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Jelenleg a földmunka zajlik, ké-
sőbb stabilizálják az építési terü-
let talaját, hogy a munkálatok so-
rán a gépek ne hordjanak fel nagy 
mennyiségű sarat a környéken. A 
csarnokot előre gyártott vasbeton-
elemekből és oszlopokból szerelik 
majd össze. A Kodály Zoltán sétány 
egyelőre nincs lezárva, erre csak az 
építkezés későbbi fázisában kerül 
majd sor.

Az SZKSE tulajdonába kerü-
lő modern csarnok nemcsak me-
gyei, hanem országos szinten is je-
lentős beruházás, amelyhez a telket 
az Önkormányzat ingyenesen bizto-
sította. A város mintegy 550 millió, 

a battai kosárlabda egyesület pedig 
300 millió forint TAO-s összeget 
gyűjtött a finanszírozáshoz.

A kétszintes, összesen 1370 nm-
es létesítményben napközben egy-
szerre két osztálynak tartható óra, 
kora délután kosárlabda edzések, 
a fennmaradó időben pedig csa-
pat- és tömegsport rendezvények 
lesznek. A földszinten a legnagyobb 
a küzdőtér 883 m2 alapterülettel, 
női, férfi mosdók, bírói öltöző, csa-
pat öltözők, zuhanyzók, raktár, or-
vosi szoba, és a szertár kapott he-
lyet. Az emeleti részen lesz a lelátó, 
a konditerem, férfi és női öltözők, 
mosdók, bírói öltöző és az irodahe-

lyiség.  Sportrendezvény esetén az 
épület befogadóképessége 143 fő, 
egyéb, nem sportcélú rendezvények 
megtartása esetében a küzdőtér be-
fogadóképessége 299 fő.

Érdekesség, hogy a június 29-i 

alapkőletételen elhelyeztek egy idő-
kapszulát, amibe egy várost, illetve 
a helyszínt megörökítő fotó, a vá-
rosvezetés névsora, egy városi cí-
mer és a Hírtükör legújabb száma 
került. n

- Mi indokolta, hogy most volt a 
tisztújító gyűlés?

A Fidesz szabályzata szerint el-
nöki és alelnöki tisztségnél 2 év a 

mandátum. Gyorsan eltelt ez az idő-
szak és a pandémia okozta rendkí-
vüli jogrend és egyéb szabályozások 
okán most került sor a gyűlésre.

- Kik lettek az elnökségi tagok?
- Két év után a közgyűlésen meg-

jelent tagok egyhangú döntéssel el-
nöküknek választottak, így mandá-
tumom 2023. augusztus 31-ig meg-
hosszabbodik.

Úgy gondoltam, hogy miután a 
pandémiás helyzet miatt azok a fel-
adatok, melyeket terveztünk az el-
nökséggel nem, vagy csak részben 
tudtak megvalósulni és igazán ér-
demi nagy feladatokat mi sem tud-
tunk véghez vinni, így a két év előt-
ti alelnökökkel szeretnék tovább 
dolgozni. Annyi változás van, hogy 
Nagy Balázst jelöltem még alelnök-
nek, aki a felkérésemet elfogadta. A 

közgyűlés itt is egyhangú döntéssel 
támogatta a jelölteket. Így hát al-
elnökök lettek Szabó Zoltán, Erdei 
Gyula, Nagy Balázs, dr. Brauswetter 
Viktor és Révész Tibor.

- Hogyan fogadta, hogy újra bi-
zalmat kapott?

- Jól eső érzés, hogy Bóna Zoltán 
választókerületi elnök úr és a tagság 
is elégedett a munkámmal. Igazán 
megtisztelő és számomra felemelő 
érzés, hogy elismernek és támogat-
nak. Köszönöm nekik a bizalmat.

- Hogyan látja a Fidesz helyi 
szervezetének helyzetét?

- Előző megválasztásom után 9 
fővel bővült a tagságunk, örömmel 
mondhatom, hogy fiatal új energi-
kus erőkkel bővült a csapatunk. Úgy 
érzem, hogy támogatottságunk nö-
vekszik, sok megkeresést és vissza-
jelzést kapunk a lakosság köréből. 
Ez bizakodásra ad okot számunkra.

- Mik a tervei a városi közéleti po-
litizálással kapcsolatban?

- Továbbra is a legfontosabb sze-
rintem az egységünk. Elmondha-
tom, hogy a képviselő-testület-
ben Nagy Balázs alpolgármesterrel 
és Szabó Zoltán képviselővel teljes 

egységet alkotunk, konstruktívan, 
összhangban tudunk dolgozni. Az 
általunk delegált bizottsági tagokkal 
is ugyanez a helyzet. Közösen gon-
dolkodva alakítjuk véleményünket, 
mindig szem előtt tartva a város la-
kosságának igényeit. Továbbra is 
célunk, hogy több polgári körös ta-
lálkozásunk legyen a város lakosa-
ival, ahol megvitathatunk politikai 
kérdéseket. Ez már régi terv, nem 
változott, csak közbeszólt a járvány-
ügyi helyzet, de reményeink szerint 
az idei ősztől már ez is valóra válhat.

- Milyen feladatok elé néz a szer-
vezet a jövő évi országgyűlési vá-
lasztásra készülve?

- Már megkezdtük az aláírásgyűj-
tést, heti 3 alkalommal találkoz-
hatnak velünk a lakosok a Piac té-
ren, valamint a Spar mellett. Ezután 
személyes megkeresésekkel fogjuk 
folytatni munkánkat. A távolabbi 
feladatok még előttünk állnak, hal-
latni fogjuk a hangunkat. Egy biz-
tos, hogy nagy erőbedobással mi 
mindannyian azon leszünk, hogy az 
országgyűlési választáson ismét a 
jelenlegi kormány nyerjen.

n

A tervek szerint halad a kosárlabda edzőcsarnok építése
A százhalombattai Arany iskola udvarán épülő létesítmény 
várhatóan jövő év júniusáig elkészül, a kosárlabdázók 
mellett az oktatási intézmény és a városi közösség is 
igénybe veheti majd.

Maradt az elnök
Ismét Lukács Bernadettet választották a százhalombattai 
Fidesz szervezetének elnökévé az augusztus 31-i tisztújí-
tó közgyűlésen. A régi-új elnököt kérdeztük a tervekről, 
feladatokról. 
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Ezen a napon a világba emigrált 
románok sorsának alakulásáról, 
az üzleti, művészeti, politikai élet-
ben betöltött szerepükről beszél-
gettek a résztvevők, akik a prog-
ram alkalmával megismerkedhet-
tek a román gasztronómiával is. 

Bográcsban főtt a jellegzetesen 
román ízesítésű, enyhén savanyí-

tott leves, a csorba sok zöldséggel, 
disznóhússal, lestyánnal és tár-
konnyal. Asztalra kerültek az ott-
hon készített finomságok: a ma-
maliga (kukoricakása) juhtúróval, 
a padlizsánkrémek színes variáci-
ói, a zakuszka (fűszerezett zöld-
ségkrém), a formája alapján „sza-
lámi” névre hallgató- darált és tö-

rött kekszből készült- édes süte-
mény, a hókiflik, a meggyes és 
kajszis piték. A rendezvényen ké-
szítettek ordás palacsintát (édes 
túró) és micset (mititei) is. Az ízes 
ételek elfogyasz-
tása során tánc-
bemutatót tar-
tott Enyediné 
Horváth Ágnes 
és családja, to-

vábbá sor került a hagyományos 
közös körtáncra, a hóra.

Zimmermann Krisztina
Elnök

Százhalombatta Város Román 
Nemzetiségi Önkormányzat

Támogatóink:

Román Ünnep a Zenálkó Etel Óvárosi Közösségi Házban

A Román Diaszpóra 
Napja 2021.

Zimmermann Krisztina, a Százhalombattai Román Nemze-
tiségi Önkormányzat (RONÖ) elnöke nyitotta meg a tizen-
egyedik román gasztronómiai fesztivált a Külföldön Élő 
Románok napján a Zenálkó Etel Óvárosi Közösségi Házban 
augusztus 28-án. A Román Nemzetiségi Önkormányzat 
2011. óta minden évben augusztus végén megrendezi a 
Román Diaszpóra Napját.

Kétségkívül a kéthetes prog-
ramsorozat csúcspontja a szomba-
ti nap volt. Kilenc órától a gyerme-
kek vették birtokba az Örökmozgó 
Parkot, ahol színházasdit játszhat-
tak, kipróbálhatták a Toma és csa-
pata által felállított játszóparkot, 
száron lovagolhattak.

