok közösséget, melyek a 
járvány előtt a szeretettükkel, a mun-
kájukkal a városi identitást erősítet-
ték, most újra meg kell formálnunk. 
A lokálpatriotizmust, a „Szeretlek 
Százhalombatta!-érzést” újra bele 
kell csepegtetnünk a városlakókba. 

Most még mindenkiben ben-
ne van a félsz, hogy vajon a nyár vé-
gén, szeptemberben, októberben mi 
lesz? Először saját magunkat kell te-

hát újra fogalmaznunk, megerősíte-
nünk, hogy befogadó készek lehes-
sünk majd jövőre az igazi nagy talál-
kozásra. A népművészet és a hozzá 
kapcsolódó társművészetek segíthet-
nek ebben leginkább bennünket, hi-
szen közvetett formában, de mégis 
eleven módon tele vannak a történel-
münkkel, a sorskérdéseink értelme-
zéseivel, megtartó értékeinkkel, vala-
mint a jövő ígéretével is. A népművé-
szetben ott van az élet szentségének 
tisztelete, az élni akarás vágya és re-
ménysége, a közösség szentsége és a 
közösség ereje.

A járvány okozta lelki problémák 

miatt rengeteg a feladatunk tehát, 
s mi elsőként is most ezeket a fel-
adatokat akarjuk elvégezni. Voltak 
olyan közösségi formációk, melyek 
Trianon után, a második világhábo-
rú után, a levert ’56-os forradalom 
után újra tudták építeni az országot. 
A helyreállítás a dolgunk most, a lel-
ki építkezés. 

Talán azt mondhatom, a feladat 
olyan, mint egy hídépítés, éppen ezért 
olyan programokat állítottunk össze, 
melyek ezt a célt képesek szolgálni. 
Mint mondottam, a helyszín lénye-
gesen szűkebb, mint korábban volt, 
hiszen Százhalombattán leginkább a 
színházteremben és a belső udvaron 
lesznek majd a rendezvények. 

Ami legutóbb a sátorban volt, az 
most a színházteremben lesz meg-
tartva. Itt láthatják majd a néző a 
Csík zenekart, Palya Beát, és itt lesz a 
Romengo Lakatos Mónikával, aki an-
nak idején a Ki mit tud? döntőjében 
vált ismertté, s azóta már WOMEX-
életműdíjat kapott. Itt lesz Németh 
Hajnal Aurora ruhatervező, a Gom-
bold újra ruhakészítő versenyt fogja 
vezetni. Neki az egyik modellje Fábi-
án Fanni, a mi néptáncosunk. 

A hungaricumok bemutatásának 
jegyében lesz solymászat, ismerke-
dés a magyar kutyafajtákkal. Lesz 
egy gyermekfotó-kiállítás, melyhez a 
világ minden részéről kértünk gyer-
mekeket ábrázoló fotókat. Számos 
különféle együttest és előadóművészt 
várunk, s készülünk egy nagyszabású 
előadással is, ami jó lenne, ha Száz-
halombattán is bemutatásra kerül-
hetne majd, ez az Ásó, kapa, nagyha-
rang, című népzenei táncos perfor-
mance, Menyegző a Kárpát-meden-
cében alcímmel, mely közel kétszáz 
szereplős.

A nyíregyházi Nyírség, a Debrece-
ni Népi Együttes, a jászberényi Jász-

ság, a budapesti Vadrózsák, a szek-
szárdi Bartina és a Forrás közös 
produkciója, melynek koreográfu-
sa Fundák Kristóf és Fundák Kasza 
Lili. A premierje augusztus 17-én lesz 
Kápolnásnyéken, a Csajághy Laura 
Színpadon, aztán 19-én, a debreceni 
Virágkarneválon, majd 20-án, Nyír-
egyházán lesz látható.   

- Előzetesen elárulnál-e valamit 
ennek a koreográfiájáról? 

- Minden kultúrában a menyegző 
egyszerre konkrét családi és közös-
ségi tett, s éppen ezáltal rendkívüli 
morális és kulturális szimbólum is. 
A párválasztás, az egymásra találás, a 
családalapítás az emberiségnek min-
dig is meghatározó eleme volt, mely-
hez különféle hagyományok, szoká-
sok kapcsolódtak, ám ezeknek van 
egy olyan belső lényege, mely való-
jában, a tényleges tartalma szerint a 
kultúrák nagy közös nevezőjét mu-
tatja fel. 

Nyilván bennem a „szeretni és tisz-
telni egymást” gondolata szélesebben 
hömpölyög, hiszen az elmúlt 28 év-
ben 112 ország táncosai voltak jelen 
Százhalombattán, volt tehát alkal-
mam bőségesen, hogy képet kapjak 
arról, hogy mit jelent az a szó, hogy 
család, hogy milyen például a kauká-
zusi, a szicíliai, a török, az indián csa-
ládmodell. A koreográfia nagyon egy-
szerű: a meglátás, a felismerés, az 
egymásra találás és a családalapítás. 

Egyszer, Borneó szigetén meg-
kérdeztem egy indonéz néptáncos 
lánytól, hogy mitől függ az, hogy egy 
muszlim lány kendőt köt. Azt mond-
ta, ezt mindenki maga dönti el, ám 
a kendő nem egy dekoráció, hanem 
ígéret. Ígéretet kell tennünk egymás-
nak most újból, elfeledve a dekoráci-
ót: a szebb, emberhez méltóbb élet 
ígéretét.

 n

Folytatás az előző oldalról
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A színházat a Forrás mellett sok 
fiatal, és László Bandy is támogat-
ja, illetve patronálja. A képzőmű-
vész tele van tervekkel, a többi kö-
zött kiállítást szervez majd a Fel-
hőjárók munkáiból.  

Szélpál Stefi a kiválással kap-
csolatban úgy fogalmazott, hogy 
más elveket vallanak a pedagógi-
ai és nevelési terápiáról, a művé-
szetről, mint az alapítvány vezető-
sége, ezért kerestek az alkotói sza-
badságot, a kreativitást jobban ki-
bontakoztató új utat. 

A Felhőjárók Mozdulatszín-
ház Alapítvány alapítója Törköly-
Gazdag Gábor, elnöke Szélpál 
Sterfi, kuratóriumi tagok Pallag 
Erika, Násztor András, Tahiné 
Dr. Borbély Julianna és Czuppon 
Gabriella, akik mind régóta segí-
tik a munkát.

Szigetvári József emlékezte-
tett, hogy több hasonló változást 
megélt már, ilyen volt a Forrás ki-
válása a BMK-ból 1990-ben, az-

tán a művészeti iskola létrehozása 
a zeneiskolából, amelyből később 
megalakította az alapítványi tér-
ségi Pesovár oktatási intézményt.

A Forrás új keretek közötti mű-
ködéséről elmondta, hogy az elő-
adó-művészeti többlettámogatá-
si rendszerhez való hozzáféréshez 
regisztrálni kellett az illetékes hi-
vatalnál.  Az adatlapokat kitöltve 
szembesültek azzal, hogy - ha nem 
is hivatalosan, de - gyakorlatilag 
már színházként működtek. A hi-
vatal is azt erősítette meg, hogy az 
„amatőr művészeti szervezet” be-
sorolás helyett a legmagasabb ka-
tegóriát jelentő, „független szín-
ház” minősítés a helytálló. 

Élve a lehetőséggel mielőbb be-
lépnek a Magyar Teátrumi Tár-
saságba, miután a BKK befogadó 
színházként, a Forrás pedig elő-
adói szervezetként áll rendelke-
zésre ehhez. A váltáshoz az igé-
nyes színházi előadásokat vidék-
re eljuttató, állami finanszírozású 
Déryné Programhoz való tava-
lyi csatlakozás, majd négy Forrás 

produkció befogadása is jó alapul 
szolgált. A színház működése már 
külön szervezést és technikai hát-
teret igényel, az ország négy leg-
kiválóbb művésze, Módos Máté 
és felesége művészeti vezetőként, 
Fundák Kristóf és Kaszai Lili pe-
dig immár társ-művészeti veze-
tőkként hozhatnak létre kiemel-
kedő alkotói közösséget. Külön-
legesség, hogy a Déryné Program 
produkciói szöveges részekkel is 
kiegészülnek a prózai szekció ré-
vén, amelynek tagjai meghívott 
társulati színművészek, Berettyán 
Nándor, Berettyán Sándor, Sza-
bó Sebestyén László és Nagy Péter 
János személyében.

Átalakul a Pesovár iskola is, 
amely Pesovár Ferenc Náptáncsuli 
Akadémiaként működik a jövő-
ben.  A képzésben a tánc mellett 
megjelenik majd a beszédtechni-
ka, a színészmesterség, illetve a 
társművészetekkel való találko-
zás.

