A TARTALOMBÓL:

XXXIV. évfolyam 12. szám

Megjelenik 5000 példányban • INGYENES

2021. augusztus 26.

Díszpolgár a városházán
Megrendezik
a Battai Napokat
Új kosárlabda
edzőcsarnok épül
Elismerés a battai
védőnőknek
Nyár a Barátság Kulturális
Központban

Szent István szellemisége ma is aktuális
Műsorral egybekötött rendezvénnyel emlékeztek az
államalapító Szent István királyra és az Új Kenyér
ünnepére Százhalombattán a Barátság Művelődési
Központban augusztus 20-án. Az eseményen a Város
Díszpolgára kitüntetést is átadták Szakmány Tamás
orvosprofesszor részére.

Török Sándor alpolgármester
ünnepi beszédében felidézte, hogy
amikor Százhalombatta főterén, a
Szent István téren elhaladunk az
államalapító királyt ábrázoló szobor előtt, sokszor talán bele sem
gondolunk, hogy neki köszönhetünk mindent, azt, hogy ma itt lehetünk és békében élhetünk. István apja halála után fejedelem
lett, majd 1000-ben királlyá koronázták, és létrehozta a magyar
államot, amelynek születésnapját
ünnepeljük augusztus 20-án.
István hihetetlen feladatot vállalt magára, amikor a félnomád
törzsek szövetségéből megszervezte az egységes államot, illetve
ezzel párhuzamosan a keresztény
egyházat. Külhoni szerzetesek és
papok segítségével püspökségeket, majd érsekségeket alapított,
és egyre jobban elterjesztette a kereszténységet.
Az állam strukturális felépítését a megyékre alapozta, amely

rendszer gyakorlatilag kisebb változásokkal a mai napig fennáll. A
megyék élére megbízható vezetőket állított, az állam működéséhez
törvényeket alkotott, amelynek
elemei részben a mostani jogrendszerünkben is fellelhetőek. Belpolitikai törekvése az egységes és
erős állam létrehozását szolgálta.
Külpolitikája középpontjában
a béketeremetés állt, amit nagyon
megnehezítettek a külső fenyegetések, valamint a fellángoló belső
törzsi villongások. Bár háborúzásra is kényszerült, ügyes taktikázással, saját és lánytestvérei házasságai révén a legnagyobb veszélyt jelentő Német-Római Birodalmat, valamint a Bizánci és a
Velencei Császárságot is szövetségesekké tette, amivel megalapozta, hogy Magyarország Európa részévé váljon.
Csakúgy, mint akkor, most is
számos kihívással nézünk szembe, mint például a covid járvány,

amely megrázta az egész világot
az elmúlt másfél, két évben. Hálával tartozunk annak a nagyon sok
névtelen hősnek, akik az egészségügyben és egyéb területen azért
küzdöttek, hogy elhárítsák ezt a
veszélyt.
Kiemelendő az oltás kifejlesztésén dolgozó Karikó Katalin kutatóbiológus, valamint az ünnepségen jelen lévő Szakmány Tamás,
aki átveheti a Város Díszpolgára kitüntetést. Az orvosprofesszor
rendkívüli eredményt ért el a járvány során végzett gyógyító munkájával, aminek elismeréséül II.
Erzsébet uralkodó a Brit Királyi
Lovagrend tagjává választotta. A
két személy neve hallatán nagyon
jó magyarnak, illetve – Szakmány
Tamás kapcsán – battainak lenni fogalmazott Török Sándor.
Az alpolgármester szólt a szintén augusztus 20-i Új Kenyér ünnepéről is, amely a kereszténység
felvételével ugyancsak Szent Istvánhoz köthető. Az élet alapve-

Krisztus megtöretett testét is jelképezi.
Szent István 40 éves uralkodása alatt maradandót alkotott, ami
Európa szerte elismerést váltott
ki, 1038-ban bekövetkezett halála pedig az egész keresztény világot megrázta. Fiával és Gergely
püspökkel együtt 1083-ban szentté avatták, egyúttal Magyarország
fővédőszentje lett. Bár folyamatosan ellenséges viszonyban voltunk a Német-Római birodalommal, később a Német Császársággal, mégis ezen hatalmakhoz
köthető uralkodó, Mária Terézia
avatta nemzeti ünneppé Szent István napját 350 évvel ezelőtt. Voltak olyan időszakok, amikor nem
volt szabad ünnepelni, a rendszerváltás utáni első magyar független
Országgyűlés azonban 1991-ben
nemzeti, illetve állami ünnepé is
nyilvánította augusztus 20-át.
Szent Istvántól több mint 1000
év után is fennmaradt néhány relikvia, amelyek háborúkat és ide-

tő forrásaként, szent étekként tekintettek a kenyérre eleink, amit
azzal is kifejeztek, hogy keresztet
rajzoltak rá mielőtt megszegték
volna. A kenyér azonban ezen túlmenően a keresztények számára

gen megszállást is átvészeltek. Az
egyik, talán legfontosabb ereklye a Szent Jobb, amelyet sok külföldi országban rejtegettek, volt,
Folytatás a 2. oldalon
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hogy el is ásták, majd miután előkerült, ma a Szent István Bazilikában őrzik. Az augusztus 20-ai ünnep egyik fénypontja, az ereklyét
bemutató katolikus körmenet.
A másik relikvia a koronázási palást, amely azért bír különleges jelentőséggel, mert talán az
egyetlen István királyt hitelesen
megjelenítő tárgyi forrás. Jól látható, hogy az uralkodó országalmát tartó bal kezén hat új található, ami az ősi hit szerint a kiválasztottság jele volt.
István király rendkívüli bölcsességéről tanúskodnak a fiának, Imre hercegnek írt intelmei. Különösen megfontolandóak és mindenkor aktuálisak azok
a gondolatok, amelyek a szelíd,
békés, harag és gyűlölködés nélküli, a nép számára szabadságot
biztosító uralkodásra figyelmeztetnek. Ha a mindenkori politikai
elit ennek szellemében cselekszik,
az biztos és szép jövőt hoz az ország számára.
Török Sándor végezetül arra
biztatott, hogy Szent István szobrára feltekintve emlékezzünk a
nagy király művére, az általa képviselt, mai is aktuális eszmeiség
jegyében éljük meg a mindennapokat, amelyek így valóban egyre
szebb jövő felé vihetnek.

külföldi állampolgárnak adományozható, aki az utókor számára
példaértékű cselekedetet hajtott
végre.
Az egykor Százhalombattán
élő, immár 15 éve Nagy Britanniában dolgozó orvosprofesszor
hálás köszönetét fejezte ki a városnak a hatalmas megtiszteltetésért. Mint mondta, maga is nehezen hiszi el, hogy most kitüntetettként állhat azon a színpadon, amelyen egykor a Forrás
Néptáncegyüttes tagjaként szerepelhetett. Az elismerés mindig
egy csapatnak szól, jelen esetben
Százhalombattának és a munkahelyének, a cardiffi kórháznak. A
szülők, nagyszülők és a családja
iránti rendkívüli hálájának adott
hangot, akik elindították, illetve
segítették ezen az úton. Kiemelte a walesi munkatársi közösséget, amely lehetővé tette, hogy
mindenkit magas szintű, tudományos alapokon nyugvó ellátásban
részesítsenek a járvány alatt. Hálával gondol a betegekre is, akik
révén nagyon sok dolgot, köztük
alázatot tanultak. Számára a járványidőszak legnagyobb tanulsága, hogy ilyen szellemben kell
folytatni a gyógyítást, különben
nagy meglepetést okozhat a mindent tudás hamis látszata.
Szent István Imre herceghez írt
gondolatait idézte, miszerint fo-

