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A járványhelyzet miatt egy év kiha-
gyás után idén ismét sikerült megtar-
tani az Önkormányzat hagyományos 
rendezvényét, a Battai Napokat – im-
máron a huszonhetediket. 

A város vendégül látta a környező 
települések polgármestereit, képvise-
lőit, a nagyvállalatok vezetőit és a dí-
jazottakat. A közönség soraiban jelen 
voltak a Képviselő-testület tagjai, köz-
tük Vezér Mihály polgármester, Török 
Sándor és Nagy Balázs alpolgármeste-
rek.

Vezér Mihály ünnepi beszédében 
elmondta, hogy nagy öröm újra együtt 
ünnepelni a mögöttünk álló kalan-

dos időszak után. Az örömbe szomo-
rúság is vegyül, hiszen a járvány áldo-
zatokat is követelt, illetve távol kellett 
maradniuk a rendezvénytől azoknak, 
akik nem kívántak élni az oltással. Az 
együttes ünneplés erősíti az összetar-
tozás érzését, és akár jelen tud len-
ni valaki, akár nem, mindannyian lo-
kálpatrióták vagyunk; úgy gondoljuk, 
lakóhelyünk, Százhalombatta a világ 
legszebb és legélhetőbb városa. Kötő-
désünket erősíti, hogy tudjuk, szép, él-
hető, barátságos, városunk kialakulá-
sában éppen úgy benne van szüleink, 
nagyszüleink munkája, mint a miénk, 
és bízhatunk abban, hogy éppen így 
benne lesz gyermekeink munkája is. A 
polgármester hangsúlyozta, hogy Bat-
ta befogadó város, szeretettel fogadja 
a közösség értékeit gyarapítani kívánó 

érkezőket – ezt maga is tapasztalhat-
ta ide költözésekor. A város rendez-
vényei alkalmat teremtenek megmu-
tatni, hogy törődünk egymással: meg-
osztva örömeink megsokszorozódnak, 
terheink pedig könnyebben elhordoz-
hatóvá válnak. Mindemellett ezek a 
programok segítenek együtt kikapcso-
lódni. Végezetül Vezér Mihály köszö-
netet mondott a szervezőknek, a sok-
színű, izgalmas programsorozat össze-
állításáért. 

A megnyitó beszéd után a polgár-
mester a hagyományoknak megfele-
lően elismerő oklevelet adott át a vá-
rost a legmagasabb adókkal támoga-

tó virilistáinak. Ebben az évben há-
rom nagyvállalat, a MOL Nyrt., a 
Dunamenti Erőmű Zrt., valamint a 
Petrolszolg Kft. kaphatta meg az Ön-
kormányzat elismerését.

A MOL Nyrt. nevében Németh Csa-
ba a Dunai Finomító Pénzügyi vezető-
je, az Erőmű részéről Horváth Péter 
vezérigazgató, a Petrolszolg Kft. kép-
viseletében Somogyi Sándorné admi-
nisztrációs vezető és Dianovszky And-
rás, a minősített tevékenységek és el-
lenőrzés vezetője vette át a díjat.

Pest-Pilis-Solt vármegyét – amely-
hez 187 település között Százhalom-
batta is tartozott – 1659. decem-
ber 4-én alapították; ennek emléké-
re Pest Megye Közgyűlése 1999-ben 
december 4-ét Megyenappá nyilvá-
nította. Ezen a napon hagyományo-

san valamennyi város közösen ünne-
pel és köszönetet mond mindazok-
nak, akik magas színvonalon, elhiva-

tott módon végzik munkájukat, vagy 
a mindennapokban példamutató tet-
teket vittek véghez, példamutató mó-
don cselekedtek a közösség érdeké-
ben. Idén a járvány miatt elmaradt a 
Megyenap, ezért a helyi polgármeste-
rek adták át az elismeréseket a telepü-
lések díjazottjainak. Százhalombattán 
az Év Tűzoltója Díjat Rózsa Gábor, a 
Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság Érdi Katasztrófavédelmi Ki-
rendeltségének vezetője vehette át, az 
Év Iparosa Díjban az Ostorházi család, 
az Ostorházi Bevonatkésztő Kft. része-
sült.

Ünnepélyes keretek között ugyan-
csak átadták a Képviselő-testület ál-
tal alapított Közösségért díjakat. Ezt 
az elismerést azok a személyek érdem-

lik ki, akik a város közéletében vagy 
szűkebb lakókörnyezetükben példa-
értékű, közösségformáló tevékenysé-
get végeznek. Választókerületenként 

kettő adományozható a díjból éven-
te, amely egy emlékéremből, valamint 
egy elismerő oklevélből áll. A díjazot-
tak: 1. sz. választókerület: Kiss Antal, 
Hujber Mihály; 2. sz. választókerület: 
Nagy Sándorné, Demecs István; 3. sz. 
választókerület: Kertész Éva, Győrffy 

Kálmán; 4. sz. választókerület: Var-
ga László, Illéssy Mátyás; 5. sz. vá-
lasztókerület: Kovács Lajosné, Rupics 
József; 6. sz. választókerület: Czakó 
Nicolette, Mohácsi József; 7. sz. vá-
lasztókerület: Varga Ferenc, Házi Ta-
más; 8. sz. választókerület: Loós Atti-
la, Boda Tamás. 