A Felhőjárók eleinte önállóan, 
majd a Forrással közös produkci-
ókban léptek fel a Summerfesten. 
Először csak részben valósult meg 
az integráció, mert a táncosok és 
a kihívással élők - bár egy színpa-

don voltak, de - elkülönülő for-
mációban mutatták be az azonos 
mozdulatokat. Igazán akkor je-
lenhetett meg az alkotásokban 
rejlő elfogadást közvetítő üzenet, 
amikor a későbbiekben már ve-
gyes alakzatok szerepeltek, akár 
más rendezvényeken is. Emléke-
zetes a két évvel ezelőtti Országos 
Szolnoki Néptáncfesztivál, ame-
lyen közösen vett részt a két tár-
sulat, és a zsűri véleménye szerint 
a példa nélküli előadás a magyar 
előadó művészet nagy adósságát 
törlesztette - idézte fel Szigetvá-
ri József. Kézenfekvő volt a mos-
tani helyzetben, hogyha a színhá-
zi keretek között már van táncos 
és prózai tagozat, akkor harma-
dik pillérként bejöjjön az érzéke-
nyítés, ami azért is indokolt, mert 
erre van támogatási keret, ami-
re pályáztak is. A két színháznak 
egyre több közös feladata lesz, 
amelyet az is segít, hogy a Tánc-
ház és a BKK rendelkezésre áll a 
próbákhoz - tette hozzá.

A felek az együttműködési meg-
állapodás aláírásával pecsételték 
meg az új utak nyitását, a minő-
ség, a hitelesség és az őszinteség 
jegyében. n

HÍ REK-AK TU A LI TÁ SOK
Irodahelyiség bérbeadás. Az 

önkormányzat nyilvános pályázat 
keretében 5 év határozott időre bér-
be adja Százhalombatta, Ifjúság u. 
7. szám alatti, „Polgárok Háza” elne-
vezésű ingatlanban lévő 603. számú 
11,92 m² alapterületű irodahelyi-
séget. Az induló bérleti díj: 37.226 
Ft/hó, a licitlépcső mértéke: brut-
tó 500 Ft/hó, az óvadék összege: a 
helyiség havi bruttó bérleti díjának 
kétszeresét kitevő összeg. A pályá-
zatra 2021. augusztus 9. 12:00 óráig 
lehet írásban jelentkezni. Részletek 
a battanet.hu oldalon.

***
Nyitva a strand. A kötelező biz-

tonsági előírások mellett, a városi 
strand június 4-én megnyitotta ka-
puit. A strand naponta 8 órától van 
nyitva, reggelente 6-8 óra között 
csak a városlakók vehetik igénybe 
az 50 m-es versenymedencét, teljes 
értékű úszójeggyel vagy bérlettel. A 
nyugdíjas kedvezmények naponta 
8-16 óra között érvényesek. A Sza-
lai János uszodában megvásárolt 
nyugdíjas úszóbérlet június 30-ig 
felhasználható a strandon, vagy elő-
zetes igény szerint szeptemberben a 
Szalai János uszodába továbbra is 
érvényes. A Kormányrendelet sze-
rint a felnőttek csak védettségi kár-
tyával látogathatják a létesítményt. 

A strand területén a központi elő-
írások betartása mellett egyszerre 
összesen 2000 fő tartózkodhat. A 
Batta Kártyát felmutatók a belépő-
jegy vásárlásakor a strand esetében 
10% kedvezményben részesülnek.

***
Késedelmi díj a könyvtár-

ban. A zárva tartás idején a kiköl-
csönzött könyvekre június 21-ig 
nem kell késedelmi díjat fizetni, ezt 
követően azonban igen. További in-
formáció a hbvk.hu oldalon.

***
Állásajánlat. Önállóan dolgoz-

ni tudó százhalombattai munka-
társat keresünk, aki jártas a kerté-
szeti, parkfenntartási munkákban. 
Érdeklődni lehet telefonon: 06-
30-985-7053; e-mail-ben: demecs.
istvan1987@gmail.com

***
Széchenyi-pályázatok a ma-

gyar ifjúságnak. A Gróf Széche-
nyi Család Alapítvány és a Stádi-
um Társadalmi és Kulturális Hírlap 
a nemzettudat erősítése céljából a 
Széchenyi-évhez kapcsolódóan több 
témakörökben írt ki pályázatot a 
Kárpát-medencében élő magyar di-
ákok számára. Részletek a hirtukor.
hu oldalon.

n

Örömmel számolok be Önöknek ar-
ról, hogy az okos város programom 
folytatásaként bevezetett Lime rol-
ler szolgáltatás sikeresnek bizo-
nyult. Mi sem, bizonyítja ezt job-
ban, mint a felhasználók és a pozitív 
visszajelzések száma. Városunkban 

magasan felülmúlta a fogadtatás az 
elvárásainkat, a roller felhasználás 
igen jelentős.  

Június 1-jétől számítva az első 9 
nap alatt Százhalombattán, mind-
összesen 60 db rollerrel 2.2 ezer 
megtett út, 3.6 ezer utazott km és 1 

tonna megmentett CO2 volt mérhe-
tő. Az utazások és az utasok száma a 
hétvégén volt a legerősebb. 

A rollerezés és a kerékpározás 
csökkenti a légkörbe kerülő szén-
dioxid mennyiségét, hozzájárul az 
egészségesebb, zöldebb közlekedés 

kialakulásához. A legjobb út a mo-
dern, zöld, okos város felé.

Ne feledjék, a város 11 pontján 
(hotspotokon), a Lime roller mindig 
a rendelkezésükre áll!

Vezér Mihály
polgármester

Jól vizsgáztak a Lime 
rollerek

Folytatás az előző oldalról
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Mint ahogy az köztudott, nálunk 
a focihoz, a gyerekneveléshez és a 
politikához mindenki ért. Vannak 
akik ennél többhöz is, ahogy szok-
ták mondani, ők azok, akik min-
denhez „is” értenek. Azért, hogy 
véleményt alkotni, kérdezni, be-
szélgetni vagy vitatkozni tudjunk, 
feltétlen fontos, hogy előtte tájé-
kozódjunk. Így előfordulhat, hogy 
valakinek az álláspontjával nem 
értek egyet, de legalább értem.

Mindez azért került most szó-
ba, mert néhány hónappal ezelőtt 
képviselőként arra vállalkoztam, 
hogy a Százhalombattai Hírtü-
kör aktuális példányát eljuttatom 
az óvárosiak postaládájába. He-
ves visszhangot ugyan nem váltott 

ki, de többen voltak, akik megkö-
szönték.

A folytatás már nem tűnik ilyen 
egyszerűnek, még anyagi áldozat-
vállalással sem, hiszen a Magyar 
Posta úgy döntött, hogy 2021. jú-
lius 1-jétől címzetlen nyomtat-
ványt, így pl. a helyi újságot sem 
kézbesíti. Bizonyára oka és ér-
deke fűződik mindehhez... Így 
kénytelenek vagyunk visszatér-
ni a hagyományos – üzletekbe és 
szolgáltatóhelyekre kirakott – for-
mához.

Képviselőként továbbra is gon-
doskodom róla, hogy a megfelelő 
példányszámú újság elérhető le-
gyen az Óvárosban élők számá-
ra. Mindezt azért tartom fontos-
nak, mert a tájékozódás az alap-
vető emberi jogokhoz tartozik. 
Fontos ahhoz, hogy megalapozott 
véleményünk lehessen a közössé-
gi kérdésekről. 

Azzal, hogy nevemet aláírva tá-
jékoztatom Önöket, talán elkerül-
hetjük, hogy kitalált információk 
terjedjenek el, hamis tudás ala-
kuljon ki. Mielőtt kérdezünk vagy 
állítunk valamit, tájékozódnunk 
kell. Munkámat továbbra is ennek 
a szemléletnek a jegyében próbá-
lom  végezni.

Szabó Gábor 
szabogabor@mail.battanet.hu, 

06 20 222-2930                       
települési képviselő, Óváros 

Az alsó tagozat a nyakába vet-
te a százhalombattai lakótelepet 
június 14-én, hogy kilenc állomá-
son teljesítsenek a gyerekek szó-
rakoztató kihívásokat. Énekel-
tek és táncoltak a Szent István té-
ren, bejárták a város játszótere-
it, és közben igyekeztek az iskola 
színeinek megfelelően minél több 
kék és sárga dolgot lefényképez-
ni. Eközben a felsősök az olimpi-
ai projektnapon bemutathatták a 
már meglévő tudásukat, és sok-
sok érdekes új ismeretet szerez-
hettek az ókori és újkori olimpiák-
ról, és kézügyességüket, fantáziá-
jukat, sporttehetségüket is kama-
toztathatták.