Az ünnepi beszéd után Sárosi
Gábor református lelkész, Káplán Pál szerb ortodox parókus és
Illésy Mátyás katolikus plébános
megáldotta az Új Kenyeret.
A szertartást követően Szakmány Tamás átvette Nagy Balázs alpolgármestertől a Város
Díszpolgára kitüntetést, amelynek odaítéléséről a polgármester javaslata alapján egyhangúlag
döntött a Képviselő-testület még
márciusban. Az erkölcsi jellegű,
oklevélből és pecsétgyűrűből álló
elismerés annak a magyar, vagy

gadja be a külhonból érkezőket,
azokat, akik újat tudnak mutatni.
Mint mondta, a családi és munkahelyi csapata megfogadta ezt
az intelmet, és befogadta azokat,
akik külföldről jöttek, befogadták
őt, és azt, aki újat tud mutatni.
A városi ünnepségen közreműködött Bánki Bettina énekes,
Nagy Péter János színművész, az
operett gálát a Rátonyi Róbert
Színház művészei, Fonyó Barbara, Teremi Trixi, Vörös Edit, Kiss
Zoltán és Sövegjártó Áron adták
elő.
n
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Díszpolgár a városházán
Szakmány Tamás, egykor Százhalombattán élő, 2004 óta az
Egyesült Királyságban dolgozó orvosprofesszorral találkozott
Vezér Mihály polgármester augusztus 18-án. A szakember a
koronavírus-járvány során nyújtott kiemelkedő tevékenységéért
uralkodói kitüntetésben részesült, a Brit Birodalmi Rend tagjává
választották tavaly. A Százhalombatta Önkormányzata által
alapított, a „Város Díszpolgára” címet idén március 15-én ítélték
oda a polgármester javaslata alapján, a kitüntetést az augusztus
20-ai ünnepségen vehette át a professzor.

Szakmány Tamás nagyon megtisztelőnek nevezte, hogy a Képviselő-testület támogatta a városi
kitüntetésre vonatkozó döntést,
amelyet még most sem tud teljesen elhinni. Háláját fejezte ki,
hogy őt tartották érdemesnek erre
a címre.
A polgármesterrel való beszélgetés során az emlékek és a pályafutás mellett felidézték az elmúlt
másfél év járvány miatti nehézségeit, tanulságait, de téma volt,
hogy mit lehet tenni azért, hogy
minél több battai fiatal futhasson
be sikeres szakmai karriert, hasonló tanulmányi támogatással,
mint, amit ő kapott annak idején
a várostól.
A professzor két hétre látogatott haza, a családi programok

mellet hivatalos felkéréseknek
tesz eleget, a többi között szakmai
előadást tart a Magyar Tudományos Akadémián.
Vezér Mihály magától értetődőnek nevezte, hogy Szakmány Tamás legyen a díszpolgári cím jelöltje. Mint mondta, maga is követte a kiemelkedő pályát, régóta
érett benne a jelölés gondolata, hiszen olyan személyeket tüntetnek ki, akiknek példaértékű a
munkássága. A professzor koronavírussal kapcsolatos gyógyító
tevékenysége, valamint tudományos kutatásai nemcsak idehaza,
hanem világszerte ismertek. A testület egyhangúlag támogatta a jelölést, ami valószínűleg egybeesik
a battai lakosok véleményével is –
tette hozzá a polgármester.
n
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Új kosárlabda
edzőcsarnok épül

Képviselő-testületi összefoglaló

Megrendezik
a Battai Napokat

Ünnepélyes keretek között helyezték el a százhalom
battai Arany János iskola udvarán épülő létesítmény
Rendkívüli testületi ülést tartott Százhalombatta
Város képviselő-testülete augusztus 12-én. A többi kö- alapkövét június 29-én. Az eseményen jelen volt
zött döntés születetett arról, hogy szűkített formában többek között Vezér Mihály polgármester, Könczöl
Attila, a Pest Megyei Kosárlabda Szövetség
rendezik meg a Battai Napokat szeptember 10-11-én.
ügyvezetője, Dr. Farkas Gábor, a Százhalombattai
Vezér Mihály polgármester kö- megétkeztetéssel kapcsolatban, Kosárlabda Egyesület elnöke.
szöntötte a képviselő-testületet.
Ismertette, hogy az önkormányzat feljelentése alapján nyomozás
indult ismeretlen tettes ellen ez év
júniusában, a Sporthalom Kft. sérelmére elkövetett bűncselekmények alapos gyanúja miatt. Felkérte a Sporthalom Kft. vezetését, hogy a strand létesítményeit
szeptember 1-je után még két hétig tartsák nyitva – tekintettel a
várható kánikulára –, és a rendkívüli nyitva tartás ideje alatt a
százhalombattai lakcímkártyával
rendelkező vendégeknek 50%-os
kedvezményt biztosítsanak. Vezér
Mihály beszámolt arról is, hogy
tájékoztatást kért a Kormányhivataltól a battai lakosság átoltottságáról, a helyi járványügyi helyzetről. A válaszból az derült ki, hogy

ezért találkozót szervezett a szolgáltató céggel, amely ígéretet tett
a minőség javítására.
Szabó Zoltán képviselő jelezte, hogy egyetért a Csónakázó-tó
sportcélú hasznosításával. Véleménye szerint a gyermekétkeztetésen mindig lehet javítani, de az
iskolák részt vesznek az országos
tej- és gyümölcsprogramokban,
így egy battai gyermek sem megy
haza éhesen. A város példaértékű
ezen a területen is.
A képviselő-testület négy napirendi pontot tárgyalt. A testület
döntött arról, hogy az idei évben
egy szűkített formában rendezi
meg a Battai Napokat szeptember
10-e péntek délutántól szeptember 11-e szombat estig. Az országos törvényi előírások betartása

a lakosság átoltottsága megfelel az
országos átlagnak.
Napirend előtti hozzászólásokban Nagy Balázs alpolgármester
ismertette, hogy számos megkeresést kapott a Csónakázó-tó sportcélú hasznosítása ügyében. Véleménye szerint is kiaknázatlan terület ez a szabadidő sportban. A
polgármesterrel való egyeztetés
nyomán a jövő évi költségvetés
összeállításánál tervezni fognak
a kis tó hasznosítására fordítható
összeggel.
Török Sándor alpolgármester
elmondta, hogy rengeteg negatív
kritikát kapott a gyermek és tö-

miatt, a rendezvény teljes területére csak védettségi igazolvánnyal
szabad belépni, és a 18 év alattiak felnőtt kísérete nélkülözhetetlen. Vezér Mihály polgármester
elmondta, hogy átfogóan vizsgálták a védettségi kártya elhagyásának lehetőségét, azonban kétséget
kizáróan az érvényes törvényi szabályozás ezt nem teszi lehetővé.
Döntés született a „Közösségért
Díj” odaítéléséről, melyet a Battai
Napok ünnepélyes megnyitóján
adnak majd át.
A Summerfest támogatásáról is
határozott a képviselő-testület.