Ebben az évben első alkalom-
mal vettek részt szeptember 4-én 

Loós Attila vezetésével a Bat-
tai Íjászok az ercsi Eötvös Napo-
kon. A reggel 9-től 12 óráig tar-
tó bemutató és próba alkalmával 
az íjászatot gyerekek és felnőttek 
egyaránt kipróbálhatták. Az eltelt 
három óra alatt különösen a kis-
iskolások mutattak érdeklődést, 
50-60 gyermek és szülei keresték 
fel a gyakorlópályát. De volt arc-

festés, gyöngyfűzés, varrogatás és 
még filmvetítés is. 

A délutáni program az Eötvös 
téren felállított nagyszínpadon 
folytatódott, ahol először a helyi 
kötődésű DÁM Triót, majd az elő-
ző nap díszoklevelet kapott, ha-
talmas rajongótáborral rendelke-
ző, szintén helyi kötődésű ONIX 
együttes lépett fel. Őket követte a 

Bikini együttes örökzöld dallama-
ival, majd levezetésként a slágere-
ket játszó Bananas együttes adott 
koncertet.

Az Eötvös Napok keretében au-
gusztus 27–szeptember 7-e között 
sok színes program közül válogat-
hattak az érdeklődők. Volt például 
festőtábor kiállítással – ahol szin-
tén számos százhalombattai je-
len volt –, lépcsőkoncert, ulti- és 
sakkverseny, interaktív városi fó-
rum, színi előadás, filmvetítés, 
helytörténeti séta és előadás, lab-
darúgó torna és dunai evezés stb. 
Az Eötvös Napok keretében Eöt-
vös József születésnapján megko-
szorúzták a Művelődési Ház előtt 
álló szobrát, majd délután került 
sor városi díjátadó ünnepségre.

Eötvös Napokat már két évti-
zede rendez Ercsi, az idén a Száz-
halombattán történészként ismert 
Balpataki Katalin, mint az Eötvös 
József Művelődési Ház és Könyv-
tár július 1-jétől kinevezett igazga-
tója jegyezte a rendezvényt. Mint 
mondta, rendkívül nehéz két hó-
napja volt, de a rendezvény sikere 
elsősorban a Művelődési Ház kol-
lektívájának köszönhető, hiszen 
felkészültségük, rutinjuk és hozzá-
állásuk nélkül aligha lett volna eny-
nyire népszerű a programsorozat.

A Battai Íjászok bemutatójának 
eredményeként meghívást kaptak 
a szomszéd város iskolai sport-
napjára is. Szabó Gábor

települési képviselő, Óváros
szabogabor@mail.battanet.hu 

06 20 222 2930

Ercsi város napja

Battai Íjászok az Eötvös-Napon
Ercsiben hagyományosan Eötvös József születésnapjához (1813.) szeptember 3-hoz leg-
közelebb eső szombati napon rendezik a város ünnepét, az Eötvös Napokat. Az idén már 
21. alkalommal került erre sor szeptember 4-én, ahol nem csak szórakoztatóként, hanem 
szórakozóként is számos százhalombattai is részt vett. 
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A kiállításon bemutatott fest-
mények és iparművészeti alkotá-
sok a legjobb magyar művészek 
munkáin keresztül nyújtanak be-

pillantást a modern magyar mű-
vészet „egyházművészeti” vonat-
kozású emlékeibe. A tárlat kap-
csolódik a szeptember 5-12.-e 
között Magyarországon megren-
dezésre kerülő 52. Nemzetközi 
Eucharisztikus Kongresszus ese-
ménysorozathoz, amely lehetősé-

get nyújt a magyar kultúra, a tör-
ténelmi hagyományok és az egy-
házi élet bemutatására is.

Az eseményekhez a Barátság 

Kulturális Központ intézménye is 
csatlakozott, helyet adva a „Ke-
reszténység ihlette művészet” cí-
met viselő tárlatnak, melyen dr. 
Pozsgai Imre és Takács Péter ma-
gángyűjteményének válogatott 
képzőművészeti alkotásai látha-
tók. 

A hétfői megnyitón köszön-
tő beszédet mondott Illéssy Má-
tyás plébános és Sárosi Mária re-
formátus lelkész a százhalombat-
tai egyházak részéről, dr. Pozsgai 
Imre a kiállítók nevében, valamint 
közönség hallhatta a Noé Bárkája 
Keresztény Zenekart, amely rend-
szeres szereplője miséknek, egy-
házi eseményeknek.

A világtalálkozó azon túl, hogy 
Eucharisztia megismerésének és 
tiszteletének elmélyítését erősíti, 
a katolikus hitélet egyik legjelen-
tősebb világrendezvénye, a vallási 
határokon túllépve. Magyarorszá-
gon először 1938 májusában tar-
tották a 34. Eucharisztikus Világ-
kongresszust. A kísérőprogramok 
között fellelhetők, illetve fellelhe-
tők voltak olyan képzőművésze-
ti tárlatok, melyek az egyházmű-
vészettel, vagy a keresztény hit ál-
tal vezérelt művészettel kapcsola-
tosak.

Eredetileg minden művészet az 
Egyház szolgálatában állt és csak 
a XVI. században a materiális 
eszmék elterjedésének következ-
ményeként váltak el egymástól. 
Mindezek ellenére a hitbeli élmé-

nyek, vagy vágyak szinte minden 
művészt megérintettek és művé-
szi életműveikben felfedezhetők 
ilyen témájú alkotások. A művé-
szet világa érzéssel telített világ és 
elsősorban érzésvilágunkhoz szól. 
Ez hatásának magyarázata, erejé-
nek titka és határa. 

A kiállításhoz szorosan köthető 
Prohászka Ottokár püspök örök-
érvényű gondolata a vallás és mű-
vészet kapcsolatáról: „Ne hegyez-
zük ki az ellentéteket egyház és 
kultúra között, ne azonosítsuk a 
kultúra művét a hitetlenséggel, 
hanem tartsunk feléje, s segítsünk 
a profán kultúrában ki nem elégí-
tett lelkeken igaz, mély pünkösdi 
hitünk őserejével, s melegével.” 
(Prohászka Ottokár, 1858 - 1927)

A „Kereszténység ihlette művé-
szet” kiállítás október 03-ig lesz 
látható a Barátság Kulturális Köz-
pont Emeleti Galériájában, va-
lamint a tárlathoz kapcsolódóan 
Pallaginé Lenkei Andrea rózsafü-
zéreket és azok történetét bemu-
tató kiállítását is megtekinthetik a 
galéria előterében. 

(Fotó: Pap Miklós)
 n

Tárlat az eucharisztia jegyében
Az eucharisztia jegyében „Kereszténység ihlette művé-
szet” címmel nyílt képzőművészeti tárlat Százhalombat-
tán a Barátság Kulturális Központ Galériájában. 

„Az 1984- ben Érden elindult, 
majd 1985- től Százhalombat-
tán és azóta is ott végzett mun-
kám legnagyobb elismerése. Kö-
szönöm Százhalombatta minden-
kori vezetőinek, hogy lehetőséget 
adtak, a legőrültebb ötleteimet is 
támogatták. Köszönöm a Forrás 
minden táncosának, és a Barátság 
Kulturális Központban dolgozó 
barátaimnak, hogy velem jöttetek, 
hogy támogattatok, és hogy türel-
mesek vagytok. Köszönöm a vá-
ros lakóinak, hogy szolgálhatom 
Százhalombattát. Köszönöm a jó 
Istennek, hogy vigyáz rám, min-
denért hálás vagyok!” – írta Szi-
getvári József.

A Csokonai-díjas Forrás Nép-
táncegyüttes 1984-ben alakult 
meg Érden a Vörösmarty Mihály 
Gimnáziumban; tagjai az ott ta-
nuló diákok voltak. 1985 ősze óta 
működik Százhalombattán, ahol 

az éppen felépült művelődési köz-
pont adott otthont a csoportnak. 
Az eltelt évek alatt meghatározó 
része lett a százhalombattai kul-
turális életnek. Működésével új 
hagyományok teremtődtek. Meg-
honosodott és népszerűvé vált a 
népművészet. Sajátos közösség 
alakult ki az együttes körül, amely 
kör folyamatosan bővül a tánco-
sokhoz kötődő rendezvények ál-
tal, ilyenek pl. a Summerfest, a 
Forrás Bál, a százhalombattai kul-
túráért rendezvénysorozat, a for-
rásos műsorok. A Forrás Néptánc-
együttes a Pest Megyei Kormány-
hivatal által nyilvántartott elő-
adó-művészeti szervezetek közé 
sorolható, működését tekintve pe-
dig Független Színházzá alakult 
2020-ban – olvasható az együttes 
honlapján.

Az elismerés azoknak a népmű-
velőknek adományozható állami 

kitüntetés, akik kiemelkedő köz-
művelődési tevékenységet folytat-
nak. 