A felsősök június 15-én járták 
be a lakótelepet, hogy ők is telje-
sítsék a rájuk váró izgalmas kihí-

vásokat. Az alsósoknak az iskola 
testnevelés munkaközössége szer-
vezte meg a Kőrösi olimpiát, ahol 
az osztályok kosárlabdában, lab-
darúgásban, kidobósban, kötél-
hajtásban, célba dobásban, vál-
tófutásban és egy akadálypályán 
mérhették össze a tudásukat.

A tanév során sajnos több prog-
ram elmaradt a járványügyi sza-
bályozások miatt, így mind a diá-
kok, mind a pedagógusok nagyon 
várták már a megszokott közös-
ségi élet visszatérését. A kicsik és 
a nagyok is élvezték mindkét nap 
programjait, és bízunk benne, 
hogy szeptemberben innen foly-
tathatjuk.

Felker Fruzsina
DÖK munkát segítő 

pedagógus

Tájékozódom, tehát 
vagyok…

Olimpia és Városjáró nap 
a Kőrösiben

Felpezsdült az élet a tanév utolsó két napján a Kőrösi-
ben, az osztályok olimpiai és városjáró programokon 
vehettek részt.

A nyár a szabadságok, a köny-
nyed szórakozás ideje, így a kul-
turális intézmény is ilyen típusú 
programokkal várja  mindazokat, 
akik közösségi élmény keretében 
szeretnének kikapcsolódni. 

Koncertek és/vagy mozivetí té-
sek várják a belső udvarba látoga-
tókat június 25-étől szinte minden 
pénteken. Urbán Orsi Ouintett, 
Mülhauser Martina és Tar Gergő 
adnak koncertet, a mozi kedvelői 
pedig a Körhinta, A tanú, a Csini-

baba és a Sose halunk meg című 
filmet nézhetik meg. A pontos dá-
tumokat és a részletes programo-
kat az intézmény interenetes fe-
lületein – www.baratsagkk.hu, a 
Facebook oldalunkon –, és a ki-
helyezett plakátokon találják. A 
programok védettségi igazolvány-
nyal látogathatók. 

A kulturális központ szeretet-
tel várja mindazok jelentkezé-
sét, akik – színházjegyért cseré-
be – szívesen önkénteskednének 

Nyár a Barátság 
Kulturális Központban

Egy vidám, családi délelőttel indította nyári programjait a 
Barátság Kulturális Központ június 19-én. 

egy-egy programon. Az önkéntes 
programhoz és az „Örkény” bérlet 
pótelőadásaihoz kapcsolódó tájé-
koztatókat az intézmény honlap-
ján találják. 

Örömteli, élményekben gazdag 
nyarat kíván a Barátság Kulturá-
lis Központ! 

 n
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Igazán élettel teli azonban a fel-
nőtt és gyerek vendégeink vidám 
zsongásától, jövés-menésétől, a ve-
lük való beszélgetésektől, közös já-
tékoktól, alkotásoktól vagy csupán 
az ottlétüktől lesz. Várunk minden-
kit a Múzeumok Éjszakája rendez-
vényünkre június 26-án, hogy újra 
együtt lehessünk. Szívesen megmu-
tatjuk a Parkot, a halomsírt. Láto-
gatóinkkal kincset keresünk a Park 
területén, és illatzsákot készítünk. 
A Barakoo együttes tagjával, Mákó 
Katával közösen dobolunk, és aki-
nek van kedve, két izgalmas elő-
adást is meghallgathat a honfogla-
lás korának kutatóitól. Vendégünk 
lesz a Hamvas Béla Városi Könyv-
tár, papírszínházat, mesét, színezőt 
hoznak magukkal a könyvtárosok. 

Könyveket tőlük, gyógynövénye-
ket és ásvány ékszert más kedves is-
merős árusoktól vásárolhatnak. A 
program legvégén sétálunk egyet a 
bronzkori földvárba, ám előtte pik-
niket tartunk. Mi a plédekről gon-
doskodunk, és szívesen vesszük, ha 
látogatóink hoznak magukkal pár 
falatot a kosarukban. 

Reméljük a program délutáni 
forgatagát és az esti dunai pano-
rámát Önökkel együtt élvezhetjük 
ezen a szombaton. A program ára: 
500.-Ft/család

Részletek a www.matrica muze-
um.hu és a https://www.facebook.
com/matrica muze um oldalainkon 

A „Matrica” Múzeum július 
1-jétől várja újra vendégeit!

Életre kelt a Park – Legyünk újra együtt! 

Múzeumok Éjszakája
A Régészeti Park júniusra kétszer is életre kelt: e hónap 
17-étől fogadhatunk csoportokat szolgáltatásainkkal, is-
mét látogathatóak a házak és a halomsír, valamint gyönyö-
rű lett körülöttük a természet: zöldellnek és virágoznak a 
növények. 

A vakáció nemcsak az örömöt, 
gyakorta a túlzott felszabadult-
ságot is jelenti, főleg az arra „fo-
gékony” gyermekeknek. A tábo-
roztatások mellett alakulhat úgy, 
hogy a gyermek felügyeletét nem 
tudják a biztonságos falak között 
megoldani, így a szabadban töl-
tött szabadság érzése figyelmetle-
nebbé, könnyelműbbé teheti a fia-
talokat. A tapasztalatok szerint az 
iskolai szünidőben, s főként nyá-
ron ugrásszerűen megemelkedik a 
gyermekeket érő balesetek száma.

Miden szülő feladata, hogy 
gyermekét felkészítse a szünidő 
alatt előforduló veszélyhelyzetek-
re, azok elkerülésére. Gondolják 
végig, hogy hol, milyen veszélyek 
leselkedhetnek gyermekünkre, s 
még időben hívják fel ezekre, és 
következményeikre a figyelmüket.

Erősítsék gyermekükben a fe-
lelősségtudatot, térjenek ki arra, 
hogy mindig úgy kell cselekednie, 
hogy tetteiért vállalnia kell a fele-
lősséget!

Néhány jó tanács
- Adódhat úgy, hogy amíg a szü-

lő dolgozik, a gyermek játszótérre, 
barátokhoz, ismerősökhöz láto-
gat el. Minden esetben beszéljék 
át közösen csemetéjükkel, hogy 
csak az előzőleg megbeszélt helyre 
menjen játszani, a hazatérés idő-
pontját határozzák meg!

- Ha gyermekük gyalog, vagy 
kerékpárral közlekedik, ne feled-
jék vele átbeszélni a közlekedé-
si szabályok betartását! Hívják fel 
a figyelmét, hogy a kerékpározás, 
elektromos rollerezés, gördeszká-
zás, görkorcsolyázás alkalmával 

védőfelszerelést, bukósisakot vi-
seljen!

- Beszéljék meg gyermekük-
kel, hogy idegenekkel szemben 
körültekintően, és óvatosan vi-
selkedjen. Tudjon nemet mon-
dani, amennyiben idegen ember 
arra kéri, hogy kísérje el valahova, 
mert mutatna, vagy adni szeretne 
neki valamit.

- Tudatosítsák, hogy ha egye-
dül tartózkodik otthon, ne enged-
jen be a lakásba ismeretlent, egy 
esetleges telefonhívás alkalmával 
ne árulja el, hogy egyedül van ott-
hon!

- Otthon is történhet baleset, 
ennek elkerülése érdekében be-
széljék át gyermekükkel a műsza-
ki berendezések szakszerű hasz-
nálatát!

- Az értékek megóvása is ki-
emelt fontosságú, így készpénzt 
csak annyit tartson magánál, 
amennyi feltétlenül szükséges!

- Tanítsák meg gyermeküknek, 
hogy otthonról elinduláskor gon-
dosan zárja be az ablakokat, és az 
ajtót, a lakáskulcsot ne tegye lát-
ható helyre (nyakába, hátizsák ol-
dalára). Figyeljen hátizsákjára, 
táskájára, kerékpárját ne hagyja 
őrizetlenül, vagy lezáratlanul!

Közösen beszéljék meg, lakó-
környezetükben ki az a megbízha-
tó ember, akihez baj illetve veszély 
esetén fordulhat.

Ismételjék át a fontosabb tele-
fonszámokat, amelyekre egy eset-
leges veszélyhelyzetben szükség 
lehet: Mentők: 104 Rendőrség: 
107 Tűzoltóság: 105, Segélyhívó: 
112 n

A gyermekek védelmében
A nyári szünet felhőtlen időtöltése alatt sem lehet 
megfeledkezni arról, hogy ez az időszak többszörösen 
hordozza magában a veszélyhelyzeteket. Az iskola 
helyett az egész napos felelősség a családokra hárul 
– hívja fel a figyelmet a Pest Megyei Rendőr-főkapi-
tányság, illetve az Érdi Rendőrkapitányság.
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VÁ R O S N A P LÓ

Nekünk, magyaroknak, a 130. 
zsoltár különösen kedves lelki 
táplálékunk. Egyrészt azért, mert 
nemzeti imádságunkat, a magyar-
ság himnuszát sokáig a 130. gen-
fi zsoltár dallamára énekelték őse-
ink, másrészt pedig azért, mert 

történelmünk eleven és érzékel-
hető bizonyossággal mutatta meg 
számunkra a mélység fogalmának 
valódi jelentését. 