n

Az összesen 850 millió forintos beruházás teljes mértékben
vállalati társasági adó felajánlásokból, vagyis TAO forrásból valósul meg, a város által biztosított
területen. A polgármester mintegy 550, a Százhalombattai Kosárlabda Egyesület 300 millió forintot gyűjtött össze. Kiemelt önkormányzati partnerként az Erste
Bank 450 millió forintot biztosított. A várhatóan egy éven át tartó építkezés július 5-én kezdődik,
a csarnok a tervek szerint legkésőbb 2022 nyár végén nyitja meg
kapuit.
Vezér Mihály elmondta, hogy
régóta tervezték már egy tornacsarnok építését a battai gyerekeknek, ahol iskolai testnevelés
órákat, és azokon kívüli sportfoglalkozásokat is lehet tartani. Az általános iskoláknak hosszú évek
óta problémát okoz, hogy a mindennapi testnevelés órához a Városi Sportcsarnokot is igénybe
kell venni, amit csak buszozással
érhetnek el. Ez rendkívül sok kieső idővel, költséggel és kellemetlenséggel jár a diákok és a tanárok
számára egyaránt. Ezért született
meg a döntés egy új tornacsarnok
építéséről a Kodály Zoltán sétányon.
A kétszintes, összesen 1370
nm-es létesítményben napközben

egyszerre két osztálynak tartható
óra, kora délután kosárlabdaedzések, a fennmaradó időben pedig
csapat- és tömegsport rendezvények lesznek. A földszinten a legnagyobb a küzdőtér 883 m2 alapterülettel, női, férfimosdók, bírói
öltöző, csapat öltözők, zuhanyzók,
raktár, orvosi szoba, és a szertár
kapott helyet. Az emeleti részen
lesz a lelátó, a konditerem, férfi és
női öltözők, mosdók, bírói öltöző
és az irodahelyiség. Sportrendezvény esetén az épület befogadóképessége 143 fő, egyéb, nem sportcélú rendezvények megtartása
esetében a maximális létszám 299
fő, ami a küzdőtérre orientálódik.
A polgármester kiemelte, hogy
az építkezés során külön figyelnek arra, hogy minden kivágott fa
helyett újat ültessenek. Az épület
előtt lesz egy részben nyitott bejárati előtér, egy fedett kerékpártároló, az épület körül a régi, meglévő kerítést elbontják, a közterület felől zöldterületet alakítanak ki
gabionfallal és padokkal.
A városlakók türelmét és megértését kérte az építkezés alatt,
hangsúlyozva, hogy a jövő generációjának készül az edzőcsarnok,
ami hosszú évekig szolgál majd.
Vezér Mihály szól arról is, hogy
több mint 5 milliárd forintos,
Folytatás a 4. oldalon
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Új kosárlabda edzőcsarnok épül
Folytatás az előző oldalról
100%-os állami forrásból új csarnok épül a közel jövőben a Városi
Sportcsarnok mellett, illetve tervezik a régi épület felújítását is. A
beruházás révén Százhalombatta
nagy országos és nemzetközi versenyeknek is otthont adhat.
Könczöl Attila - bízva abban,
hogy minden a tervek szerint halad majd - örömét fejezte ki, hogy
új megyei képzőközpont létesül,
egyúttal sportsikereket kívánt a
gyerekeknek.
Dr. Farkas Gábor felidézte,
hogy több mint 20 éve alakult
meg a battai kosárlabda egyesület néhány lelkes taggal, mára pedig az óvodásokat, a gyerekeket,
az U12-es és a kadett csapatot, a
serdülőket, a juniorokat, a megyében a női seniorokat, a 18 év feletti nőket, valamint a fiúkat öleli fel
a klub. A legmagasabb szintet az
NB II-ben többször dobogós helyen végző férfi csapat képviseli.
Emlékeztetett, hogy öt évvel ez-

előtt, a TAO megjelenésekor indították meg az építkezéshez kapcsolódó folyamatokat, többszöri
módosításra volt szükség a tervváltozásokhoz igazodva. Köszönetét fejezte ki a szövetség és az
önkormányzat felé, amiért mindenben partnerek voltak és segítették az ügyet. Megköszönte Fekete Miklós alelnök és Macsali
Róbert technikai vezető, valamint
az edzők áldozatos munkáját.
„Nagyon nagy ünnep ez nekünk, mert régi gondolatot sikerül
megvalósítani” - tette hozzá az elnök, megemlítve, hogy Dávid Kornél Százhalombattáról indulva ért
el a tengerentúlra, az NBA bajnokságba, de országos utánpótlás
válogatottat is adott battai klub.
Az önkormányzat a Százhalombattai Kosárlabda Egyesülettel
közösen elhelyezett egy időkapszulát, amibe egy várost, illetve a
helyszínt megörökítő fotó, a városvezetés névsora, egy városi címer és a Hírtükör legújabb száma
került.
n

„Egészségünkért Elismerő
Oklevelet” vehetett át
Dr. Keresztesy Erzsébet
A magyar egészségügy ünnepe, Semmelweis Ignác születésnapja július elseje. Százhalombatta Város Önkormányzata évek óta elismerő címet adományoz ebből az
alkalomból. Lelkiismeretes, magas szakmai színvonalú,
hosszú évtizedes munkássága elismeréseként, a Képviselő - testület döntése alapján Dr. Keresztesy Erzsébet felnőtt
háziorvos vehette át az oklevelet, amelyet Vezér Mihály
polgármester adott át a Százhalom Egészségügyi Központban június 30-án.

Gördülékeny közlekedés
Teljes egészében újra járható lesz az M0 - Deák Ferenc
híd szeptember 1-jétől – tájékoztatott Bóna Zoltán
országgyűlési képviselő közösségi oldalán.
„Az elmúlt hetekben, hónapokban és években a térségünk közlekedését nagyban megnehezítette az M0-s felújítása, illetve azon
túl az M0-s Nagy-Duna hídjának
a folyamatos lezárása és a tereléssel járó sávszűkítés.

kerül a közlekedők számára. Jelesül Budáról a Csepel-sziget irányába négy sávon, a Csepel-sziget
irányából Buda felé, három sávon
közlekedhetünk, természetesen a
halásztelki felhajtó megnyitásával együtt.

Szeretném Önöket reménység
szerint örömmel tájékoztatni arról, hogy az illetékesekkel való
egyeztetés után az a döntés született, hogy szeptember 1-jével a
híd mindkét oldala felszabadul,
és az eredeti állapot visszaadásra

Köszönöm szépen a türelmüket
és reménység szerint a következő
időszakban egy megújult hídon,
biztonságos körülmények között
közlekedhetünk mindahányan” –
írta a politikus.

n

A városvezető a kollektívának is
köszönetét és elismerését fejezte
ki azért a helytállásért, amit a korona-vírus járvánnyal terhelt időszakban tanúsított. Példaértékűnek nevezte azt a szakmai elhivatottságot, szakértelmet, kitartást
és sokszor önfeláldozást, amel�lyel az egészségügyben dolgozók
helytállnak a mindennapok küzdelmeiben.
Emlékeztetett II. János Pál
pápa üzenetére, amellyel arra biztatatta az emberiséget, hogy ne
féljen. „Megtanultunk nem félni,
bízunk egymásban, önmagunkban, a tudásukban, a szolidaritás
erejében, a közösségben” - fogalmazott Vezér Mihály, hozzátéve,
hogy a fájdalom súlya enyhül, ha
több vállra rakódik, az öröm pedig
megsokszorozódik, ha meg tudjuk
azt osztani egymással.
Dr. Keresztesy Erzsébet 1979.
május 1-je óta dolgozik Százha-

lombattán. Számos betege van,
mindenkivel megtalálja a közös
hangot, határozott és nagy szakmai felkészültségű orvos, a páciensek elismerik és szeretik, bizalommal fordulnak hozzá. Jó kapcsolatot ápol kollégáival, beosztottjaival. Nemcsak a háziorvosi
praxisát, hanem az ügyeleti ellátást is lelkiismeretesen, szívvel lélekkel végzi.
Hosszú évtizedek óta van a pályán, jelentős szakmai tapasztalatra tett szert, azonban a mai napig részt vesz továbbképzéseken,
gyakran hétvégén a szabadidejében, amelyeken új gyógyszereket,
új tudományos eredményeket ismerhet meg. Százhalombattán
több mint négy évtizede áll a betegek rendelkezésére, szaktudása,
elhivatottsága példaértékű lehet
a városban dolgozó fiatal orvosok
számára.
n
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Elismerés a battai védőnőknek
A százhalombattai védőnők elnyerték az Emberi
Erőforrások Minisztériuma által kiírt pályázaton a
Kollektíva Év Védőnője Díjat.
A kollektíva tagjai: Csókásiné
Hermann Anna vezető védőnő,
Agárdi Anna Mária, Bereczki Zsuzsa, Czirok Ildikó, Csontos-Horváth Nikolett, Hegyiné Soós Ilona,
Schuszter-Kalácska Emese, Sóti
Csabáné, Szikszai-Gál Éva, Tóthné Ráti Krisztina.
Csókásiné Hermann Anna készítette a szakmai program leírását, ami a járási védőnő ajánlásával került be a pályázati rendszerbe. A kilenc munkatárs közül
három iskolai védőnő, hatan területi munkát végeznek. A szakemberek szűrésekkel részt vesznek a
városi rendezvényeken, egészség
napokon. Kapcsolatot tartanak