A díjat évente, augusztus 20-
án, hat személy kaphatja. A kitün-

tetett adományozást igazoló ok-
iratot és érmet kap. Az érem ke-
rek alakú, bronzból készült, átmé-
rője 90, vastagsága 9 milliméter. 
Az érem Vígh Tamás szobrász-

művész alkotása, első oldalán kö-
zépen Bessenyei György dombo-
rú arcképe, fölötte a BESSENYEI 
GYÖRGY-DÍJ félkörívű felirat he-
lyezkedik el. Hátoldalát „A köz-

művelődésért” felirat díszíti. Bes-
senyei György császári testőrtiszt, 
költő, a magyar felvilágosodás 
egyik meghatározó egyénisége.

n

Rangos elismerés
Bessenyei György-díjban részesült Szigetvári József, a 
százhalombattai Forrás Néptáncegyüttes alapítója, a 
Barátság Kulturális Központ igazgatója.  
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- A járvány miatt többször is 
elmaradt a Százhalombatta vá-
rossá válásának ötvenéves jubi-
leumára írt színdarabod premi-
erje. Október 23-án talán végre 
megtörténhet az ősbemutató. Mi-
ről szól a Nagy idők városa? 

- A színdarab Százhalombatta 
történetét konkrét eseményekhez 
köthető példázatokon keresztül 
mutatja be – a vaskortól kezdve a 
rendszerváltozást követő évekig. 
Pillanatok a múltból, melyeknek 
kötőeleme a megmaradásért ví-
vott küzdelem, a közösségért való 
felelősségvállalás, az emberhez 
méltó szabadság kivívásának ko-
nok akarása. 

Tanúi lehetünk a halom sírok 
létrejöttének, bepillantást nyerhe-
tünk abba is, hogy miként hozha-
tó összefüggésbe a helytörténettel 
Marcus Aurelius, Attila és Árpád 
vezér, Károly Róbert, Hunyadi 
Mátyás, Szulejmán szultán és Má-
ria Terézia, megismerhetjük a vá-
rossá válás éveinek hőseit, a rend-
szerváltozás legfontosabb battai 
történéseit. 

A munkásemberek életébe is 
bepillantást nyerve egyértelmű-
en kirajzolódik, mennyi neves és 
névtelen hőse volt a városépítés-

nek, mely esetenként áldozato-
kat, sőt mártírokat is követelt. Vá-
rosunk története az emberség és a 
szolidaritás drámája, miként azt 
a darabbeli Szekeres József ki is 
mondja: „Égi és földi utak talál-
kozásánál született ez a város. …. 
Örökös örvénylés, örökös küzde-
lem itt az élet. Mi, battaiak, ha 
nem menetelünk kéz a kézben, 
könnyen elveszünk. Talán ezért 
van az, hogy ebben a városban a 
barátság a legszentebb dolog.”

- Hogyan született meg ez a 
mű? 

- Néhány nappal 2019 karácso-
nya előtt Vezér Mihály polgármes-
ter úr megkérdezte tőlem, hogy 
tudnék-e írni Százhalombattáról 
egy olyan színdarabot, mely az itt 
élők küzdelmeit a legnagyobb tör-
ténelmi hűséggel, a vidám elemek 
dominanciájával mutatná be. Mi-
vel korábban már igen sokat fog-
lalkoztam a város múltjával, köny-
nyedén igent mondtam, s csak 
másnap döbbentem rá, hogy a fel-
adat sokkal nehezebb az elképzelt-
nél. Először ugyanis csak az 1960 
és ’70 közötti időszakot akartam 
feldolgozni, ám amikor rájöttem 
arra, hogy azokban a csatározások-
ban, melyekben a helyi vezetők és a 

két nagyvállalat vezetői viaskodtak 
a városért, micsoda vulkán-ere-
jű drámaiság van, rögtön nagyobb 
történelmi spektrumba kellett he-
lyeznem a várossá válás króniká-
ját, hogy annak valódi értéke, mai 
életünket is meghatározó remény-
ragyogása jól látható legyen. 

Emlékszem, szenteste jött a 
gondolat, hogy egy vaskori teme-
téssel kell kezdenem a darab meg-
írását, a színpad közepén egy ha-
lomsírral, melybe befelé men-
nek az emberek, s a darab végén 
ugyanennek a halomsírnak az 
élet, a feltámadás szimbólumá-
vá kell válnia, tehát a Makovecz-
templommá kell átalakulnia, 

melyből az egyik Summerfest öko-
nomikus istentisztelete után elő-
lépnek a mai és az egykori hősök, 
hogy az élet szeretetét hirdessék 
egy nagy közös vigadalomban. 

- Van-e esetleg más, meghatá-
rozó szimbóluma a darabnak? 

- A napba írt kereszt, mely egy 

érmén kerül elő több jelenetben 
is. Ezt a szakrális ornamentumot 
Makovecz Imre nem direkten kö-
tötte Százhalombattához, hanem 
inkább a szarvas szarván lévő 
napba, tehát egy ősi magyar mo-
tívumba azért rajzolta bele a ke-
resztet, hogy legrégebbi jelképe-
inkkel városunkat kapcsolja visz-
sza régi hagyományainkhoz. 

Nekem, mint drámaírónak, fel-
adatommá vált, hogy kiderítsem: 
lehet-e konkrét kötődésünk a nap-
ba írt kereszthez? S ha lehet, mió-
ta lehet? 

Dr. Vicze Magdolna mutatott 
egy bronzkori nyakéket, melybe a 
nap volt belerajzolva. A régészeti 

adatok alapján az is egyértelművé 
vált, hogy Marcus Aurelius idejé-
től kezdve már éltek itt kereszté-
nyek is. Ahogy egy-egy régi érem 
manapság is kifordul a földből, a 
római időkben is előkerülhettek 
bronzkori medálok. 

Áramszünet. A villamos há-
lózaton végzett munkálatok mi-
att áramszünet lesz több utcában 
Százhalombattán szeptember 21-
én, 8 és 15 óra között. Álmos u. 
4., 6., 8.; Etele köz 2., 4., 5., 6., 
8., 10., 11., 12., 14., 16.; Hétvezér 
útja 23., 27., 29., 3118. hrsz.; Ist-
ván király útja 3., 4., 6., 8., 9., 
10., 11., 12., 13., 16., 21., 22., 23., 
24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 
32., 34., 36., 37., 38., 40., 42., 44., 
46., 48., 52., 56., 58., 60., 66., 68., 
70., 72., 74., 76., 78., 78/a., 78/b., 
130/1. hrsz., 130/3. hrsz., 178/10. 
hrsz.; Száva u. 13., 15., 3117/1 
hrsz., 3123. hrsz., 3143. hrsz.; 
Avar köz 1., 1/a., 2., 2/a., 2/b., 3., 

3/a., 4., 5., 10., 16., 253/3. hrsz.; 
Hun u.  10., 12., 29.; Panoráma 
u. 1., 2., 2/a., 3., 4., 5/a., 6., 7., 8., 
8/a., 9., 9/a., 9/b., 10., 11., 12., 13., 
15., 15/a., 17., 17/a., 23.; Szabad-
ság u. 2., 2/a., 4., 6., 8., 9., 10., 
11., 12., 16., 18., 28., 183/1. hrsz., 
183/2. hrsz., 251/1. hrsz.

***
Pályázati felhívás. A 

Sporthalom Kft. pályázatot hirdet 
a Sportközpontban lévő 12 m2-es 
„SPORTBÜFÉ” és 12,5 m2 raktár-
helyiség bérbeadására 2021. októ-
ber 01-től 2026. szeptember 30-
ig terjedő időszakra. A pályáza-
tok beérkezési határideje: 2021. 
szeptember 15-e, 16 óra Bővebb 

információ a 06-23-354-050, 06-
30-223-9739-es telefonszámo-
kon kérhető. A büféhelyiség tele-
fonon történt előzetes bejelentés 
alapján megtekinthető. A pályáza-
tokat lezárt borítékban „SPORT-

BÜFÉ PÁLYÁZAT” megjelöléssel 
a Társaság címére kérik bekülde-
ni: Sporthalom Kft. 2440. Százha-
lombatta, Vasút út 41. Részletek a 
hirtukor.hu weboldalon.

n

HÍ REK-AK TU A LI TÁ SOK

Gyász
Életének 80. évében, 
 augusztus 24-én elhunyt 
Prezenszki Józsefné, Anci 
néni, egykori postahivatali 
vezető.

Munkásságát a város vezetői 
és kollégái is elismerték. A száz-
halombattai temetőben helye-
zik örök nyugalomra szeptem-

ber 7-én, 13 órakor, utána misét 
tartanak az elhunytért az óvá-
rosi templomban 14 órakor.