A mohácsi katasztrófa, az or-
szág három részre szakadása, le-
vert forradalmaink és szabad-
ságharcaink, a trianoni diktátum 
nemzetroncsoló igazságtalansá-
gai rendre felismertették velünk, 
hogy önmagát is becsapja az, aki 
– akár gyávaságból, akár félszeg-
ségből – nem meri nyíltan megfo-
galmazni: megoldatlan része éle-
tünknek mindaz, ami igazságta-
lan. 

A magyar himnuszt – lehettünk 
bármilyen mélységes mély szaka-
dékban – sohasem énekeltük tér-
depelve. Sorsunkat büszkén vál-
laltuk, igyekeztünk mindig úgy 
élni, hogy más népekkel szemben 
ne kövessünk el igazságtalanságo-
kat. Ha mégis ilyesmi történt vol-
na, azt igyekeztünk idejében jóvá-
tenni. 

 De mit is jelent a mélység való-
jában? A mélység, amely a menny 
és a föld megteremtése után is 
ott tátong a légnemű sötétség go-
molygása alatt? A mélység, amely-
nek alján föltárulnak a halál ka-
pui? A huszadik század borzalmai 

után a ma emberének különös tu-
dása van arról, hogy a nehézsé-
gek, az idegeket tépő fájdalmak 
és a szív elárvulásának kozmikus 
rettenetei sokszor váratlanul tör-
nek ránk. Ezek a váratlanságok 
olykor kétségbeesést okoznak, a 

kétségbeesés pedig könnyen vált-
hat át reménytelenségbe. Olvas-
mányélményeinkből talán még 
emlékszünk Dante nagy művére, 
az Isteni színjátékra amelyben ez 
van a pokol bejárata fölé írva: „Ki 
itt belépsz, hagyj fel minden re-
ménnyel!” Nagy igazság ez, mert 
aki felhagy a reménnyel, belépett 
a pokol kapuján. Az utóbbi másfél 
év igencsak keserű volt. Sokan ál-
dozataivá váltak a vírusnak, s még 
többen estek a parttalan remény-
telenség állapotába. Szemünk lát-
tára egy kicsit kinyílt a pokol, s 
feltárultak a szörnyűségek, meg-
mutatkozott, hogy a mélység pil-
lanatok alatt elnyelhet mindent, 
amiért évtizedeken át dolgoztunk, 
elrejthet évszázados értékeket, 
annullálhat emberi kapcsolatokat, 
átformálhatja a világot anélkül, 
hogy a formához igazából hozzá 
nyúlna. A kétségbeesés rémülete 
csak fokozza a reménytelenséget. 

A járvány során sokszor megkí-
sérthetett bennünket a kétségbe-
esés. Az ismeretlen, halálos vírus 
elleni küzdelem sokak figyelmét 
Isten felé fordította. Akik őszin-
tén, teljes hittel tudtak Istenhez 
fordulni, azoknak megmutatko-
zott, hogy az isteni gondviselés ott 

van az orvosok, az ápolók, a ku-
tatók, a tudósok munkájában. S 
nyilván a nem hívők is felismer-
ték, hogy a gyógyító munkában 
van valami olyan többlet, ami nem 
az orvoson, az ápolón és a bete-
gen múlik, ám az orvos és az ápo-
ló nélkül aligha mutatkozhat meg. 
A pandémia szikrázó fénnyel vilá-
gított rá arra is, hogy a gyógyítás-
sal kapcsolatos babonáinkat, gon-
dolati kaptáinkat és rögeszméin-
ket ideje alaposan felülvizsgálni, s 
ideje nagyobb megbecsüléssel te-
kintenünk az egészségügyben dol-
gozókra. Tanúi lehettünk itt Száz-
halombattán is orvosaink, ápoló-
ink küzdelmének, lelkiismeretes, 
emberfeletti erőpróbájának, az 
éjt-nappallá tévő gyógyító mun-
kának. Az Egészségügyi Központ 
és vele együtt a város vezetősé-
ge nem először vizsgázott jelesre 
a közgyógyellátásban vállalt fel-
adatok teljesítésében. A magyar 
egészségügy dolgozóinak a mun-
kája reményt és erőt adott min-
denkinek a további próbatételek-
re, városunkban pedig különö-
sen. Sok ismerősöm beszámolt 
arról, hogy háziorvosa a szokott-
nál is többet törődött vele és hoz-
zátartozóival. Az én esetemben is 
igaz volt ez. Tóth Béla doktor úr, 
aki nemcsak háziorvosom, hanem 
barátom is, ismerve az egyik leg-

régebb óta ismert betegségre, a hi-
pochondriára való erős hajlamo-
mat, az utóbbi hónapokban sok-
szor felhívott csak azért, hogy ér-
deklődjön egészségi állapotom 
felől, s megnyugtasson abban, 
hogy az orvostudomány hamaro-

san legyőzi ezt a vírust. Radeczky 
doktornő apámra vigyázott foko-
zottabb figyelemmel. Előfordult 
olyan is, hogy az éjszaka kellős kö-
zepén az egyik gyermekünk belá-
zasodott és erősen köhögni kez-
dett. A pánik kezdett eluralkodni 
rajtunk, főleg, mert gyermekorvo-
sunk szabadságon volt, s a késői 
órán nem volt már elérhető. Éj-
fél után úgy voltam vele, bármek-
kora udvariatlanság is, rácsörgök 
Benedek Lacira, hátha ő felveszi 
a telefont. Nem vette fel, ám tíz 
perc múlva visszahívott. Utasítá-
sai alapján a gyermek érezhetően 
jobban lett, aztán hamarosan meg 
is gyógyult. Igen, az isteni gondvi-
selés sokszor ilyenformán is mű-
ködik. Akkor lehet az életünk szép 
és ép, ha centrumát a szeretet töl-
ti be, ha a szeretet mozgatja tette-
inket.  

Gyökössy Endre az egyik írá-
sában ezt a kérdést feszegeti: „Mi 
marad, ha hiányzik életünk köze-
pe?” A válasz: a mélység. A mély-
ség, amely nem más, mint egy élet, 
célok nélkül, mint a puszta szavak 
valódi tartalom nélkül, mint vi-
gasság öröm nélkül, házasság hű-
ség nélkül, vágyak reménység nél-
kül, ájtatoskodó szemforgatás hit 
nélkül és természetesen sötétség 
igazi világosság nélkül. Így, a jár-
vány vége felé, azt hiszem, felte-

hetjük nyugodtan önmagunknak 
is a kérdést: ki és mi hiányzik éle-
tünk közepéből? Van-e még élő 
reménységünk, kuszává vált sor-
sunkat ki és mi teheti újból ren-
dezetté? 

n 

Fazekas István
FŐTÉR

„Mi marad, ha hiányzik életünk közepe?”
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A MOL eddig több mint 8 mil-
lió maszkot, 14 millió kesztyűt, 170 
000 liter fertőtlenítőszert és közel 
300 000 tesztet biztosított a covid-
elleni védekezéshez munkatársai-

nak, valamint ahol lehetett, védőol-
tást is felajánlott számukra. A tár-
sadalmi felelősségvállalás jegyében 
a csoport több mint 5 millió dollárt 
adományozott a világjárvánnyal 
kapcsolatos egészségügyi támoga-
tásokra.