társszervezetekkel, mint például a
Gólyahír Egyesülettel, ahol ellátják a krízisbe került kismamákat,
a Szülők Fóruma Egyesületnél pedig korai szűrőprogramot vezettek be már 2011 óta. Szülésre felkészítő, valamint elsősegély tanfolyamokat szerveznek, az iskolai
védőnők pedig minden leendő elsős gyermek családjával felveszik
a kapcsolatot.
Az elismeréshez Vezér Mihály
polgármester közösségi oldalán
gratulált, illetve köszönetét fejezte
ki az elkötelezett munkáért.
„Őszintén gratulálok a százhalombattai védőnőknek, akik az
idei évben elnyerték a Kollektíva

HÍR EK-AKT UAL ITÁS OK
Díjazott diákok. Gratulációját fejezte ki, illetve oklevelet
és százhalombattai ajándékcsomagot küldött Vezér Mihály polgármester annak a 14 nyolcadikos és 4 tizenkettedikes végzősnek, akik, tanulmányaik során
végig kitűnő eredményt értek el
a 2020/21-es tanévben. További 57 tanuló és felkészítő tanáraik
is díjazásban részesültek, akik kiemelkedő versenyeredményeikkel öregbítették iskolájuk, és egyben a város hírnevét. A díjazottak
névsora a hirtukor.hu oldalon olvasható.
***
Arany- és gyémántdiplomás százhalombattai pedagógusok. Százhalombatta aranyés gyémántdiplomás pedagógusait köszöntötte Vezér Mihály polgármester, aki úgy fogalmazott:
„a pedagógus pálya az egyik legszebb hivatások egyike, hiszen tudásuk átadásával formálják a gyerekeket, hogy éretten gondolkodó, komoly tervekkel rendelkező
fiatal felnőttekké váljanak. Szívből gratulálok az arany és gyémántdiplomához!” Aranydiplomában részesült: Tarnai Istvánné,
Damakné Ferenczi Anna, Török
Sándorné. Gyémántdiplomában
részesült: Leiner Sándorné.
***

Köszönet a Köztisztviselőknek! Köszönetét és elismerését fejezte ki Vezér Mihály polgármester Százhalombatta Város Önkormányzata nevében is a
Köztisztviselők napja alkalmából
a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak a magas színvonalú, lelkiismeretes munkáért, amelyet a város szolgálatában nap mint nap
végeznek. A Polgármesteri Hivatal vezetőire, munkatársaira komoly feladatokat, kihívást rótt a
koronavírus-járvány rendkívüli
helyzete és kezelése – írta a városvezető, aki sok sikert és jó egészséget kívánt a további munkájukhoz.
***
Intézményvezetői kinevezések. Az illetékes államtitkári
jóváhagyás alapján öt évig továbbra is dr. Horváthné Dr. Hidegh
Anikó látja el a százhalombattai
Arany János iskola intézményvezetői feladatait. Dr. Maruzsa
Zoltán ugyancsak támogatta
Brauswetterné Papp Éva kinevezését, így öt évig a jelenlegi igazgatóhelyettes lett a százhalombattai Eötvös iskola intézményvezetője augusztus 16-i hatállyal.
Vezér Mihály polgármester közösségi oldalán jó egészséget és
további szakmai sikereket kívánva
gratulált a vezetőknek.

Év Védőnője Díjat! Tudásukkal,
tapasztalatukkal segítik a gyermekes szülők mindennapjait, részt
vesznek a kisgyermekek gondozásában, nevelésében, tanáccsal látják el az édesanyákat. Köszönöm,

hogy szakmai tudásukkal, elkötelezett, lelkiismeretes munkájukkal hosszú ideje segítik a százhalombattai családokat!” – írta a városvezető.

Pótolják a tó vizét. Az elmúlt
időszakban a szélsőséges időjárásnak és a nagy melegnek köszönhetően csökkent Százhalombatta egyik legkedveltebb szabadidős területén található Csónakázó-tó vízszintje, valamint
zavarosabb lett a tó vize. Vezér
Mihály polgármester arról tájékoztatott, hogy a Szákom Kft. gondoskodik a víz pótlásáról, amelyet
már elkezdtek vissza duzzasztani,
feltölteni. A tó egy záportározó,
ezért a víz pótlása a Barából történik, ahonnan szivattyúzással kerül a víz feltöltésre.
***
Vagyonvédelmi szakmai
nap. A százhalombattai Dunaparton tartotta szakmai napját a
Pest Megyei Vagyonvédelmi Kamara augusztus elején. Szalai Attila a megyei elnök elmondta, a
pandémia miatt elmaradt rendezvényt pótolták, szerveztek csónakáztatást és lövészetet. A szervezet szakmai kérdéseket is megtárgyalt, valamint a területet érintő
javaslatokat fogalmazott meg a
törvényhozók felé. A magánbiztonsági szektor jelenlegi folyamatát és a vállalási díjakkal kapcsolatos jogi kérdéseket is átbeszélték.(HTV)
***
Kinevezés. A Színház- és
Filmművészeti Egyetem Rektora
a 2021/22-es tanévtől a Drámaelméleti Intézet dramaturg szakának szakfelelős egyetemi do-

censévé nevezte ki dr. Fazekas
Istvánt. A Százhalombattán élő
drámaíró három tárgyat is tanít
majd, ezek közül egyik a dráma
és színháztörténet. Részt vett a
dramaturg szakra való felvételiztetésben, a tantárgytematika kidolgozásában, illetve szenátusi és
bizottsági tagként is tevékenykedik. Reményei szerint szép és sikeres tanévet tudtak előkészíteni.
(HTV)
***
Visszavontatták a kompot.
Elsodródott a Dunán a Tököl és
Százhalombatta között közlekedő komp, miután meghibásodott a kormányműve, július 19én délelőtt. A vízi járműnek - hat
autóval a fedélzetén - végül Ercsinél sikerült lehorgonyozni. A
Pest Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság közleménye szerint
a kompot hajóval visszavontatták kikötőhelyéhez, az eset során
személyi sérülés nem történt.
A mentést a százhalombattai
polgárőrség is segítette, amely
motorcsónakot küldött a helyszínre.
***
Haltelepítés és horgászati tilalom. 10 mázsa horogérett
ponty kerül kihelyezésre a Benta
patakba szeptember 3-án, pénteken. A torkolat kivételével tilos a
horgászat szeptember 3-án reggel
8 órától szeptember 4-e reggel 6
óráig.

n

n
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Nyár a Barátság
Kulturális Központban

VÁ R O S N A P L Ó
Tündérek igenis léteznek!

A hosszú hónapok kihagyása után igazi öröm volt
nyáron megtapasztalni a pezsgő kulturális életet a
Barátság Kulturális Központban.