Az emberség  
el-nem-hervadó példái

Dr. Fazekas István Váci Mihály- és Jókai-díjas költő, író, 
műfordító, drámaíró, teológiai tanár, az Erdélyi Gyülekezet 
református lelkésze, a Színház- és Filmművészeti Egyetem 
docense. A városunk ötvenéves jubileumára írt színdarab-
járól beszélgettünk.

Foly tatás az 5. ol da lon



5 .  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 3 .  S Z Á M  •  2 0 2 1 .  S Z E P T E M B E R  9 .

VÁ R O S N A P LÓ

A tanév első hetében az Eötvös 
Loránd Általános Iskola felsős ta-
nulói közösségépítő délelőttöt töl-
töttek a Régészei Parkban. A ki-
rándulás a „Matrica” Múzeum ál-
tal elnyert Versenyképes Közép-
Magyarország Operatív program 
(VEKOP-7.3.4-2018-00027) pá-
lyázat keretében valósult meg.

A diákok a hosszú, külön töltött 
nyári szünet napjai után, ismét 

tartalmas programokkal teli dél-
előttöt tölthettek osztálytársaik-
kal, tanáraikkal az Európában is 
egyedülálló szabadtéri múzeum-
ban. Ennek a délelőttnek köszön-
hetően az osztályközösségek újra 
összekovácsolódtak és az újonnan 
érkező új tanulók beilleszkedését 
is segítették a páratlan környezet-
ben közösen átélt élmények.

Az iskolások a kísérő peda-
gógusokkal együtt, különjára-
tos busszal érkeztek a helyszínre 
és a délelőttöt többféle tevékeny-
séggel töltötték. Az őskori min-
ták rajzolása és a körmönfonás 
mellett végigjárták a különböző 
természetes anyagokból kialakí-
tott mezítlábas ösvényt. Egy óko-
ri pénzérméről mintázott labirin-
tus közepében betűkirakó várta 
a gyerekeket. Különleges élmény 
volt számukra a modern, beton-
héjas szerkezetű védőépületben 
kialakított halomsír megtekinté-

se. A sír belsejében az acélhídról 
megtekinthető temetkezés részle-
tei, a sírkamra elszenesedett ge-
rendái és a benne elhelyezett kéz-
zel formált élelemtartó edények. 
A múzeumpedagógus magyaráza-
tával érthetővé tették számukra a 
vaskori temetkezési szertartással 
kapcsolatos részleteket.

A napfényes délelőttből a já-
ték sem maradt ki. Az osztá-

lyok számháborúban mérték ösz-
sze gyorsaságukat. Ezt követően 
megismerkedtek még néhány ter-
mészetes anyagból, fából készült 
játékkal is. 

A program sikeréhez az is hoz-
zájárult, hogy a múzeumi munka-
társak mindent megtettek annak 
érdekében, hogy az egyes prog-
ramelemeket a helytörténet egy-
egy apró részletével a helyi régé-
szeti, történeti kutatások eredmé-
nyeivel gazdagítsák. A Régészeti 
Parkban tett kirándulás alkalmá-
val ismét gyarapodott a tanulók 
tudása, tovább erősödött kötődé-
sük lakóhelyükhöz. 

Reméljük, hogy az osztályok 
hamarosan felkereshetik a múze-
umi kiállításokat is, különös te-
kintettel a várossá válás 50. év-
fordulójára rendezett időszaki ki-
állítást.

 Majer Istvánné
Programszervező tanító

Tanévkezdés újra  
a Régészeti Parkban

S miért ne véshetett volna egy 
ilyen medálra (az azon lévő nap-
ba) egy keresztet egy itt élő Krisz-
tus-követő? Ám ha történt ilyen, 
vajon hogyan történhetett? 

Meglepő lesz, amit mondok: en-
nek a megfejtéséhez adott hatal-
mas segítséget a város szocialista 
hőskorának mélyreható elemzése. 
János evangéliumában olvashat-
juk Jézus szavait, miszerint: „Sen-
kiben nincs nagyobb szeretet an-
nál, mintha valaki életét adja ba-
rátaiért.” (Jn 15,13) Hága László 
áldozata vajon nem ezt példáz-
za-e? Csenterics Sándor, Ferenczi 
Illés, Szekeres József, Simon Pál 
bátor kiállásai vajon nem hozha-
tóak-e összefüggésbe a keresztény 
értékrenddel? 

Ekkor dőlt el bennem, hogy 
mindegyik jelenet egy-egy példá-
zat lesz, melyek koherensen illesz-
kednek egymáshoz. A régmúlt-
ból is előkerültek az emberség 
és emberiesség konkrét, el-nem-
hervadó példái.   

- Kik segítettek a kutatásban? 
- Rengetegen. Felsorolni is 

nehéz lenne a neveket. Amikor 
híre ment, hogy a színdarabom-
hoz gyűjtöm az anyagot, szinte 
minden nap felhívott valaki az-
zal, hogy mesélne valamit. A leg-
több segítséget persze a „Matrica” 
Múzeum és a Hamvas Béla Vá-
rosi Könyvtár dolgozóitól, Szeke-
res Józseftől, a Finomító egykori 
vezetőitől, valamint Szalai Márti-
tól, Jankovits Mártától és Vezér 
Mihálytól kaptam.  Lehoczki Zsu-
zsanna és Mitták Ferenc tanulmá-
nyai is nagyon hasznosak voltak, s 
nem hagyhatom ki a felsorolásból 
Bacsné Puch Júlia, a drága Jutka 
néni vígeposzát sem. Jutka néni 
egyébként még életében rengeteg 
adomát, anekdotát elmesélt ne-
kem. Ő az életvidám, tűzről pat-
tant kantinos lány alakjában kel 
majd életre a színpadon.

- A főbb szerepeket kik kapták?
- Koncz Gábor a krónikást, Já-

nosi Dávid Marcus Aureliust, Hu-
nyadi Mátyást és Szekeres Józse-
fet, Bordán Irén Mária Teréziát 
és Rózsa elvtársnőt, Gregor Ber-
nadett Zenálkó Etelt és Poroszlai 
Ildikót, Brunner Márta Jutka né-
nit, Bánföldi Szilár Hága Lászlót, 
Szakács Tibor Báté táltost, Matta 
Árpádot és Vezér Mihályt alakít-
ja majd. 

Az előadást igazán parádés-
sá fogja tenni, hogy ott lesznek 
a színpadon a Forrás táncosai, a 
Batta Balett balettosai és a Thá-

lia Tanoda gyermekszínészei is. 
Csoóri Sanyi barátom olyan zenét 
írt a darabhoz, hogy az már önma-
gában is hatalmas művészi érték, 
s ugyanezt mondhatom Fundák 
Kristóf zseniális tánckoreográfiá-
járól is.   

- Hubay Miklós jó tíz évvel ez-
előtt az egyik televíziós nyilatko-
zatában úgy beszélt rólad, mint a 
magyar történelmi dráma egyik 
megújítójáról. Te, mint dráma-
író, s mint a leendő dramaturgok 
tanára, a Nagy idők városa című 
színdarabnak melyik dramatur-
giai eszközét emelnéd ki legin-
kább?

- Az egyén és a közösség sor-
sa a nyelv által kapcsolódik egy-
be, s ilyenformán az anyanyelv 
szociolingvisztikai értelemben 
nem más, mint egy közösségnek 
a történelmi tapasztalata. Ami egy 
néppel megtörtént, mondhatni: 
az a nyelve. Hiszen minden egyes 
szaván, kifejezésén, nyelvi válto-
zásain sorskérdései visszhang-
zanak. Éppen ezért, ha veszély-
be kerül a nyelv, veszélybe kerül 
a közösségi identitás is, és ahol a 
közösséget összetartó nyelv meg-
szűnik, ott a közösség történelme 
is véget ér. 

A szcenikus szóbeli tradíciók 
sokkal inkább fontosak tehát az 
identitás, sem mint a nyelvápo-
lás aspektusából, noha a kettő 
szorosan összefügg. Ugyanakkor 
a nyelv a drámai cselekménynek 
nemcsak közege, hanem eszköze 
is. A legfontosabb dramaturgiai 
eszköz tehát maga a nyelv – még 
a némajátékok esetében is, hiszen 
minden jelrendszer szavakra le-
fordítható –, s minden egyéb dra-
maturgiai eszköz a nyelvhez, egé-
szen konkrétan az adott színdarab 
nyelvezetéhez igazodik.  

A drámai feszültséghez szer-
vesen illeszkedő dramaturgia – 
mely csakis a nyelv által lehetsé-
ges – a történetbe bevonja a né-
zőt, s a történetbe belépni annyi, 
mint „testi emberből lelki ember-
ré válni.” Aki egy jó verset hallgat, 
vagy nézőként részese egy nagy 
erejű előadásnak, az tudja, hogy a 
nyelv és a lélek kapcsolata milyen 
elementáris lehet. 