„A MOL azonnali intézkedéseket 
vezetett be dolgozói, ügyfelei és ki-
vitelezői védelme érdekében, mind-
eközben fenntartottuk az ellátás-
biztonságot, amelyért több ország-
ban is felelősek vagyunk. Felelőssé-
günk azonban itt nem áll meg: egy 
olyan jelentős vállalat, mint a MOL, 
a helyi közösségek és az egész tár-
sadalom jólétéért is felelős, ezért 
olyan szerepeket és feladatokat is 
vállal olykor, amelyeket általában 
az állami szervezetek látnak el. Vál-
sághelyzetben erőforrásainkat be-
vonva cselekednünk kell, segítő ke-
zet kell nyújtanunk. Nagyon büsz-
ke vagyok tagvállalatainkra, leány-
vállalatainkra és kollégáinkra, akik 
kapacitásaikat, erőforrásaikat, ké-
pességeiket mozgósították a válság 
elleni harchoz. A MOL teljes mér-
tékben elkötelezett az egészségügyi 
ellátás, a gyermekek, a kultúra és 
sok más olyan terület mellett, ame-
lyek támogatásra szorulnak nehéz 
időkben.” - mondta Molnár József, 

a MOL-csoport vezérigazgatója.
A MOL Magyarországon mint-

egy 1,5 millió dollár értékű ado-
mánnyal támogatta az egészség-
ügyi válsághelyzet kezelését és a 

megelőzést különböző területeken. 
Az elmúlt egy év során 33 légzéstá-
mogató eszközt és lélegeztetőgépet 
juttatott el magyar kórházak-
ba. Mintegy 80 000 liter kéz- és 
felületfertőtlenítőszert adott át kü-
lönböző intézményeknek. Az egész-
ségügyi dolgozók rendkívüli mun-
kájának támogatása érdekében 118 
000 pohár ingyen kávét adtak át 
a MOL töltőállomásokon, illetve a 
társaság autómegosztó szolgáltatá-
sa, a MOL LIMO használatát is fel-
ajánlották számukra a biztonságos 
munkába járás érdekében. A MOL a 
foglalkozás-egészségügyi partnere-
ivel közösen szervezett védőoltást, 
melyet nemcsak a Dunai Finomí-
tóban a kritikus infrastruktúrákat 
üzemeltetők számára ajánlották fel, 
hanem minden munkavállalónak, a 
munkavégzés helyétől függetlenül. 
Valamennyi dolgozót érintő, rend-
szeres PCR- és antigénvizsgálatot 
vezettek be a vállaltnál, valamint 
a megelőzésen túl, covid betegség 
utáni szűrővizsgálatokat is biztosí-
tanak a kollégáknak.

Az INA, a MOL-csoport horvát 
tagja mintegy 500 000 dollár ado-
mányt nyújtott át a horvát egész-
ségügyi szolgáltatóknak, intézmé-
nyeknek és nonprofit szervezetek-

nek. A vállalat eddigi költségei a 
fertőzés megelőzésére körülbelül 
3,6 millió dollárt tettek ki. Az in-
tézkedések részét képezte 3 millió 
arcmaszk és 1,5 millió pár kesztyű 
megvásárlása is.

A Slovnaft több mint 540 
000 dollár értékben adományo-
zott a szlovák kórházaknak 19 
lélegeztetőgépet, a töltőállomá-
sok alkalmazottai pedig több mint 
61 000 pohár Fresh Corner ká-
vét adtak át mentősöknek, egész-
ségügyi dolgozóknak. Ezenkívül a 
Slovnaft megkezdte saját fertőtlení-
tője, a „Slovnaft hygi Fluid” gyártá-
sát, melyből 33 000 litert (240 000 
dollár értékben) adományozott a 
rászoruló szociális intézmények-
nek. A Slovnaft több mint 6 mil-
lió dollárt szánt az alkalmazottak 
és az ügyfelek védelmére. A költ-
ségek fedezték az ózongeneráto-
rok, plazma légtisztítók, egyéb lég-
tisztítók, fertőtlenítők, tesztek, arc-
maszkok és az influenza, valamint 
pneumococcus bakteriális fertőzés 
elleni oltások költségeit. Emellett 
a vállalat rendszeresen végeztetett 
PCR és antigén teszteket alkalma-
zottjaival, valamint oltópontként 
aktív szerepet vállalt a munkatár-
sak beoltásában is, amellyel mos-
tanra közel 50%-os vállalaton belü-
li átoltottsági arányt ért el.

A Cseh Köztársaságban a MOL 
összesen 340 000 dollár értékben 
három lélegeztetőgépet adományo-
zott kórházaknak, és 65 000 kávét 
biztosított az egészségügyi dolgo-
zók számára.

A MOL Serbia több mint 22 
000 dollár értékben adományo-
zott üzemanyagot és orvosi beren-
dezések vásárlására szánt támo-
gatást. 86 600 maszkot és 23 760 
pár kesztyűt vásárolt, hogy a szék-
házban, a töltőállomásokon és az 
üzemanyagtárolóknál dolgozó kol-
légák biztonságát egyaránt támo-
gassa.

A MOL Romania a covid elleni 
védekezés támogatása érdekében, 
összesen 1,3 millió dollár értékben 
adományozott orvosi felszerelése-
ket romániai kórházaknak.

A MOL Pakistan 20 000 dol-
lárt adományozott egy iszlámábá-
di karanténközpont létrehozására. 
Ezenkívül 6500 dollár értékben tá-
mogatta a működési területén élő 
helyi közösségeket egyéni védőfel-
szerelésekkel. A vállalat több mint 

8200 covid-tesztet végzett, és 240 
000 dollárt költött a MOL Pakisz-
tán irodáit és helyszíneit érintő vi-
lágjárvánnyal kapcsolatos óvintéz-
kedésekre.

A hatékony betegségmegelőzés-
hez való hozzájárulás érdekében, 
amikor világszerte hiánycikk volt 
a fertőtlenítőszer, a MOL-csoport 
elkezdett saját termékeket gyárta-
ni Magyarországon, Horvátország-
ban és Szlovákiában. Magyaror-
szágon a MOL egy hét alatt alakí-
totta át egyik szélvédőmosó gyár-
tóegységét, etanol alapú kéz- és 
felületfertőtlenítőszerek gyártásá-
ra. Csak Magyarországon egy év 
alatt 4,5 millió liter fertőtlenítőszert 
állítottak elő és juttattak el a koro-
navírus elleni küzdelemben kulcs-
szerepet játszó intézményekhez (pl. 
kórházak, iskolák, idősek otthonai, 
közmű társaságok). Ezeket a fertőt-
lenítőszereket a MOL töltőállomás-
hálózatában is értékesítik.

A MOL-csoport több belső kom-
munikációs kampányban is ösztö-
nözte alkalmazottjait, hogy olttas-
sák be magukat a covid-19 ellen. 
A cégcsoport online vállalati men-
tálhigiénés szolgáltatást is indított, 
a Mental Hygi-t, a nehézségekkel 
küzdő és támogatást kereső embe-
rek számára.

A 2020 márciusa óta tartó, ki-
hívásokkal teli időszak ellenére a 
MOL-csoportnak sikerült fenntar-
tania a régió energiaellátását és 
energiabiztonságát. A MOL zavar-
talanul működött és működik, az 
oltásokkal és a lezárások megszűné-
sével az üzletmenet visszatérhet a 
normális kerékvágásba. A hatékony 
covid-megelőzés, a körültekin-
tő OPEX- és CAPEX-gazdálkodás, 
a korábbi stratégiai kezdeménye-
zések és a vállalat integrált, rugal-
mas üzleti modellje hozzájárult a 
sikeres teljesítményhez. A MOL re-
mek teljesítményt tudhat magáé-
nak 2020-ban: több mint 2 milliárd 
dollár EBITDA-t ért el. Bár a nyere-
ség alacsonyabb volt 2019-hez ké-
pest, a válságra való gyors és idő-
ben történő reagálás lehetővé tette, 
hogy a vállalat a covid előtti célki-
tűzésnél erősebb szabad cash flow-t 
generáljon. A kedvező eredmények 
idén is folytatódnak, mivel a MOL 
2021 első negyedévében több mint 
660 millió dollár EBITDA-t ért el.

n

MOL-csoport: 20 millió dollár covid-megelőzésre, 
5 millió dollár támogatásokra

A Kelet-Közép-Európát érintő harmadik hullám végéig 
a MOL-csoport több mint 20 millió dollárt (6,1 milliárd 
forint) fordított a járvány elleni védekezésre, hogy 
megvédje dolgozóit, vásárlóit és a területén dolgozó 
kivitelezőket.



8 .  O L D A L S Z Á Z H A LO M B AT TA I  H Í RT Ü KÖ R  •  X X X I V.  É V F O LYA M  1 1 .  S Z Á M  •  2 0 2 1 .  J Ú N I U S  2 4 .

VÁ R O S N A P LÓ

A nappali 30 foknál magasabb 
csúcshőmérséklet idején a rosz-
szul tartott házi kedvencek rövid 
időn belül hőgutát kaphatnak, mely 
hosszú távon pusztuláshoz vezet. 
A nyári meleg napokon a hosszabb 
ideig tartó sétáltatást érdemes kora 
reggel és késő délután megtartani. A 
naptól felhevült aszfaltot is érdemes 
elkerülni, hiszen ott könnyen égési 
sérülés fenyegeti a sétáltatott kutya 
mancsát. Az állatokról való gondos-
kodás a gazdi feladata.