A júniusban indult Kultúr
KertMozi programsorozat szinte
minden péntek este lehetőséget
kínált a közösségi életre, a koncertek, mozifilmek közös élményként
való átélésére.
Az augusztus pedig újra meghozta a SUMMERFEST-et. Az
idén 28 éves fesztivál, bár nem a
megszokott formában, de renge-

teg különleges élményt nyújtva
színesítette a város kulturális életét. A Magyar Kincsestár kínálatában gyermek és felnőtt egyaránt
talált a szívéhez közelálló programot és a sok-sok teltházas kon-

cert, gyerekprogram ismét bebizonyította, hogy milyen fontos a
közösségi élet, a közös élmények.
A járványügyi korlátozások miatt az idei évben sajnos nem valósulhatott meg a főtéren sem a nyitóceremónia, sem a nagyszabású
Ásó, kapa, nagyharang – Menyegző a Kárpát medencében című
előadás, melynek Kápolnásnyék,
Debrecen és Nyíregyháza adott
otthont. A 350 táncost megmozgató csodálatos produkció hatalmas siker volt minden helyszínen,
bízunk benne, hogy a közeljövőben városunkban is megtekinthetjük majd.
Az őszi évadra is lelkesen készül a kulturális intézmény, műsorfüzetük jobbnál-jobb színházi-, koncert-gyermekprogramokat
és kiállításokat tartalmaz. Többek
között a Balázs Elemér Group jubileumi koncertjét, Csányi Sándort és a HAIRt is láthatják a BKK
színpadán. Reméljük, ez a kis ízelítő felkelti kíváncsiságukat, a műsorfüzet már megtalálható az intézményben, sétáljanak el, böngésszék át, válasszanak és adják át
magukat az élményeknek!
n

Július 30-án ért véget a Régészeti Park területére szervezett második gyerektábor, melynek címe és
témája a „menta mező, menta kert”
volt. Az egész hét tevékenysége az
élő és természetes anyagokkal való
kézműveskedés és az ókori mitológia, mondavilág varázslatos és képzeletbeli alakjai köré szerveződött.
A táborozókat a hét öt napján
izgalmas programokkal és a foglalkozásokhoz szükséges különleges alapanyagokkal várták a tapasztalt múzeumi táborszervezők és az
évről-évre visszatérő segítő „veterán” diáktáborozók. A mesék és
mítoszok világába Tóth Zsuzsanna táborvezető és mesemondó repítette el a gyerekeket az ebéd utáni
csendespihenők alatt.

A mentalevelek mellett a kövirózsa
virágain át barackmagok, száraz
termések, gallyak és apró kavicsok,
színes bőrdarabkák is beépültek
a kis tündérkertekbe. A gyerekek
nagy örömére, a cserépedényekbe
ágyazott egyedi minikerteket mindenki hazavihette.
A tábor másik különlegessége,
újító ötletként a csütörtöki bátorságpróbát színesítő szabadulószoba
volt. Az izgalmas feladatokkal teli
estén pezsgő élet költözött a vaskori
és bronzkori házak falai közé. A korábban némaságba burkolózó Régészeti Park hangos volt a gyerekek vidám nevetésétől. Ezen az estén még
a csillagok is másképp ragyogtak és
a hold is kacsintott néhányat örömében a bátorságpróbát kiválóan

Az egyik különleges témájú görög
mitológiai történetét Perszephonéról nemcsak meghallgatták, hanem
a segítő fiatalokkal együttműködve,
pantomim-játékukkal nagy sikerrel
elő is adták az asztaltársaságokból
kialakított alkalmi színjátszó társulatok.
Az ókori mesék, történetek csodálatos lényekről, tündérekről,
olyan erővel hatottak a kis táborlakókra, hogy a hallottakat a saját
fantáziájukkal megfűszerezve mesésen kreatív tündérkerteket készítettek az illatos mentalevelekből
és az előkészített alapanyagokból.

teljesítő, hálózsákban és sátorban
szunyókáló táborlakók felett.
A táborszervezők örömére a szülők és a gyerekek is hálásak voltak
a tartalmas programokért, a minden táborozóra odafigyelő gondoskodásért. Jövőre ugyanitt találkozunk, hangzott el a búcsúzáskor, és
mindannyian arra gondoltak, hogy
tündérek igenis léteznek, és jövőre
megint találkozunk velük a „Matrica” Múzeum és a Százhalom Alapítvány által szervezett táborban.

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

Majer Istvánné Csilla
Tanító
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VÁ R O S N A P LÓ
Napközis tábor az „1-esben”
A tanév végén sok szülő számára jelent könnyebbséget, hogy gyermekét
felügyelet alatt tudhatja iskolánkban.
Az online oktatás miatt sajnos az idén
is a szülők nagy részének korlátozottabbak a szabadságnapjai. Ahol nincs
például nagyszülő, aki besegítsen, bizony fejtörést okoz a kisdiák nyári elhelyezése.
Iskolánk, a Százhalombattai 1. Számú Általános Iskola nem csak felügyeletet, hanem tartalmas programokat igyekezett kínálni ezeknek
a gyerekeknek több tízezer forintos
költségek nélkül. Célunk az volt, hogy

a vakáció ellenére örömmel jöjjenek
be az iskolába, és élményekkel gazdagodva térjenek haza. Ahhoz, hogy
mindez megvalósuljon, az iskola pedagógusain kívül többek között a Dunai Flottilla, a Városi Polgárőrség és
az Érdi Tűzoltóság megértő segítségére is szükség volt.
Ezúton is köszönjük nekik a közreműködést, mellyel változatosabbá és
izgalmasabbá tették programjainkat.

A különböző programjaink hétfőtől péntekig naponta közel 100 gyerek
szórakoztattak, a szülők visszajelzései
alapján nagyon sikeresen.
Milyen tevékenységeket kínáltunk?
Kézműves, könyvtári, angol és informatikai foglalkozások, természettudományi kísérletezés, sporttevékenységek, rollerezés vagy görkorizás,
jóga,
zumba,
„játszóterezések”,
tűzoltóbemutató, kenuzás, motorcsónakázás, strandolás. Tartottunk egy
„koszos napot” is, amikor hozhattak
a gyerekek vízipisztolyokat, fürdőruhát, homokozóeszközöket, és az udvarra kivezetett locsolócső segítségével
igazi vizes játszótérré alakítottuk az iskolaudvart. A hőségben mindenkinek jól
esett a hűsítő víz.
Iskolánk alapítványának támogatásával a Budakeszi Vadaspark
árnyékot
adó fái alól figyelhettük az állatokat.
Ennyi gyereket bizony nem könnyű táboroztatni! Mi, pedagógusok, el is fáradtunk a végére.
Mégis jó érzés arra a sok elégedett
és mosolygós kisgyerekre gondolni,
akikkel a tábor alatt együtt voltunk.
Munkánk sikerességét nem is bizonyíthatja jobban más, mint a többször
feltett kérdés: Ugye lesz jövőre is ilyen
tábor?
Lázárné Kusztos Melinda
programszervező,
táborvezető

Kőrösis siker az UEFA által kiírt
nemzetközi kihíváson
A Százhalombattai Kőrösi Csoma
Sándor Sportiskolai Általános Iskola
benevezett az UEFA által megálmodott és rendezett Football in Schools
(Educational and Sporting Acticities
of the Schools) elnevezésű nemzetközi kihívásba.

A kihívás lényege és célja az
volt, hogy a 2020-ra tervezett, de a
pandémia miatt 2021-ben megrendezett Labdarúgó-Európabajnokság
11 különböző országát, ahol a mérkőzések zajlanak, játékos verseny
keretében, mozgósítsa. Mivel az angol világnyelv, ezért az egész kihívás
e nyelven, egy központi felületen volt
elérhető.
Négy feladat volt, amelyből kötelezően 11, különböző focihoz kapcsolódó technikai feladatot kellett
teljesíteni. Mind a tizenegy technikai, ügyességi feladathoz tartozott
egy rövid leírás a szabályokkal és egy
rövid bemutató videó. A látott feladatokat aztán egy percen keresztül kellett minél többször ismételni.