Hála Istennek, a Nagy idők vá-
rosa tele van humorral, derűvel, 
mégis erős, szép nyelvezetű! A szí-
nészek beszéde igencsak magas-
ba röpteti a darabot. Amit pedig 
Miklós bácsi mondott? Jó bará-
tok voltunk. Nyilván a kiválasztás 
elfogultsága mondatta ezt ki vele.

Kovács Attila

Folytatás az előző oldalról
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Családi és szakmai kapcsolataim ré-
vén sokszor vettem részt önkéntes-
ként a romák hazai integrációjában. 
Az anyatejjel szívtam magamba az 
elesettekhez való odahajolás képes-
ségét, az értük vállalt áldozat belső 
lelki igényét.

Szeretek velük, köztük lenni. Épp 
ezért pontosan tudom, hogy a látha-
tóság kiváltságával nem rendelkez-
nek. Az ő jövőjüket, jelenüket nem 
érintő témák egyszerűen leuralják a 
hétköznapi valóságot – pedig a jövő 
(közös jövőnk) meghatározó eleme 
lesz, hogyan alakul integrálásuk. Ha 
mégis bekerül a köztudatba a romák 
helyzete, az legtöbbször negatív 
ügyhöz köthető, vagy maga az ügy 
tálalása negatív (lásd Gyöngyöspa-
ta). Így a romáknak nem is nagyon 
marad más, mint hogy az önlátta-
tás olyan formáihoz folyamodja-
nak, ami számukra elérhető – az ag-
resszió, mint erőfelmutatás viszont 
nem érzékenyítő, hanem távolító 
hatással bír a többségi társadalom 
felé. Mindenkinek meg kell értenie, 

hogy az integráció hatékonysága 
messze nem csak rajtuk múlik. Ne-
héz kenyér a roma telepi lét.

Tény, hogy:
– Aki abuzív közegben nő fel, na-

gyobb eséllyel válik érzéketlen bű-
nözővé, ezért ki kell emelni a csa-
ládból.

– Aki viszont szerető családi kö-
zegben él, csak épp nyomorban, ott 
a kiemelést meg KELL akadályozni, 
konkrét segítségnyújtással.

– A szexuális kizsákmányolás ál-
dozatai az EU-ban nagyrészt mély-
szegénységben élő magyar, vagy 
Magyarországon élő roma, főként 
gyermekáldozatok.

– Minden hetedik megszületett 

magyar gyermek ma roma szárma-
zású, ez az északkeleti régióban, 
minden ötödiket jelenti. Adjunk 
jövőt a roma-magyaroknak végre, 
hogy a nem romáknak is legyen!

– Minden 3. északkelet-magyar-
országi lakos éveken belül áttelepül 
nyugati régiókba.

És sorolhatnám tovább…
Az ország kettészakadóban, mert 

a keleti területek magukra lettek 
hagyva. Végérvényesen leszaka-
dó megyék: Borsod-Abaúj-Zemp-
lén, Heves, Szabolcs-Szatmár-Be-
reg, Nógrád megye. Jövőkép ott 
pár éven belül: elértéktelenedő há-
zak; elöregedő vidék; munkaképes 
korúak hiánya. Kiürülnek a temp-
lomok, megtelnek a temetők, kór-
házak – 2050-re felfoghatatlan be-
gyűrűző társadalmi krízis várható. 
A közmunka valójában nem meg-
oldás, hisz az elszegényedett falvak 
egy részét már az alvilág vezeti írat-
lan szabályaival.

Fel kell nőnünk a problémához. 
Ki kell bontakoztatnunk a társadal-

mi szolidaritásnak azt a hullámát, 
ami a szegény-és cigányellenes han-
gulatot végre feloldja és kinyitja a 
gettóba zártak előtt az utat a társa-
dalmi mobilizáció előtt. Mert senkit 
ne tévesszen meg a szó, ma idehaza 
a társadalmi mobilizáció már szinte 
csak a lecsúszásnak ad teret!

Ideje rendet tenni a fejekben – 
mi itt mindannyian magyarok va-
gyunk, közös múlttal és közös, ro-
hamosan romló jövőképpel.

„A többségi társadalom nem en-
gedheti meg magának, hogy gyű-
lölködjön.” (Bogdán László)

Józsai Teodóra
DK, 8 sz. választókerület

Szívügyem az elesettek felemelése

A félelem szóban etimológiailag ben-
ne van a teljesség megtörése, a har-
móniának a felemássá válása, a léte-
zés lelki komponenseinek kettésza-
kadása. A félelemtől beszűkül a tu-
dat, s olyan, mintha annak jobbik, 

józanabbik fele beszorult volna va-
lami keskeny sziklahasadékba. A né-
met nyelvben az Angst (félelem) az 
eng (szűk, szoros) szóból ered, s hogy 
az effajta eredet-összefüggés megvan 
a magyarban is, napnál világosabb, 
hiszen erre utal például a szorongás 
szavunk is, a félelem rokonértelmű 
kifejezése. Aki tehát valaminek a szo-
rításában van, az bizony szorong ke-
servesen. S a szorongás sok beteg-
ségnek, s még több rossz döntésnek a 
forrása lehet. 

Gyerekkoromban, ha rosszalkod-
tam, gyakran ijesztgettek a pulyasze-
dővel. Olykor meg is mutatták messzi-
ről. Rettenetesen féltem tőle, ám nyu-
godt voltam mindaddig, amíg zsákot 
nem láttam nála, mert úgy képzeltem, 
csakis zsákban vihet el. Aztán amikor 
rájöttem, hogy a pulyaszedő nem más, 
mint Andor, az egyik részeges roko-
nunk, már csak kuncogtam magam-
ban, ha nagyanyám fegyelmezéskép-
pen felemlegette. 

Sokáig rettegésben tartott a nagy 
fehér kakas. Góliátnak kereszteltük 
el, mert ha gőgős nyakát kifeszítette, 
s úgy kukorékolt, az összes gyereknél 
magasabbnak látszott. Nagyon csípős 
volt, s előszeretettel ugrott az ember 
szemének. Biztonságban lehettünk 
ugyan tőle, mert a hátsó udvar volt a 
birodalma, ám első osztályos korom-
tól a baromfik és a disznók etetése az 
én feladatom lett, ami azt jelentette, 
hogy a vele való találkozást nem tud-
tam kikerülni. Ahhoz a cselhez folya-
modtam, hogy az etetést mindig vele 
kezdtem, bőséges lucernát és kukori-
cát dobva neki. De mit sem ért a trükk, 
a kivételezés! A megtermett, orcátlan 

jószág ennek ellenére is sokszor ne-
kem támadt hátulról, de úgy, hogy 
majd felborított. Erős csőrét egyszer 
még a tarkómon is elkezdte köszörül-
ni. Ekkor telt be a pohár, s elszállt be-
lőlem minden félelem. Felkaptam a 

vasvillát, s úgy elvertem vele, hogy ha 
később meg nem ettük volna ebédre, 
tán a mai napig emlegetné. Innentől 
aztán nem féltem az állatoktól. A fé-
lelem jó gyógyszere a bátorság, s ha 
nincs belőle elegendő, meg kell támo-
gatni. Volt egy jó kis furkósbotom: ha 
kóbor kutya, vagy veszett róka veszély 
volt, mindig magammal vittem. 

Mint minden gyereknek, nekem is 
voltak belső rettegéseim. Sokáig fél-
tem a haláltól, a halottaktól, a kísér-
tetektől. Fazekas nagyanyám, amikor 
észrevette ezt, elmesélte Krisztus fel-
támadásának történetét. Olyan szé-
pen és evidensen, hogy megszűnt az 
ezektől való rémületem is.

A félelem általában hasznos do-
log, ugyanis jobb félni, mint megijed-
ni. Csak akkor veszélyes és káros iga-
zán, ha túl sok van belőle. Most, így 
tanévkezdéskor azon tűnődtem el, 
hogy milyen szép dolog az, hogy a mi 
kis városunk ennyire gyermekbarát! 
Rendkívül jó és biztonságos tereink 
és játszótereink, a legkorszerűbben 
felszerelt óvodáink és iskoláink van-
nak. Ami persze nem azt jelenti, hogy 
a szülőknek nem kell odafigyelniük a 
gyerekekre, de a gyermekek külső fé-
lelmeit könnyű leküzdeni egy ilyen 
környezetben.  