Az Orpheus Állatvédő Egyesü-
let segélytelefonján a nagy nyári ká-
nikulában aggódó állatbarátok kö-
rében rendszeres téma a tűző na-
pon kikötött, víz nélkül tartott álla-
tok számára történő segítségkérés. 
Seres Zoltán, egyesületi elnök sze-
rint gyakran felejtenek kertben, ud-
varon egy – két napig (vagy tovább 
is) házi kedvenceket. Van, hogy éle-
lem – ivóvíz nélkül szenvednek az 
állatok. A kánikulában a kedvencek 
mellett gazdasági célú háziállatok-
ra is fokozottabban oda kell figyelni. 
Ne csak a saját állatainkat óvjuk, fi-
gyeljünk oda a szomszéd portán tar-
tott állatokra is.

A kutya önszántából soha nem 
mozogna a tűző napon a nagy káni-
kulában. Ha mégis ezt kell tennie, 
akkor tudnunk kell, hogy mindezt 
nehezebben viselik a nagyobb tes-
tű, sötét színű kutyák, mint a kisebb 
testű, világos színűek. A kutya nem 
tud izzadni, ami komoly nehézséget 
okoz számára, mert pusztán a lihe-
géssel történő hővesztés néha, bizo-

nyos körülmények között nem ele-
gendő, ilyenkor az állat keresi a hű-
vös helyet, padlót, amire ráfeküdve 
hűtheti magát.

Az Orpheus Állatvédő Egyesület 
4 legfontosabb tanácsa kutyák káni-
kulában történő tartásához:
• a nagy nyári hőségben se feled-

kezzünk el a játékról és a na-
gyobb sétákról, melyeket kora 
délelőttre és késő délutánra idő-
zítsük,

• állatunk számára mindig legyen 
hűvös hely, ahova a napsugárzás 
elől szabadon el tud bújni,

• kedvencünknek az élelem mellé 
naponta többször friss ivóvizet 
kell biztosítani,

• házi kedvencünket ne hagyjuk 
egyedül autóban (még nyitott 
ablaknál se), hiszen a tűző na-
pon a belső hőmérséklet az egek-
be szökhet.
A nagy nyári magas hőmérsék-

letet könnyebben átvészelik házi 
kedvenceink, ha hűvös helyen ké-
szítünk kuckót számukra. Fontos a 
napjában többször újratöltött vizes 
tál. Ha módunkban áll nedvesítsük 
be az állat bundáját, úsztassuk, és 
legfőképp ne kívánjunk tőle „csúcs-
teljesítményt”. A nagy nyári meleg-
ben egy autóban 5-10 perc alatt 60 
fokra is felugorhat a levegő hőmér-
séklete, ami a bent tartózkodó élő-
lények számára hosszabb távon vég-
zetes lehet. A lakásban a sötétítés, a 
ventilálás segítheti a meleg átvésze-
lését.

Ha megtörtént a baj, és látjuk, 
hogy a háziállat intenzíven liheg, a 
nyelve állandóan kilóg a szájából, 
színe sötétebb a megszokottnál, a 
baj lehet akár hőtorlódás vagy hő-
guta is. Nyári kánikulában az olda-
lán fekvő, intenzíven lihegő, eszmé-
letét vesztett állat rendszerint hőgu-
ta vagy napszúrás áldozata. A gyors 
folyadékpótlás és az állatorvosi se-
gélykérés életmentő lehet ebben az 
esetben. A háziállatokért a gazdák a 
felelősek. Egy kis odafigyeléssel el-
kerülhető lehet az állatok szenved-
tetése, és pozitív élményekkel élhe-
tő át a nyári forróság. n

Budapest (belváros) és a sziget tele-
pülései közötti kapcsolat fejleszté-
se régóta magától értetődő igény, és 
kevés ennél nagyobb közlekedésfej-
lesztési adósságunk van itt, a Cse-
pel-szigeten.

Pest megye és benne különösen 
a Csepel-sziget és környéke földraj-
zi/gazdaságföldrajzi és geopolitikai 
pozíciói egészen kiválóak:

Az országos térszerkezetben be-
töltött stratégiai helyzete (az ország 
két fontos területének Dunával ha-
tárolt metszéspontjában fekszik) és 
jelentősége egyértelmű.

Gazdasági ereje, komplex termé-
szeti, fizikai és humán adottságai, 
valamint az erre épülő szolgáltatá-
sok és ipar erőteljes koncentrációja 
miatt megkerülhetetlen tényezője a 
hazai gazdaság növekedésének.

Elmondhatjuk, hogy a Csepel-
szigetet sokszínűség jellemzi min-
den szempontból (természeti, föld-
rajzi, gazdasági, társadalmi, kultu-
rális):
• fontos a főváros közelsége;
• meghatározó megyénk centrális 

szerepe, amit az M0 körgyűrű je-
lenléte felerősít;

• a Duna-part adta kikapcsolódási 
lehetőségek;

• a jellegzetes kisvárosokkal át-
szőtt szigeti lét

• mind-mind nagy fejlődési po-
tenciált hordoznak, ugyanakkor 
számos megoldandó problémát 
is jelentenek. Talán legfájóbb 
mindannyiunk számára a közle-
kedés.
Tegyük élhetőbbé, ugyanak-

kor versenyképesebbé városainkat! 
Csökkentsük a választókerületünk 
közlekedési leterheltségét úgy, hogy 
közben erősítjük gazdasági verseny-
képességét – ez a feladat. És itt be-
széljünk a Duna szerepéről, hiszen 
olyan kiaknázatlan térszervező erő, 
amely gazdasági, kulturális és tár-
sadalmi együttműködéseket hívhat 
életre – így jelentős meghatározó 
elem választókerületünk fejlődése 
szempontjából. Gondolkodjunk kö-

zösen, mert tudatos, összehangolt 
fejlesztések generálásával lendíthe-
tő a Duna hajózási, üzleti, kulturális 
szerepe. Fejlesztésre váró területek:
• kikötő-hajópark-hajózhatóság-

csónakházak,
• sportcélú fejlesztések, sport célú 

egyesületekkel összhangban 
(programjaik támogatása),

• horgászturizmus feltételeinek ja-
vítása,

• a Dunához köthető vendéglátó 
ipari létesítmények fejlesztése,

• konkrét területi egységek fej-
lesztése (pl: Érd-Százhalombat-
ta térség, RSD),

• a Duna természeti örökségünk 
is, így a vizes élőhelyek bemu-
tatása; ökológiai szolgáltatások 
erősítésének lehetőségeit is fel 
kell tárni!
Mi, itt élők tudjuk, hogy a Duna 

és a közúti közlekedés kapcsola-
ta a hidak hiánya miatt mennyire 
nehézkes. Fontos feladat így a gaz-
dasági, infrastrukturális fejleszté-
sek összehangolása és a természe-
ti erőforrások védelme/fenntartha-
tó hasznosítása mellett a személy-
szállítás feltételeinek kidolgozása. 
Emellett érinteni kell a kerékpáros 
és gyalogos közlekedési pontok fej-
lesztését is és a tömegközlekedéshez 
kapcsolódó közlekedési infrastruk-
túrák komplex újragondolását (par-
kolási lehetőségek-akár P+R, tö-
megközlekedési hálózatokhoz való 
kapcsolódás)

Érdekes a 21. században, hogy a 
Duna minket érintő szakaszán kö-
zösségi szolgáltatásokat csak ke-
reszt irányban bonyolít (kompköz-
lekedés), ami a települések közöt-
ti kapcsolatok esetében markáns 
akadályt jelent (M0 autópálya ha-
tárolta térségen kívül a megyében 
nincs Duna-híd). Mindezek mellett 
a Duna jövőjének vizsgálatakor a 
sport, a szabadidő, a turisztikai fej-
lesztési potenciált is sokkal komo-
lyabban kellene végre venni.

Végül fontosnak tartom kiemel-
ni, hogy a Duna elsődleges funkci-
ója továbbra is ökológiai, és kizáró-
lag olyan fejlesztéseket támogatok, 
amelyek a környezetvédelmi szem-
pontok maradéktalan érvényesítése 
mellett bonyolíthatók!

Az én megközelítésem az, hogy 
legyen a Duna-térsége egy élhető, 
de folyamatosan fejlődő közeg. 

Jószai Teodóra, 
Demokratikus Koalíció

Pest megye 8. számú választó-
kerülete

Kutyameleg

 A háziállatokat is 
hőhullám fenyegeti

Forró beton, kiszáradt vizes tálka, rövid lánc és 
árnyékmentes hely, már ez is elég ahhoz, hogy a 
kutyatartás kapcsán baj történjen - figyelmeztet az 
Orpheus Állatvédő Egyesület.