A tanulók nevét, a felvett videót, valamint az egy perc alatt elért pontszámokat feltöltöttük a központi felületre – a többi országhoz hasonlóan.
A másik három feladat opcionális volt, de iskolánk ezeket is teljesítette. Az egyik feladatban egy a labdarúgás szabályaival kapcsolatos 15
kérdéses kvízt lehetett megoldani. A
másik választható feladat egy rövid
történet írása angol nyelven az elmúlt pandémiás év tapasztalatairól,
a harmadik pedig egy anyanyelvű
rap-hangfelvétel készítése volt, aminek témája: a csapatszellem fontossága a labdarúgásban és az életben.
Iskolánk ebben a kihívásban országos szinten első helyezést ért el,
amiért az MLSZ és az UEFA is ajándékkal kedveskedik. Nagyon büszkék vagyunk tanulóinkra, akik megoldották a kötelező technikai, ügyességi feladatokat, amelyek közül néhány igen nagy kihívás volt még azok
számára is, akik magabiztosan bánnak a focilabdával.
Az esemény tehát inkább kihívás
volt, mint verseny. A cél, hogy „hidat építsünk” az EB-nek otthont adó
országok és azok tanulói, iskolái között, teljesült. Örülünk, hogy részt
vettünk ebben a kihívásban és természetesen az országos első helyezésnek is.
Fehér Tamás, Rácz Zsuzsa
Testnevelő Tanár
Magyar-Angol szakos Tanár

Táborozás „Parkmániában”, egy képzeletbeli országban
Óriási érdeklődés és gondos szervezés
előzte meg a százhalombattai Matrica
Múzeum által szervezett nyári táborokat. A siker nem is maradt el, hiszen a
két ötnapos programot a gyerekek által is igen kedvelt Régészeti Park területére szervezte Tóth Zsuzsanna táborvezető, múzeumpedagógus.
Az első tábor, mindenki nagy örömére július első napjaiban nyitotta
meg kapuit. A „Gyerekváros” tematikájú makettépítő tevékenységekre
megálmodott program a jó hangulat
mellett a gyerekek fantáziáját, kreativitását, kézügyességét, és elsősorban
kooperatív képességét fejlesztette. A
foglalkozások során a táborozó lurkók öt napon keresztül reggel nyolctól
délután négyig kedvükre építhették,
alakíthatták „Parkmánia” képzeletbeli településeit, amelyeknek ők ma-

guk is szívesen lettek volna lakói. A
kis táborlakók biztos kézzel festették
az agyagból megformált háziállatokat,
épületelemeket, kavicsokkal körberakott utakat, dobozokból összeépített
lakóházakat. A települések díszes kaput, nevet, és címert is kaptak. A feladatot nehezítette, hogy a csapatoknak egy-egy gyümölcs nevét, formáját
is fel kellett használni, be kellett építeni a gondosan megtervezett település makettjébe. A csapatok nagyon komolyan vették a feladatot és rendkívül
szép, kreatív és ötletes alkotások születtek.
A nehéz munka után minden nap,
jól esett a finom tízórai, majd a tartalmas ebéd és az ebéd utáni pihenés, lecsendesedés, mesehallgatás.
A szervezők, a nagy melegre való tekintettel, gondosan ügyel-

tek arra, hogy a gyerekek 11-től 15
óráig a kézművesház adta árnyékban, a hűvösben, a hagyományos
kézművestechnikákat is kipróbálhas-

sák. Nem maradt el a körmönfonás, a
poncolás, a hímzés és a gyapjúfonalból való kötögetés sem.

Folytatás a 8. oldalon
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Kiégett egy papírgyűjtő

VÁ R O S N A P L Ó

Táborozás „Parkmániában”,
egy képzeletbeli országban
Folytatás az előző oldalról
Nagy sikere volt a repülőmakett és
a facsipeszbaba készítésnek is. A legkedveltebb játék naponta többször is
a számháború volt, de a tábor leginkább várt programja ebben az évben
is a csütörtöki „bátorságpróba” volt.
A játékok és a próba előkészítésénél, a szervezők nagy segítségére voltak az önkéntes munkát vállaló középiskolás és már szinte „veteránnak”
számító fiatalok, akik évek óta visszajárnak a táborokba a különleges környezet és a családias hangulat miatt.
Jó érzés, hogy hosszú idő óta, végre vidám gyerekzsivaj töltötte be a
bronzkori falut. Mintha visszafordult

volna az idő kereke, újra éledt a park
és vele együtt a számtalan érdekes
tárgy, ami a történelem előtti korokból ránk maradt.
Minden táborozó csodás élményekkel gazdagodva, szép emlékekkel
tért haza. Köszönet a szervezőknek,
lebonyolítóknak, mindenkinek, aki
hozzájárult a tábor sikeréhez! Nagy
öröm a Százhalombattán élő családoknak, hogy nyaranta a Régészeti Parkban, ebben a páratlan és egyedülálló környezetben táborozhatnak
gyermekeik! Mindannyian reméljük,
hogy ez még sokáig így lehet!
Majer Istvánné Csilla
tanító

„Házhoz megyünk” –
bűnmegelőzési tanácsadás
Ismét kitelepültek a százhalombattai Városi Strandra
augusztus 8-án az érdi rendőrség és a helyi polgárőrség
munkatársai, akik a nyári veszélyekre hívták fel a figyelmet. A felnőttek regisztrálhatták kerékpárjukat a BikeSafe
internetes nyilvántartásba, a gyerekeket játékokkal várták, valamint megnézhették a rendőrmotorokat is.
Szatmáriné Berczi Dolóresz százados elmondta, hogy bűnmegelőzési tanácsokat osztottak meg a fürdőzőkkel, illetve lehetőség volt arra,

hogy a kerékpárral érkezők - a típus és a vázszám beírásával - nyilvántartásba vetessék járművüket a
bikesafe.hu oldalon. A tulajdonjogot számla vagy büntetőjogi felelősség kinyilvánítása alapján rögzítik,
továbbá személyi igazolvány és lakcímkártya is szükséges. A webes felületen ellenőrizhető, hogy nem lopott-e egy adott bicikli, illetve hasznos hírek, információk is találhatóak az oldalon.

A „házhoz megyünk” program tematikája az évszakok és helyszínek
szerint változik. A strandon számolni kell zsebtolvajokkal, például gyanús lehet, hogy lopni készül valaki,
ha törölközővel letakart kézzel áll
sorban.
A cél a lakosság (kicsik és nagyok) vagyonvédelemét erősítő prevenció, az áldozattáválás és a családon belüli erőszak elkerülése, illetve
további témák az internetbiztonság,
a drog-prevenció, valamint az ifjúság védelem.
A gyerekek – a szociális gondozó
központ munkatársa segítségével –
a többi között társasjátékok alapján
ismerkedhettek a közlekedési szabályokkal, illetve fontos téma volt a
tulajdonjog tisztelete.
Szalai Attila, a Százhalombattai
Polgárőr Egyesület titkára hangsúlyozta, hogy az állampolgárok is sokat tehetnek a saját védelmük érdekében. A polgárőrség is számos
tanáccsal segíti a lakosságot, hogy
minél kevesebben legyenek bűncselekmény áldozatai.
n

Kétszer kapott lángra pár napon belül a kulturális központnál
lévő szelektív hulladékgyűjtő sziget Százhalombattán. Az első
esetben az egyik papírgyűjtőnek csak a teteje rongálódott
meg, július 20-án azonban ugyanott teljesen kiégett egy másik
hasonló műanyag konténer. A tűzoltók akadályozták meg, hogy
átterjedjen a láng a szomszédos tárolókra, illetve a parkoló
autókra.

Az esetről Vezér Mihály polgármester is tájékoztatott közösségi oldalán. „Nem tudjuk, hogy szándékos gyújtogatás volt-e, vagy csak
a „véletlen” műve, hogy két héten
belül kétszer is kigyulladt ugyanaz
a hulladékgyűjtő sziget. Kérem, figyeljünk jobban környezetünkre!