A nagy kérdés igazából az: törő-
dünk-e eleget kicsinyeink belső félel-
mével? Jézus ismeri jól az ember fé-
lelmeit. Nem véletlenül mondja a szü-
lőknek: „Engedjétek hozzám jönni a 
gyermekeket!”   Az Ő közelében elmú-
lik minden félelem. El, mert arra tanít 
meg a leginkább, hogy a szeretet erő-
sebb még a halálnál is.

Fazekas István

FŐTÉR
„Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket!”
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Mobiltelefonján kereste a 65 
éves tárnoki nyugdíjast 2021. au-
gusztus 23-án délután egy fiaként 
bemutatkozó férfihang. Ijesztő 
történetét hallgatva sajnálat és 
aggodalom ébredt benne. A fél-
revezető történet szerint kábító-
szeres ügybe keveredett, és na-
gyon nagy baja lesz, ha nem sze-
rez pénzt. Egy csomagot kellett 
volna kézbesítenie, amit elha-
gyott, ezért fogva tartói 12 mil-
lió forintot követelnek tőle, csak 
így szabadulhat. Az asszony meg-
rémült, segíteni akart, közölte, 
hogy 1 millió forinttal tudja ki-
segíteni. Válaszul közölték, hogy 
egy nőt küldenek a pénzért. A tö-
mött boríték átadása megtörtént, 
az asszony órákkal később szem-
besült azzal, átverték, csalás ál-
dozata lett.

A rendőrök az órákkal később 
tett bejelentés alapján megindul-
tak. Minden lehetséges eszközt és 
módszert igénybe véve másnap-
ra eljutottak két budapesti nőig. 
A főváros VIII. kerületében, a Ba-
ross utca és Német utca kereszte-
ződésénél vették ki a forgalomból 
azt a gépkocsit, amelyben utaz-
tak. A 21 éves U. Nikolettát és a 
34 éves P. Edinát elfogták és elő-
állították.

Kihallgatásukon mindketten 
beismerő vallomás tettek, sőt 
több korábbi csalásban való rész-
vételüket is jegyzőkönyvbe dik-
tálták. A gyanú szerint együtt ér-
keztek 2021. augusztus 23-án a 
tárnoki ház közelébe, U. Nikolet-
ta a kocsiban várt, míg P. Edina 
átvette a kicsalt egymilliót tartal-
mazó borítékot az áldozattól. A 
pénzt később továbbadták meg-
bízóiknak.

A két őrizetbe vett nővel szem-
ben csalás bűntettének megala-
pozott gyanúja miatt folytatja le 
a további eljárást az Érdi Rend-
őrkapitányság Vizsgálati Osztály, 
egyben kezdeményezték letartóz-
tatásukat.

Az érdi rendőrök vizsgálják 

azokat a korábbi csalásokat, ame-
lyekről a gyanúsítotti kihallgatá-
sokon tett említést a két nő, de a 
nyomozás kiterjed arra is, kitől, 
milyen úton és hányszor kaptak 
megbízást a futárfeladatok elvég-
zésére.

A Pest Megyei Rendőr-főka-
pitányság felhívja a figyelmet, az 
„unokázós”-ként elhíresült csa-
lások módszere az elmúlt idő-
szakban változott. Egyre ritkább 
az unoka közlekedési baleseté-
re hivatkozás, a legenda módo-
sult. Leggyakrabban kábítósze-
res ügyet sejtetnek a háttérben, a 
hozzátartozó szabadon bocsátá-
sát milliós összegektől teszik füg-
gővé. Legyen bármilyen ijesztő 
is első hallásra egy szeretetükkel 
kapcsolatos rémhír, ne dőljenek 
be a csalóknak, bizonyosodjanak 
meg a hír valódiságáról/valótlan-
ságáról, hívják fel hozzátartozó-
jukat, hogy leellenőrizzék a hal-
lottakat! Ne adjanak át pénzt ide-
gennek!

Több mint két és fél évvel ez-
előtt indította útjára a Pest Me-
gyei Rendőr-főkapitányság Bűn-
megelőzési Osztálya a Bontsa a 
vonalat! kampányát. A program-
sorozat célja a minél szélesebb 
körű tájékoztatás, a legkülönbö-
zőbb csalási módszerek megis-
mertetése a legveszélyeztetettebb 
korosztály tagjaival. n

Futárok bilincsben – 
unokázós csalók

Órákkal a bűncselekmény elkövetése után szereztek 
ugyan tudomást a csalásról az érdi rendőrök, másnap 
este már az előállító helyiségben időzött az a két nő, akik 
egy idős asszonyt károsítottak meg – tájékoztatott a Pest 
Megyei Rendőr-főkapitányság.

Aggódó lánya kérte a 
rendőrök segítségét, az érdi 
járőrök ugrottak.

Nem érte el telefonon édesany-
ját és a házába sem tud bejutni – 
jött a segélykérés egy nőtől 2021. 
augusztus 30-án reggel. Tűzoltók 
és rendőrök érkeztek segíteni, a 
mentők is úton voltak.

A belülről bezárt bejárati ajtót 
benyomták, ám hiába szólongat-
ták a 70 éves asszonyt, válasz nem 
érkezett. Hálószobája ajtaját csak 
résnyire sikerült kinyitniuk, azon 

keresztül azonban látták, hogy az 
asszony a padlón hason feküdt. 
Elzárta az ajtót, amit csak mozdu-
latlan testén sérülést okozva lehe-
tett volna kinyitni, ezért a rend-
őrök egy pillanat alatt leemelték, 
így már meg tudták közelíteni.

Az egyik járőr pulzust tapintott 
és légzést észlelt, majd többszöri 
szólításra az asszony kezdett ma-
gához térni. A közben megérke-
ző mentők megkezdték ellátását, 
majd agyvérzés gyanújával kór-
házba vitték.

n

Akik lakóhelyüktől távol tanul-
nak vagy dolgoznak, általában in-
gatlanbérléssel oldják meg lakha-
tásukat. A megelőlegezett bizalom 
mellett érdemes írásban is rögzí-
teni a bérleti feltételeket. Fontos, 
hogy a bérlőknek a bérbe vett la-
kásról mindig legyen érvényes la-
kásbérleti szerződésük, a havi lak-
bér kifizetését pedig érdemes do-
kumentálni. A legegyszerűbb, ha 
a bérlők átutalással fizetnek, és a 
közleményrovatban feltüntetik a 
dátumot és a „bérleti díj” megne-
vezést.

A lakóingatlan bérbeadása fő-
szabály szerint áfamentes, ezért 

nem kell a Nemzeti Adó- és Vám-
hivatalnál bejelentkeznie (adó-
számmal rendelkeznie) annak 
a magánszemélynek, aki gazda-
sági tevékenységként kizárólag 
áfamentes lakóingatlan-bérbe-
adásból szerez jövedelmet. A lak-
bért, azaz a lakáskiadás bevéte-
lét a bérbeadónak dokumentálnia 
kell, amire alkalmas lehet a bank-
számlakivonat, készpénzes fizetés 
esetén pedig például az átvételi el-
ismervény.

A bérbeadás teljes bevételéből 
a jövedelem kétféle módon álla-
pítható meg. Az egyik lehetőség a 
tételes költségelszámolás, amikor 
a bevételt csökkentik az igazol-
ható költségek (közüzemi szám-
lák, felújítási költségek) és az ér-
tékcsökkenés. A másik lehetőség, 
hogy a teljes bevételből 10 száza-
lék költséghányad levonásával ál-
lapítja meg jövedelmét a bérbe-
adó. Negyedévenként adóelőleget 
kell fizetni, és a jövedelmet az éves 
szja-bevallásban önálló tevékeny-
ségből származó jövedelemként 
kell feltüntetni. Az adó mértéke 15 
százalék. 

Az ingatlankiadás adózásáról 
bővebb információ olvasható a 10. 
számú Információs füzetben.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Édesanyát mentettek

A lakáskiadás 
jövedelméből adózni kell

A kiadó ingatlanok piacának csúcsszezonja augusztusra és 
szeptemberre esik, évek óta ilyenkor keresnek a legtöb-
ben bérelhető házat, lakást. A felsőoktatási tanév kezde-
tével lassan elfogynak a kiadó albérletek, ezért nem árt 
tisztázni a hosszútávú lakáskiadás szabályait. 
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A nyári szünet ellenére is nagy lét-
számú edzéseken boldogan láthattuk, 
hogy minden tagunk egészséges, és a 
kényszerű szünet után kész folytatni a 
közös gyakorlást.

Az egyesület tíz tagja vett részt az 
SKI magyarországi szövetségének or-
szágos edzőtáborában június végén. A 
háromnapos rendezvényt a szövetség 
több mint 200 karatéka részvételével 
szervezte Velencén. Az edzőtábor vé-
gén Erdődi László sikeres övvizsgát 
tett első dan-ra. Gratulálunk a kivá-

ló teljesítményhez, és a felkészülésre 
fordított közel két év kitartó munkájá-
hoz. Büszkeségre ad okot, hogy a vizs-
gabizottság kiemelte Laci vizsgáját, 
követendő példaként említette hozzá-
állását, technikai felkészültségét.  