A Duna, ami összeköt minket
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Koller János 1956-ban, Száz-
halombattán született, a két gyer-
mekes, nemzetközi szakedző több 
aranyérmet nyert a megyeitől az 
NB II-es és NB I/B-s bajnokságig, 
utóbbiban veretlenül lett első a 
csapatával 1997-ben. Ekkor szere-
zett bronzérmet az SZVSE-MOL-al 
edzőként a Magyar Kupában, meg-
kapták a Pest Megye legjobb csa-
pata díjat, ő pedig a legjobb edző 
lett a megyében. Az NB I-ben az 
előkelő hatodik helyen végeztek 
1999-ben, hat góllal verve a bajnok 
Szegedet. 

Százhalombatta önkormányza-
ta kétszer ismerte el Testnevelési 
és Sport Díjjal eredményes mun-
káját. Párhuzamosan edzősködött 
rövidebb ideig Érden, volt a ma-
gyar ifjúsági válogatott szövetségi 
edzője is, amely gárdával kijutott 
a 2001-es luxemburi Európa Baj-
nokságra.  A VUK SE ifjúsági csa-
patával bronzérmes lett az NB I/B 
nyugati csoportjában 2014-2015-
ben.            

- Hogyan vált a kézilabda az 
élete részévé?

- Még a hatodik osztályban 
Kolossy György testnevelő taná-
runk szerettette meg velünk álta-
lában sportot, és nekem különösen 
megtetszett ez a játék, a tanár úr 
pedig támogatta a választásomat.

- Milyen poszton játszott?
- Eleinte főleg balátlövő voltam, 

aztán Demjén Ferenc edző kipró-
bált beállóként, ami annyira be-

jött, hogy a csapat egyik legered-
ményesebb játékosa lettem ezen a 
poszton.

- Meg is volt hozzá az adottsága 
187 centiméterrel és 90 kilóval….

- Akkoriban ez még elég volt, és 
jól jött az is, hogy igen nagy erővel 
áldott meg a sors. Ahogy elnézem 
a mai kézilabdát, ezek az adottsá-
gok már kevesek, az élvonalban 
nálam két fejjel magasabbak a be-
állók. Megvolt bennem a játékhoz 
szükséges tehetség, és ha nem is 
voltam „csúcskategóriás”, ezt na-
gyon nagy akaraterővel és küzdés-
sel pótolni tudtam. A társaim közül 
is többen mondták, hogy szeretnek 
velem játszani, mert senkitől sem 
féltem. Mindig bekerültem a kez-
dőcsapatba, mert sok gólt szerez-
tem, és én voltam az egyik hetes-
lövő, ami nagy felelősséggel járt.  

- Játékos és edző, illetve mind-
kettő egyszerre is volt. Melyik a 
könnyebb feladat?

- Játékosnak lenni a világ leg-
jobb dolga, mert „csak” azt kell 
mindent beleadva végrehajtani, 
amit az edző mond. Ráadásul kü-
lön öröm, hogy a megyeitől a leg-
felső szintig, midig jó közösségben 
játszottam. A legnehezebb feladat-
ként azt éltem meg, amikor játé-
kos-edzőként léptem pályára, mert 
előfordult, hogy olyan hibát követ-
tem el, amire előtte figyelmeztet-
tem másokat. 

Ami az edzői pályát illeti, erre 
áldoztam az éltemet, meg részben 

a családomét is, mert a feleségem 
nélkül nem tudtam volna elérni a 
célomat. Olyan hátteret biztosított, 
hogy a kézilabdának élhettem, a 
sportban eltöltött 53 év nagy részét 
együtt gyűrtük le. 

- Hogy lehet bírni az ezzel a 
munkával járó rendkívül nagy 
idegi terhelést?

- Bár olykor ezer fokon ég az em-
ber, nagy koncentrációval és ön-
uralommal higgadtnak kell ma-
radni, különben elbizonytalanod-
nak a játékosok. Néha persze el-
szakad a cérna, de összességében 
úgy érzem, hogy a pálya szélén töl-
tött időszakom is egészen eredmé-
nyes volt. 

A magyar ifjúsági válogatott 
szövetségi edzője is voltam, olyan 
játékosokkal dolgoztam, mint Gu-
lyás Péter, Iváncsik Tamás, Vad-
kerti Attila, Császár Gábor, Mikler 
Roland. Az NB I-es csapatomból 
ma is sokan a kézilabdában tevé-
kenykednek, az egykor kapus No-
vák András például a szövetségnél 
van, Elek Gábor a Fradi és a válo-
gatott edzője, Golovin Vlagyimir 
pedig az Európa-bajnok magyar 
női junior-válogatott szövetsé-

gi kapitánya, de Adorján Gábor az 
SZKE jelenlegi edzője –, aki koráb-
ban a főiskolai válogatottnál volt – 
is az én játékosom volt. 

- Az edzői lét sok bizonytalan-
sággal jár, elhelyezhetik, levált-
hatják, akár meg is buktathatják 
a pályán. Erre lehet valahogy ké-
szülni?

- Volt ebben részem, ráadásul 
tudtam, hogy meg akarnak buktat-
ni. Egy edzőtárban figyelmeztetett 
egy jó barátom, hogy négyen szer-
vezkednek, és ha nem küldöm el 
őket a csapattól, akkor három hó-
nap múlva már nem én leszek az 
edző. Ennek ellenére megbíztam 

bennük, sőt egyiküket csapatkapi-
tánnyá neveztem ki. Ezzel együtt 
a jóslat valóra vált, és tényleg nem 
én voltam az edző három hónap 
múlva. Szóval meg tudja csinálni 
a csapat, főleg, ha a vezetőség nem 
áll melletted, hogy más játékoso-
kat lehessen szerződtetni. 

Az ilyen csalódás megviseli az 
embert, valami meghal benned 
mélyen, belül. Persze elmehet-
tem volna Battáról, de nem tettem, 
mert minden ide köt. Ekkor jött az 
utánpótlás, aminek sikere további 
lendületet adott, csakúgy mit az if-
júsági csapat bronzérme. Úgyhogy 
az edzői hullámvasút engem is el-
ért, de fel kell állni.

- Összességében nem bánta 
meg, hogy ezt a pályát választot-
ta? Lehetett volna sokkal nyugod-
tabb élete.

- Soha nem bántam meg, hogy a 
kézilabdát választottam, annak el-
lenére sem hogy, többször kerül-
tem padlóra lelkileg és anyagilag 
is. Ha újra kéne kezdeni, akkor is 
így döntenék – persze akkor kiten-
ném azt a négy embert. A legna-
gyobb segítség természetesen min-
dig a család volt, de szükség volt 

akaraterőre is. Sokat köszönhetek 
Molnár Sándornak, aki szakosz-
tályvezető volt már 1980-ban is, 
és aki a megyében is itt volt velem. 
Büszke vagyok a nemzetközi dip-
lomámra, aminek az is rangot ad, 
hogy a szigoráról híres Mocsai La-
jos, a válogatott egykori edzője volt 
a szaktanárom a tanulmányom so-
rán. 

A legnagyobb elismerés azon-
ban talán mégis az, hogy tisztelet-
tel beszélnek rólam a kézilabdá-
sok, mert bár kemény voltam, de 
soha nem bántottam senkit, midig 
sportszerűen játszottam.

Kovács Attila

„Az edzői hullámvasút engem is elért”
Ötvenhárom évet töltött el játékosként, illetve edző-
ként a százhalombattai kézilabda sportban Koller 
János, aki idén május 22-én - győztes mérkőzésen - 
ült le utoljára az SZKE II - DKSK kispadjára a megyei 
bajnokságban. Sikerek és csalódások között vezetett 
a pályája, de a család, a barátok és a játék szeretete 
mindenért kárpótolta a városhoz hű sportembert, 
akivel esemény teli életéről beszélgettünk.

 Koller János édesapjával, fiával és feleségével
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S P O RT

Az NBII megnyerése után, a sze-
zon legfontosabb mérkőzése követ-
kezett az NBI/B osztályozó mérkőzés. 
Egy mérkőzés, ahol eldől, hogy felju-
tunk-e egy magasabb osztályba vagy 
maradunk jövőre is az NBII-ben. 
Nagy volt a tét a csapat számára, mert 
ezért dolgoztunk egész évben és most 
60 percen múlott minden. 

Az érdi Arénában egy független 
helyszínen találkoztunk az NBI/B 
8.helyezett SZESE Győr csapatával.

Ez a csapat egy nagyon összeszo-
kott társaság, amely 6-7 éve együtt 
játszik, rengeteg rutinos játékos-
sal a keretben. Az osztályozót játszó 
NBI/B-s csapatok közül a legerő-
sebb ellenféllel találkoztunk.