Ebben a nagy melegben elég egy kis
szikra és máris megvan a baj!” – fogalmazott Vezér Mihály.
Tőke Gyula, a szigetet üzemeltető
Szákom Kft. munkatársa elmondta
a két eset kapcsán, hogy a kár ös�szességében több százezer forint.

n
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KupakSZÍV – adomány

„Egy élet munkája másokért”

A százhalombattai ipari parkban működő Ts Tech Hungary
Kft. közel 12 kg műanyag kupakot gyűjtött össze és adott
át a Piac téren található kupakSZÍV-nél az üzemeltető
Szákom Kft-nek, július 6-án.
Rémiás Mariann, a felajánló cég
környezetvédelmi asszisztense elmondta, hogy a munkatársak készséggel álltak a kezdeményezés mellé.
A japán anyavállalat is nagy hangsúlyt

fektet a környezettudatos gazdálkodásra, illetve a befolyt összeggel valamely battai civil szervezetet szeretnének támogatni.
A kupakokat az érdi hulladékkezelő partnerhez szállítják, amely továbbadja azokat újrahasznosításra - tájékoztatott Janovszky Károly,
a Szákom ügyvezetője. Hozzátette,
a környezetvédelem részeként fon-

tos tevékenység a szelektív hulladékgyűjtés, ami nagymértékben hozzájárul a fenntartható fejlődéshez. A mostani, valamint a lakossági felajánlások
értékét is karitatív célokra fordítják.
A gyűjtőt 2019. szeptemberében
helyezték ki a polgármester kezdeményezésére a műanyagszennyezés
csökkentése érdekében, illetve a társadalmi segítségnyújtás jegyében. Vezér Mihály egy újságcikkben találkozott az ötlettel, amire egy városlakó
is felhívta a figyelmét. A látványos 1,5
méter magas acélszerkezetet ingyen
készítette el a Holhos és Társa Bt. A
kupakok hasznosításából származó
bevétellel helyi egyesületeket, alapítványokat támogatnak. A lakosok körében népszerű a gyűjtő, amit hetente
ürít a Szákom.
A KupakSZÍV 2020. szeptember
végén ünnepelte egy éves születésnapját, ez idő alatt egy tonna kupak gyűlt
össze, 45.000 Ft értékben, amely ös�szeget magánemberként megduplázott Vezér Mihály. A 90.000 Ft-ot a
Szülők Fóruma Egyesületének adományozták, amely a kisgyermekek
mozgás- és kognitívfejlesztését segítő
eszközöket vásárolt.
n

Történetének legjobb
negyedéves eredményét
érte el a MOL-csoport
A MOL-csoport nyilvánosságra hozta 2021 első
féléves és második negyedéves pénzügyi eredményeit.
Az újrabeszerzési árakkal becsült
„tiszta” EBITDA (kamatok, adózás,
értékcsökkenés és amortizáció előtti eredmény) a cég történetének legjobbja, 893 millió dollár (262,9 milliárd forint) volt a 2. negyedévben,
153%-kal magasabb, mint egy évvel
korábban.
Az 1. félévi újrabeszerzési árakkal becsült „tiszta” EBITDA 1559 millió dollárt (463,1 Mrd Ft) ért el, ami
60%-kal több, mint egy évvel korábban.
A 2. negyedévi Upstream EBITDA
háromszorosa, a Downstream eredménye több mint négyszerese a 2020
második negyedévinek. A Fogyasztói
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Szolgáltatások minden idők legjobb
második negyedévi EBITDA-ját, 164
millió dollárt (48,1 Mrd Ft) ért el.
A stratégiai projektek jól haladnak,
az organikus beruházási költségek a
2. negyedévben és a félévben is meghaladták a tavalyit, a 2. negyedévben
356 millió dollárt (104,5 Mrd Ft) értek el, ahogy a felhasználás normalizálódott. A csoport szintű egyszerűsített szabad pénzáram az 1. félévben
az előző év azonos időszakához képest jelentősen nőtt, 922 millió dollárt (274 Mrd Ft) ért el.
Minden fő üzlet pozitívan járult
hozzá, még a járvány előtti teljesítményszintet is jóval meghaladta. Az
éves EBITDA iránymutatást 3 milliárd dollár körülire emelték, a korábbi 2,3 milliárd dollár körüli értékről.
n

Elhunyt Dubecz
Tivadarné, Erzsi néni

„Elmondani nem lehet azt a szép életet, amit itt leéltünk!"
Szomorúan értesültem arról, hogy
Dubecz Tivadarné, Erzsi néni,
2021. július 7-én 86 éves korában elhunyt. Férje Dubecz Tivadar (Tibi
bácsi) ez év februárjában, öt hónappal ezelőtt hunyt el, akit most felesége, Erzsi néni követett.

Erzsi néni és Tibi bácsi szinte
szimbólummá váltak az óvárosiak és
a városiak szemében. Férje mozigépészként kezdett dolgozni a falu közössége által épített kultúrházban. Tibi
bácsival az ötvenes évek derekán ismerkedett meg Erzsi néni, aki akkor
a Postán dolgozott. Örömmel ment a
moziba, várva a vetítés végét, hogy találkozhassanak. Kapcsolatuk itt kezdődött, igaz akkor még nem „néni” és
„bácsi” voltak, hanem a közösség aktív fiataljai. Végül ez a találkozás egy
életre szóló házasság és közös szolgálat lett.
Később ez a kultúrházban szolgált
a házaspár második otthonaként is.
Szorgalmukkal, szolgálatukkal éjjel
nappal rendelkezésre álltak és sajátjukként, jó gazdaként figyeltek mindenre. Tisztességről, becsületről, jóságról tanulhattunk attól a két embertől, akiknek ez nem tanult hivatásuk,
hanem példamutató életük tette őket

tanítóvá. Közösségépítő munkájuk
mellett kapcsolatuk, magánéletük
példaértékű és irigylésre méltó volt.
Ismerték az embereket, ezer szállal
kötődtek Óvároshoz.
Erzsi néni mindenben segítette férjét, aki 1953-tól 1989-ig mozigépészként dolgozott, az utolsó tíz évben
pedig mindketten gondnoki munkát láttak el. Amikor a mozit bezárták, átmenetileg a ház gazdátlanná
vált. Kitartásuknak és elkötelezettségüknek köszönhetően harcoltak,
azért, hogy a közösségé maradhasson
a ház. A Közösségi Házat 1994. március 13-án felújítva adták át a közösségnek. Ebben az időszakban is vis�szajártak, takarítottak, gondozták,
felügyelték az alkalmi rendezvényeket. 1999 után kérték fel őket, hogy
vállalják el teljes állásban a gondnokságot, amit 2009-ig láttak el. Részt
vettek az Óvárosi Nyugdíjas Klub
szervezésében, amelynek lelkes tagjai
maradtak és részt vettek, amíg tudtak
a klub életében is.
2013-ban Erzsi néni férjével együtt
„Pro Urbe Százhalombatta” Díjban
részesültek.
Személyesen is jó barátságot ápoltam mindkettőjükkel, tiszteltem és
csodáltam azt az elhivatottságot,
amellyel szolgálták a közösséget egy
életen át. Emlékeimben él az a gondolatsor, amelyet Erzsi néni a tiszteletükre rendezett ünnepségen osztott
meg velünk: „Elmondani nem lehet
azt a szép életet, amit itt leéltünk.”
Haláluk nagy veszteség a városnak,
hiszen elment egy olyan legendás házaspár, akik „ketten együtt, egy életen
át” szolgáltak és meghatározó személyei voltak a közösségnek.
Százhalombatta Város Önkormányzata és a magam nevében részvétemet fejezem ki az egész családnak! Isten nyugosztalja Dubecz Tivadarnét, Erzsi nénit! Emlékét nem feledjük!
Mély együttérzéssel és tisztelettel!