Több mint negyven résztvevővel 
szerveztük idei edzőtáborunkat Ba-
latonszemesen július végén. A már 
megszokott környezetben, remek fel-
tételek között tölthettünk öt napot. 
Meghívott vendég mesterek - Hercegh 
Balázs, a JKS szövetség vezetője, Bé-
res János a Budo Karate & Jujutsu In-
ternational vezető instruktora és Lo-
vász György az SKI Magyarország ve-
zetője – színvonalas oktatása ismét 
bizonyította, hogy mennyire összetett 
és technikai tudástól, kortól függetle-
nül hatékonyan alkalmazható, látvá-

nyos és kihívásokkal teli edzésmun-
kával lehet folyamatosan fejlődni, a 
tökéletesre törekedni.

A napi 2-3 edzés, a közös csapat-
építő játékok földön, vízen és a leve-
gőben mindenki számára emlékeze-
tessé tették a tábort.

A tábor végeztével számos tagunk 
sikeres övvizsgát tett.  A színvonalas 
vizsga méltó lezárása volt ennek a fur-
csa, nehéz évnek. Ismét bebizonyoso-
dott, hogy kellő akarattal, kitartással 
minden nehézség leküzdhető.

A tábor után augusztusban szabad-
téri edzésekkel hangolódtunk a követ-
kező hónapokra. Sok feladatunk lesz, 
izgalommal tekintünk a következő 
időszak elé.

Várjuk vissza régi tagjainkat, új 
kezdő csoportot szervezünk. Meghí-
vást kaptunk több őszi versenyre, köz-
tük az SKI szövetség országos bajnok-
ságára, továbbá ideje elkezdeni a fel-
készülést a 2022-ben megrendezésre 
kerülő Európa bajnokságra.

Edzéseinket az 1. Számú Általános 
Iskolában tartjuk, keddenként és csü-
törtökönként 17 órától. Információ: 
www.karatebatta.org; facebook.com/
karatebatta

Vadász Tamás
elnök,Százhalombattai 

Karate Egyesület

Erdei futás
Nehéz, de hangulatos terep-
futó versenyen vettek részt a 
SZVISE tagjai Bakonycsernyén 
a napokban.

A táv során sok emelkedővel kellett 
megküzdeni, a gyönyörű kilátás azon-

ban mindenkit kárpótolt az erőfeszí-
tésért. A sok edzés meghozta az ered-
ményt. Lieber Anna, Békés Erzsébet, 
Hirják Csilla, Salamon Zoltán a 10 -es 
távot, Pillinger Zsolt pedig a 21km-es 
távot teljesítette. 

A versenyzők köszönetüket fejezik 
ki a SZVISE edzőinknek, Botos Enikő-
nek és Hajdu Bukó Juditnak a felké-
szítésért. n

Az egyesület beszámolója sze-
rint pénteken F5-M hajóosztály, míg 
szombat és vasárnap az F5-E/IOM ha-
jóosztályban mérték össze tudásukat a 
kapitányok. Tényleg kellet a tudás és 
a szerencse a hétvégén mivel ebben 
az évben nem először itt is fel kellett 
készülni a nagyon gyenge szeles, szél-
csendekkel tarkított futamokra! Már 
a pénteki futamokat is 10 óra helyett 
12,30-kor lehetett elkezdeni a délelőtti 
szélcsend miatt.

A délutáni futamokat változó irá-
nyú gyenge, szélsávokkal teli szél jel-
lemezte, ami tényleg próbára tette a 
versenyzők türelmét. Ezen a napon 11 
„kemény „ futamot teljesítettek a ver-
senyzők.

Semmi nem változott szombaton 
délelőtt az előző nap azonos időszaká-
hoz képest, ezen a napon is később in-
dultak a futamok. Sajnos a szélerő ek-
kor sem kényeztette el a versenyzőket, 
7 futammal zárták ezt a „nehéz” napot.

Egy órával előrébb került a rajt idő-
pont vasárnap, abban bízva, hogy lesz 
szél és sok futamot lehet teljesíteni. 10 
óra körül megérkezett az előző napok-

hoz hasonló szél, ami többször forgo-
lódott, illetve futam közben lecsende-
sedett, így éppen csak „becsurogtak „ a 
hajók a célba. A 14 órai befejezési idő-
pontig 9 futamot indítottak, amiből 
kettőt lefújtak a szélcsend miatt. Ezen 
a napon a gyenge szél is elég sokat for-
golódott, ami megdolgoztatta a rende-
zőséget.

Battai eredmények: 
F5-M hajóosztály: II.  Forrai Csaba, 

V. Garay György, VII. Schu lek János, 
IX. Pákozdy Mihály.

F5-E/IOM hajóosztály: II. Forró 
Krisztián, III. Garay György, IV. For-
rai Csaba, VI. Schulek János, VIII. 
Gergely András, X. Illés Zoltán, XII. 
Pákozdy Mihály. n

A battai csapat 8 fővel képviseltet-
te magát a megmérettetésen. Az időre 
és a szervezésre nem lehetett panasz, 
szikrázó napsütés, és vidám hangulat 
jellemezte a családias rendezvényt. A 
táv 10,4 km volt, melyet minden év-
szakban teljesítve jön ki a maratoni 
táv. Az egyesület minden női kategó-
riában dobogós helyezést ért el. 

Békes Erzsébet N/4 kategória III. 

helyezés, Hajdú-Bukó Judit N/3. ka-
tegória III. helyezés, Lieber Anna 
N/2 kategória III. helyezés, Lak Tün-
de N/2 kategória II. helyezés, Balogh 
Noémi gyermek kategória I. helyezés.

„A fiúk is nagyon ügyesek voltak, 
büszkék vagyunk rá, hogy ilyen ösz-
szetartó közösség vagyunk” – írta az 
egyesület.

 n

S P O RT
Mozgalmas nyarat tudhat maga mögött 

a Százhalombattai Karate Egyesület
A kedvező járványügyi helyzetnek köszönhetően a Barátság 
Kulturális Központban folytak az edzések júniusban.

Érmek és helyezések
Az orfűi Pécsi tavon zajlott a modellvitorlás Pécsi tó kupa regatta, 
szeptember 3-a és 5-e között. A megmérettetésen eredményesen 
szerepelt a százhalombattai Dunamenti Energia Modellező Klub.

Öt érem a pusztaszabolcsi 
futóversenyen

A Négy Évszak Maraton III. - nyári fordulóján vettek részt a 
SZVISE versenyzői Pusztaszabolcson, augusztus 21-én.

Lak Tünde a 8 évvel ezelőtti előd-
versenyen, a NIKE félmaratonon fu-
tott először 21,1 km-t, amit 02:27:18-
as idővel teljesített. A mostani meg-
mérettetésen a tavalyi rekordját 1,5 
perccel megdöntve, 01:51:53-as idővel 
ér célba. Ezzel az eredménnyel a 987 
női indulóból a 124. helyen végzett.

Lánya Noémi a kedvenc 10 km-s 

távján állt rajthoz, és fantasztikus fu-
tással 01:04:14-es idővel ért célba.

A versenyen Százhalombattáról 
részt vett Kanyó Szilvia is, aki 10 km-
en korosztályos első lett, lánya Tóth 
Laura pedig a félmaratonon a női ab-
szolút 8. helyen végzett, egyúttal ő is a 
legjobb lett a korosztályában.

n

Anya - lánya futás
Sikeresen teljesítette a 36. WizzAir félmaratont Lak Tünde, a 
SZVISE Atlétika szakosztályának futója augusztus 29-én. Lánya, 
Noémi a 10 km-es távon ért el remek eredményt.
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Ötven év Judoban töltött mun-
kájáért elismerésben részesült 
Szél Pál, Százhalombattán élő, V. 
danos nagymester. 

A díjat a Győrben rendezett 

XXII. Nyílt Magyar Bajnokságon 
adta át Dézsi Csaba, a város pol-
gármestere és Flóri Miklós VIII. 
danos Nagymester.

n

Fél évszázad a Judóban

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
Legyen minden nap mézes nap a 
Biksi Méhészettel! Organikus méh-
pempővel, 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 10-
17h Péntek és szombat 10-14h. Címünk: 
Százhalombatta, Vörösmarty u. 40.
További információ: 
06-30-401-5083
www.biksimeheszet.hu

Tetődoktor! Régi hajlott tetők javí-
tása, cseréje, beázás elhárítás, bádogo-
zás, Lindab tető, új tető cserepezése, ki-
sebb javítások, SOS munkák: 

06-30/622-5805, 06-20/492-4619

Teherautó bérlése  költöztetéshez, 
fuvarozáshoz! Autószállító bérlése 
ugyanitt! 