A mérkőzést nagyon motiváltan 
kezdtük a tétnek megfelelően, és aki 
a pályára került a tüdejét kidolgozta 
a célunk elérése érdekében. A 6:0-
s védekezésünk úgy működött, mint 
eddig soha, odaértünk mindenhova, 
fegyelmezetten és nagyon agresszí-
van védekeztünk. Amikor eljutottak 
lövésig akkor Róth Ádám a kapuban 
a szemüket is kivédte és egy nagyon 
nagy stabilitást adott a védekezé-
sünknek. A gondok a mérkőzésen 
végig elől voltak, már a kezdéstől ki-
csit bátortalanul támadtunk és nem 
igazán jutottunk lövőhelyzethez. 

Az hogy a 12. percben még csak 
2-2 volt az eredmény, jól mutat-
ta, mennyire dominált a védekezés 
mind a két oldalon. Sajnos mi a kö-
vetkező percekben sem tudtunk gó-
lokat szerezni, pedig még ember 
előnyben is voltunk, ennek ellenére 
a győri csapat tudott ellépni 4 góllal. 

A 16.percben kezdtük levetkőz-
ni magunkról az idegességet és fel-
szabadultabban játszani támadás-
ban, és a helyzeteinket végre gólok-
ra tudtuk váltani. A félidő végig a 4 
gólos hátrányunkat nem tudtuk le-
dolgozni, de legalább kezdtük ma-
gunkra találni támadásban. 

A második félidőt egyértelmű-
en mi kezdtük jobban, a védekezés 
és a kapus teljesítmény továbbra is 
összhangban működött. A második 
félidő első 10 percét 6-1-re nyertük 
meg és átvettük a vezetést is. A tá-
madásokban megtaláltuk a győri 
felállt fal ellen az ellenszert, és vég-
re jó százalékkal váltottuk a helyze-
teinket gólra. Ezután jött egy győri 
időkérés és hamar fel is hozták az 
összes rutinos játékosukat.  

A következő időszakban nagyon 
látszódott, hogy a pályán lévő masz-
szív perceket játszó játékosok na-
gyon elfáradtak és nem tudtuk tar-
tani a tempót az utolsó 15 percben. 
A végére kicsit ki nyílt az olló a két 
csapat között és nem sikerült a fel-
jutás idén. 

Jövőre a cél nem változik és újult 
erővel próbáljuk meg kiharcolni a 
feljutást!

SZKE: Róth(k) (39%) – Mogyo-
rósi 2, Tóth 5, Fiar 3, Kővári 3, Pap 
2, Gyurcsovics 1. 

Cs.: Kurán(k), Pásztor(k) – Tar-
jányi P., Kedves, Tarjányi D., Ke-
resztes 2, Glózik 4, Bálint, Györkő. 
Edző: Adorján Gábor. Gyúró: Nagy 
János

Hajrá, Batta!
n

A rókák apraja nagyja odatette 
magát a versenyeken.

Új igazolásunk Dr. Kovács Éva, 
abszolút első nőként szerzett ma-
gyar bajnoki címet a középtávú 
duatlon OB-n áprilisban.

Sikeres  Pest megyei aquathlon 
bajnokságot rendezett a szakosz-
tály május elején Kelemen Viktor 
vezényletével, közel 150 gyerek 
részvételével. Itt újonc leányaink 
nyerték a csapatbajnokságot és 
Telek Noémi lett Pest megye leg-
jobbja.

Győzelemmel kezdtük a júni-
ust is: szenior mix (2 nő, 2 férfi) 
váltónk lett a leggyorsabb Len-
gyeltótiban. Az edzők megmu-
tatták, hogy kell ezt csinálni. Há-
rom edzőnk (Dr. Zsigmond Réka, 

Csomor Erika, Roman Thürauer) 
mellett osztrák versenyzőnk Mic-
hael Schnitzler hozta be a csa-
patot az élen. Zilahy Boróka két 
ranglista versenyen is pontszerző 
(top 6) helyen futott be, így kivív-
ta  a tiszaújvárosi Triatlon Gálán 
való részvételt. Mindemellett egy 
hét alatt nyert az U15-os kerékpár  
időfutam Magyar Bajnokságon és 
a tereptriatlon OB-n!

A balassagyarmati terep baj-
nokságon két újonc lányunk is 
bemutatkozott, Hegedűs Anna 
ezüstérmes, Liptai Lilien bronz-
érmes lett élete első triatlon ver-
senyén. A balassai dobogó első fo-
kára állhatott a junior korú Soós 
Dorka, míg bronzéremet harcolt 
ki Zsidel Zoltán szeniorként,  és 
Gellák Fanni ifjúsági kategóriá-
ban. 

Soós Dorka ismét magabizto-
san győzött Keszthelyen, egyre 
jobb formába lendülve a sprint 
távon. A középtávú magyar baj-
nokságon tizenkét amatőr ver-
senyzőnk állt rajthoz sok egyéni 
csúcsot begyűjtve. Csomor Erika 
a nőknél abszolút 2. helyen  vég-
zett, Dézsi Mariann pedig ezüst-

érmes lett szenior kategóriában. 
Ezen a nagyon kemény versenyen 
Kovács Éva női abszolút 6. helyé-
vel meggyőzően nyerte kategóri-
áját. 

A szezon első fele tehát szenzá-
ciósan sikerült, a triatléták izga-
tottan készülnek a nyár folytatá-
sára.

n

Nem sikerült a feljutás
27-22-re kikapott a Százhalombattai KE az SZESE Győr ellen az 
NBI/B osztályozó mérkőzésen az Érd Arénában, így a battai gár-
da továbbra is az NB II-ben kezdi meg a következő szezont - derül 
ki az egyesületi beszámolóból.

Kis rókák - nagy zsákmány
Végre beindult az idei duatlon - triatlon szezon áprilisban. A sok 
munkának beérett a gyümölcse, soha ennyi értékes helyezést és 
érmet eddig még nem szerzett a VUK SE triatlon szakosztálya - 
számolt be az egyesület.



1 1 .  O L D A LS Z Á Z H A LO M B AT TA I  H Í RT Ü KÖ R  •  X X X I V.  É V F O LYA M  1 1 .  S Z Á M  •  2 0 2 1 .  J Ú N I U S  2 4 .

Keresztrejtvény
Fekete István, Jókai után a leginkább olvasott magyar író 1970. június 23-án halt meg. Pályája elején sikeres gazdatiszt volt, 
eredményei nagy visszhangot keltettek, mégis az írói pálya felé fordult. 1936-ban megnyert egy pályázatot az Egy koppányi 
aga testamentuma című történelmi regényével, majd egy másik pályázaton aratott sikert a Zsellérek című regényével. Ezt kö-
vetően sokáig csak lapokban jelentek meg írásai, emberi sorsokról, az élet nagy problémáiról, a vadvilágról és vadászatokról, 
valamint az állatokról írt novelláit nagyon szerették az olvasók. Ifjúsági regényei és az állatokról írt regényeit több országban 
is kiadták, sokat meg is filmesítettek. Mai rejtvényünk egy Fekete István-idézetet tartalmaz.

A megfejtéseket 2021. augusztus 19-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 Százhalombatta városának címerével díszített bögréjét kaphatja meg. 

Az előző számban megjelent rejtvényünk helyes megfejtéséért Százhalombatta városának címerével díszített bögrét Andrási Gábor veheti át, a 
Polgárok Háza portáján hétköznap munkaidőben.
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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
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

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

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.

Nyári táborok
A Százhalombattai Hírtükör online felületén idén is 

közzétesszük a helyi és környékbeli nyári táborokat, 
programokat. 

A szolgáltatással azoknak a szülőknek kívánunk segítséget nyújta-
ni, akik szeretnék, hogy gyerekeik biztonságosan és tartalmasan tölt-
sék a nyári szünidőt. A táborokat, programokat kínáló vállalkozások, 
szervezetek, magánszemélyek részére ingyenes megjelenési lehető-
séget biztosítunk. 
A megjelentetett táborokat, programokat, elérhetőségekkel és infor-
mációkkal megtalálják a Hírtükör Online felületén: www.hirtukor.hu

SZÁZ HA LOM BAT TAI HÍR TÜ KÖR
VÁ RO SI KÖZ ÉLE TI LAP
Főszerkesztő:Kovács Attila

Kiadja:Promotion Service Nonprofit Kft., Száz ha lom bat ta.   
Felelőskiadó:Kovács Attila 

Előfizethetőa kiadónál, a Százhalombatta, Ifjúság út 7/b. alatt, 
a Hírtükör szerkesztőségében minden csütörtökön 10-től 15 óráig. 

Tel.: 06-23-350-099
Címszerintikiszállításidíj:egy év re 2300 Ft.

Aszerkesztőségcíme:Száz ha lom bat ta, 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

Nyomdaimunkák:Mediaworks Hungary Zrt.
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