Vezér Mihály Ph.D.
polgármester

10. O L D A L

SZÁZHALOMBATTAI HÍRTÜKÖR • XXXIV. ÉVFOLYAM 12. SZÁM • 2021. AUGUSZTUS 26.

S P O RT
Szülinapi ultra-futások
Stílusosan, három hosszú távú versennyel ünnepelte meg 44.
születésnapját Lak Tünde, a SZVISE Atlétika szakosztályának
futója. Az alábbiakban beszámolóját adjuk közre.

Az első megmérettetés június 12-én
Martonvásáron volt, Fehér László István és a Havasi Gyopár Futóegyesület szervezésében. Az első 6 órás versenyemen, 57,45 km-t futottam, amivel a női mezőny ezüstérmese lettem.
A második az Ultra Tisza-tó volt,
ami számomra mindig különleges
verseny. Idén immár ötödik alkalommal szerettem volna részt venni rajta. Eddig csapatban futottam a Tiszató körül. Úgy döntöttem, hogy emelem a tétet, egyéniben álltam rajthoz,
és teljesítettem a 65 km-s távot július
3-án. Kedves barátnőm, Hirják Csilla kísért bringával erre a kalandomra.
Ezt az ultra távot 6:43:17-s idővel teljesítettem.

A harmadik futás pedig az Ultra Lupa 50 km-s távja volt, ahol újra
a rajtvonalon találtam magam július
16-án. Erre az újabb ultrámra másik
kedves futós barátném, Sass Diána kísért el bringával, akivel december óta
együtt edzettem és készültem fel ezekre a kihívásokra. Annyira jól sikerült,
hogy ezt a távot 4:52:53-s idővel prezentáltam, amivel a dobogó harmadik
fokára jutottam.
Hatalmas köszönet és hála a családomnak, az összes barátomnak és
a SZVISE egyesületem tagjainak, akik
egy emberként izgulták végig velem
ezeket a versenyeket és szurkoltak nekem.
n

Egy híján 20 érem
Kiválóan szerepeltek a Százhalombattai VUK SE. szenior úszói a
Tótkomlóson rendezett Nemzetközi Úszóversenyen, július 17-én.

A nyolc résztvevő 14 egyéni számban
8 arany-, 3 ezüst- és 4 bronzérmet
szerzett, valamint a női váltó mindkét
számát megnyerte. Az alap mix váltó

Ezüst- és bronzérem a battai
modellvitorlásoknál
Mosonmagyaróváron rendezték meg modellvitorlás regattát, a
Báger-tó kupát, valamint az F5-M hajóosztály Országos Bajnokságát augusztus 14-15-én. A 25. jubileumi versenyen részt vett a
százhalombattai Dunamenti Energia Modellező Klub is - derül ki
az egyesület beszámolójából.

Ezüstérem a félmaratonon
A SZVISE Atlétika szakosztály két tagja is részt vett a BSI által
rendezett idei budapesti Vivicittá városvédő futóversenyen
július 11-én.
Békes Erzsébet és Hajduné ra intette a résztvevőket, de így is
Bukó Judit a félmaratoni, 21,1 szép eredmények születtek.
km-es távot teljesítették. A verBékes Erzsébet korcsoportjásenyt hagyományosan április ele- ban, a 65+ hölgyek között a másojén szokták megrendezni, idén dik helyen végzett. A battai egyeazonban júliusra halasztották. A sület gratulál a futóknak.
n
rendkívüli meleg óvatos futás-

Mindenki a versenyre őszpontosított szombaton reggel, kétkedve figyelve a vízfelületet, illetve, hogy
lesz-e szél, az időjósok ugyanis azt jelezték, hogy vitorlázásra alkalmas feltételekkel lehet számolni. Azonban
nagyon gyenge szélben kezdték a kapitányok a hétvége első futamát, amit

Érmek, egyéni csúcsok, helyezések az úszó OB-n
Három fős csapattal szerepelt az országos serdülő bajnokságon
a százhalombattai VUK Se csapata július 28-a és 31-e között.
Arányi Márk (2007) a 2 évvel idősebbek között is remekül helytállva
minden versenyszámban új egyéni
csúccsal végzett.
Rupics Bendegúz (2005) a nagyszerű egyéni csúcsok mellett két döntős, pontszerző helyezést is elért 100

méter (8.hely), illetve 200 méter
(4.hely) hátúszásban.
Marosi Bálint (2005) 3 ezüstérme
(100 hát, 200 vegyes, 50 hát) mellett, pontszerző helyen végzett még 50
méter gyorson (6.hely) és 100 méter
gyorson (4. hely).
n

gyorsúszásban a dobogó legfelső fokára állhatott, vegyesúszásban pedig
ezüstérmes lett.

n

a szélcsend miatt már az első körben,
11 óra körül le kellett fújni. A versenyt
nem is lehetett folytatni aznap.
A vasárnap is úgy kezdődött, mint
ahogy befejeződött a szombat – szélcsenddel. Viszont jó alkalom volt ez
arra, hogy a társ szervezetek is megmutathassák, hogy milyen modellező ágakban tevékenykednek. Közben
megérkezett a gyenge - közepes erősségű szél, ami 3 futamra volt elég – de
így csak a Báger-tó kupát lehetett volna értékelni, mert az OB-hez 5 teljesített futamra volt szükség.
Végül sikerült még további két értékelhető futamot teljesíteni gyengülő, változó szél mellett, így nem mindig a taktika döntött, hanem az, hogy
ki, mikor kapott szelet, illetve, hogy
éppen melyik szélcsatornában állt.
Ilyen a verseny, persze mindenki jobban örült volna, ha mindkét napon jól
kifújt közepes, vagy erősebb szél lett
volna. Nagyon halk versenyzés volt,
de látszott, hogy a versenyzők felkészülten érkeztek, mert remekül bírták
a szélcsendes időszakot.
A 25-ik Báger tó kupa és az F5-M
hajóosztály battai eredményei:
II. Forrai Csaba - DEMK - Százhalombatta
III. Garay György - DEMK - Százhalombatta

n
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Keresztrejtvény
Galgóczi Erzsébet Kossuth-díjas magyar író, 1930. augusztus 27-én született. Előbb tanítóképzőt végzett, majd a
Színművészeti Főiskolán dramaturgia szakot. Regényei, elbeszélései, színművei az ötvenes évek paraszti életét
mutatják be, legnagyobb sikert a Vidravas című regényével aratta. Rejtvényünk fő soraiban ezúttal egy tőle származó idézetet találhatnak.
A megfejtéseket 2021. szeptember 3-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 Százhalombatta városának címerével díszített bögrét Keresztényi
Istvánné veheti át, a Polgárok Háza portáján hétköznap munkaidőben.
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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

A PR ÓH I RD ET ÉS
Legyen minden nap mézes nap a Biksi
Méhészettel! Organikus méhpempővel,
virágporral, 100% méhviasz gyertyákkal és
díjnyertes termelői mézekkel várjuk egész
évben. Mézfajták: galagonya, akác, hárs,
virág, gyümölcs, olajfűz, repce, napraforgó,
mézharmat, ámorakác, facélia, levendulás
és nyers virágporos méz. Őszi nyitvatartás:
Kedd: 10-18h Szerda és Csütörtök 1017h Péntek és szombat 10-14h. Címünk:
Százhalombatta, Vörösmarty u. 40.
További információ: 06-30-401-5083;
www.biksimeheszet.hu

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.

Autófelvásárlás azonnali készpénzfizetéssel állapottól függetlenül
0-18 éves korig. Tel.: 06-30/6821390
WWW.A111AUTO.HU
Tetődoktor! Régi hajlott tetők javítása, cseréje, beázás elhárítás, bádogozás, Lindab tető, új tető cserepezése, kisebb javítások, SOS munkák:
06-30/622-5805
06-20/492-4619