06 20 250 6115; 06 20 250 3585

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.

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
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A rendezvény t  a  ha tá lyos  já rványügy i  szabá lyoknak  megfe le lően ta r t juk  meg.  A műsorvá l tozás  jogá t  fenn ta r t juk .
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Keresztrejtvény
MóriczZsigmond,a XX. század egyik legismertebb magyar írója, 1942. szeptember 5-én halt meg. Novellái, regé-
nyei máig rendkívül népszerűek, több művét megfilmesítették. A Nyugat nemzedékének egyik meghatározó sze-
replője volt, felkarolta a népi írók mozgalmát, gyakran járta az országot, nagyon jól ismerte a múlt század elejé-
nek Magyarországát. Rejtvényünkben egy tőle származó idézetet olvashatnak.

A megfejtéseket 2021. szeptember 17-éig várjuk a hirtukor@mail.battanet.hu, vagy a Hírtükör Szerkesztősége, 2440 Százhalom-
batta, Ifjúság útja 7. (Polgárok Háza) címre. A helyes megfejtők közül egy szerencsés a Barátság Kulturális Központ egyik októberi 
színházi előadására felajánlott 2 db belépőjegyet kaphatja meg. 

Az előző számban megjelent rejtvényünk helyes megfejtéséért Százhalombatta városának címerével díszített bögrét Molnár Lász-
lóné százhalombattai olvasónk veheti át, a Polgárok Háza portáján hétköznap munkaidőben.
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A RENDEZVÉNY KIZÁRÓLAG 
VÉDETTSÉGI IGAZOLVÁNNYAL 

LÁTOGATHATÓ!
A rendezvényen a kormányrendelet alapján [484/2020.
(XI.10.) Korm. rendelet] a koronavírus ellen védett személy, 
valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be 
nem töltött személy vehet részt. 
A rendezvényre belépni kizárólag a kijelölt beléptetési 
pontokon lehetséges. (rendezvény térképen jelölve)
Beléptetésnél szükséges felmutatni a védettségi igazolványt 
és egy fényképes személyazonosító okmányt. 18 éven aluli 
(6. életévét betöltött) személyek az életkort személyazonosító 
igazolvánnyal, útlevéllel, diákigazolvánnyal igazolhatják.  
A jogszabály értelmében a szervezőknek nem áll módjában 
elfogadni semmilyen más igazolást (oltási igazolást, PCR 
teszt, …stb). A védettségi igazolvány felmutatásával 
egyenértékű, ha az érintett a koronavírus elleni védettségét 
a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 
12.) Korm. rendelet szerinti védőoltást igazoló applikációval 
igazolja.
A belépésre jogosultak karszalagot kapnak. Sérült karszalag 
érvénytelen, ezért ilyen esetben a szervezőknek jogában áll 
az ellenőrzést megismételni az érintett személynél.

A programváltozás jogát fenntartjuk!
Jó szórakozást kívánunk!

facebook.com/battainapok

A szervezők a rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében fenntartják 
a jogot arra, hogy a rendezvény területére bevihető tárgyakat, eszközöket 
korlátozzák. Így különösen tilos a rendezvény területére a 175/2003. (X.28.) Korm. 
rendeletben meghatározott, közbiztonságra különösen veszélyes tárgyakat 
bevinni. A rendezvény területére a Sporthalom Kft. által kiadott engedély nélkül 
járművel behajtani tilos. A látogató tudomásul veszi, hogy a rendezvényekről 
hang- és képfelvételt készíthetnek.
A szervezők tájékoztatják a látogatókat, hogy a rendezvény ideje alatt (2021. 
szeptember 11-én 21:00-21:15, Tűzijáték) pirotechnikai eszközök kerülnek 
felhasználásra. A rendező szervek felhívják a látogatók figyelmét, hogy a tűzijáték 
jellegéből adódó szabályos működés esetén is hullhatnak le kisebb sérülést, 
tüzet okozó szikrák, amelyeket a kisebb légáramlatok védőtávolságon kívülre 
is elsodorhatják. A fenti tájékoztatás alapján a rendező szervek a pirotechnikai 
eszközök használata során okozott károkért és sérülésekért semmilyen felelősséget 
NEM vállalnak! A rendezvényt mindenki saját felelősségre látogathatja.

Százhalombatta Város
Önkormányzata és a
Dunamenti Erőmű bemutatja:

EGÉSZ NAPOS PROGRAMOK
Gyereksziget és játszópark (szombaton)

Gasztronómiai és kirakodó vásár
Vidámpark

PÉNTEKI PROGRAMOK
18:00 B-Cool Dance Team

(Erőmű Nagyszínpad)
18:15 Szabó Ádám

(Erőmű Nagyszínpad)
19:00 Megnyitó és díjátadás

(Erőmű Nagyszínpad)
Vezér Mihály Ph.D. polgármester   
köszöntője
Virilisták köszöntése, majd a Képviselő- 
testület által alapított „Közösségért Díj” 
átadása

20:00 Szulák Andrea 
 és a Stúdió 11 zenekar  

(Erőmű Nagyszínpad)
21:30 Edda Tribute

(Erőmű Nagyszínpad)
22:30 Diszkó

(Erőmű Nagyszínpad)
zenél: Bredák PJ, Hamvai PG

SZOMBATI PROGRAMOK
Az Erőmű Nagyszínpad műsorvezetője 

RÁKÓCZI FERI
10:00 Kenderkóc Népi Játszóház

(Gyereksziget)
10:00-18:00 óra között 
Népi ügyességi játékok, kosaras   
körhinta, népi babakonyha,   
lisztes játszó

10:00 „Történetek széltében-   
 hosszában”

(Gyereksziget)
Minden korosztályt vár a könyvtár! 
10:00-16:00 óra között társasjátékok, 
könyvolvasó sarok, beiratkozási 
lehetőség a Hamvas Béla Városi 
Könyvtár szervezésében

10:00 Kézműves foglalkozás
(Gyereksziget)
10:00-14:00 között a Gombolyag Klub 
közreműködésével

10:00 Endrődi Ági és a Fellegjárók
(Gyereksziget)
interaktív gyerekkoncert

11:00 Vitéz László
(Gyereksziget)
bábjáték a MárkusZínház előadásában

11:30 Jó ebédhez szól a nóta
(Erőmű Nagyszínpad)

 RÉSZVÉTEL CSAK MEGHÍVÓVAL!
Vezér Mihály Ph.D. polgármester 
köszöntője
Mujahid Zoltán nosztalgia műsora

14:00 Papírszínház
(Gyereksziget)
László Anikóval

14:00 Összművészet fiataloknak
(Gyereksziget)
14.00-18.00 A SZIKE-Ifjúsági Műhely 
tagjai várják képzőművészeti, zenei 
és irodalmi programjaikkal a  
kicsiket és nagyokat. 

14:30 „Batta-retro”
(Gyereksziget)
14:30-18:00 óra között kézműves 
foglalkozások a „Matrica” Múzeum 
munkatársaival

Vissza a jövőnkbe! – Százhalombatta 
1970-2020 - a Múzeumban látható 
időszaki kiállításhoz kapcsolódó 
játékos fejtörők

15:00 Egy kis hazai…
(Gyereksziget)
Mezőföldi és Bukovinai játékok a Forrás 
Néptáncegyüttes és a Pesovár 
Néptánc Suli pedagógusaival

16:15 Kalap Jakab gyerekkoncertje
(Erőmű Nagyszínpad)

17:00 Táncegyüttesek bemutatója
(Erőmű Nagyszínpad)
fellép: Anna Dance Company, Batta 
Balett Stúdió, SZTC Táncszakosztály

17:30 Polyák Rita
(Erőmű Nagyszínpad)

18:00 Gáspár Laci
(Erőmű Nagyszínpad)

18:30 Táncegyüttesek bemutatója
(Erőmű Nagyszínpad)
fellép: B-Cool Dance Team, JP 
Dance Company, Indeependance a 
mozgásstúdió

19:00 Gájer Bálint
(Erőmű Nagyszínpad)

20:00 Csordás Tibi (Fiesta)
(Erőmű Nagyszínpad)

21:00 TŰZIJÁTÉK
(Centerpálya lelátó)

21:30 

(Erőmű Nagyszínpad)
23:00 Retro diszkó

(Erőmű Nagyszínpad)
zenél: Bredák Pj, Dévényi Tibi bácsi
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F I Z E T E T T  P O L I T I K A I  H I R D E T É S