Az elismeréseket a kerületi képvi-
selők adták át, sorrendben: 1. Nagy 
Balázs, 2. Szabó Zoltán, 3. Szalai At-
tila, 4. Szabó Attila, 5. Török Sándor, 
6. Szél Pál távollétében Vezér Mihály 
polgármester, 7. Vezér Mihály, 8. Sza-
bó Gábor.

Azon díjazottaknak, akik nem tud-
tak megjelenni, a képviselők szemé-
lyesen eljuttatják az elismerést.

A díjátadást színvonalas színpa-

di produkciók színesítették a B-Cool 
Dance Team akrobatikus tánccsoport 
előadásában.

n

Díjátadás a Battai Napokon
A legnagyobb adózókat köszöntötték, valamint át-
adták a Megyei Kitüntető díjakat és a Közösségért 
díjakat a rendezvény megnyitóján, szeptember 10-én.
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Képviselői munkám fontos része 
a napi szintű lakossági kapcsolat. 
A kölcsönös tájékozódás és tájé-
koztatás során jutok hozzá azok-
hoz az információkhoz, amiben az 
Óvárosban élők segítségemre szá-
mítanak. Szinte minden találko-
zás alkalmával az itt élők figyel-
mébe ajánlom, hogy ügyes-bajos 
közügyeikkel, a szolgáltatásokkal 
kapcsolatos elvárásaikkal közvet-
lenül is fordulhatnak az önkor-
mányzati intézményekhez, gazda-
sági társaságokhoz.

Én is ezt teszem, és a legfonto-
sabb kérdésekben ezért keresem 
fel újra és újra Vezér Mihály pol-
gármester urat. Ezt tettem leg-
utóbb, szeptember 17-én is. 

Ami a leginkább foglalkoztatja 
a lakosságot, és amivel a legtöbb 
megkeresést kaptam az Óváros-
ból, az a téglagyárral kapcsolatos. 
Mint a polgármester úr elmond-
ta, a Téglagyári-völgy régésze-
ti övezetbe tartozik, tekintettel 
arra, hogy a közvetlen környeze-
tében lévő földvár fokozott védett-
ségi helynek minősül. Továbbá ér-
vényes a területre vonatkozóan a 
Natura 2000 besorolás.

A Helyi Építési Szabályzat azon 
irányú módosításában is egyet-

értettünk, hogy meg kell hatá-
rozni a lakóingatlanokon belüli 
gépkocsibeállók számát, elkerülve 
ezáltal a kertvárosi övezetekben 
is egyre inkább fennálló parkolá-
si gondokat. 

Az ősz folyamán az önkor-
mányzati műszaki iroda elkészíti 
a Matta-kertben vásárolt önkor-
mányzati telekre a terveket, amit 
egy lakossági találkozó keretén 
belül szeretnénk bemutatni az ott 
élőknek.

A Turul utca javítása is idősze-
rűvé vált, hiszen a szilárd burko-
lattal nem rendelkező szakaszán 
erősen elhasználódott az úttest.

A Panoráma utca és Avar köz 
szennyvízcsatorna fejlesztése 

többletfedezet igény miatt hú-
zódik, remélhetőleg az év végén 
megvalósul.

Közvilágítás bővítés szükséges 
az Álmos, Bulcsú, és Matróz ut-
cákban, valamint útrekonstruk-
ció a Botond, Bulcsú utcákban, re-
ményeim szerint ezek közül lesz 
amelyik a 2022-es költségvetés-
ben szerepelni fog.

Szabó Gábor 
 települési képviselő, Óváros

 szabogabor@mail.battanet.hu
 06 20 222 2930

A szervezők színes szórakozási 
lehetőségekkel és műsorokkal vár-
ták a gyerekeket és a felnőtteket. A 
sztárfellépő Bon-Bon zenekar mel-
lett a többi között volt bábszínház, 
humor, táncelőadás, ugrálóvár. A 
jó időnek is köszönhetően a nap fo-
lyamán több mint ezren keresték fel 
helyszínt.

Bóna Zoltán országgyűlési kép-
viselő örömét fejezte ki, hogy az el-
múlt másfél év nehézségei után lét-
rejöhetett a családi nap. Köszönetet 
mondott az illetékes minisztérium-
nak, a helyi szervezőknek és azok-
nak, akik kilátogattak a Csónakázó-
tóhoz.

Lukács Bernadett szervező el-
mondta, hogy a kormány hasonló 
rendezvények támogatásával is se-

gíti a szolgáltatókat, a művészeket 
és az előadókat, akik nagyon nehéz 
helyzetbe kerültek a járvány miatt. 
A jelentős átoltottság most már le-
hetővé teszi a nagyobb közösségi 
programokat.

A Halom Polgári Egyesület öt hó-
napja alakult azzal a céllal, hogy a 
város javát szolgáló különböző ci-
vil tevékenységeket folytassanak - 
mondta el Nagy Balázs, a szervezet 
elnöke. Lukács Bernadett és Sza-
bó Zoltán társalapítókkal szeretné-
nek további kulturális eseményeket 
szervezni, fontosnak tartják a kör-
nyezetvédelmet, a tervek között sze-
repel a lapkiadás is. Remélhetőleg 
a mostani fesztivál is sokaknak biz-
tosított tartalmas kikapcsolódást a 
bezártság után – tette hozzá. n

A téglagyártól a Turul utcáig

Egyeztető megbeszélés 
a polgármesterrel

Az ősz beköszöntével az immár szokásossá vált óvá-
rosi Duna-part megtisztítására is sor kerül. 
2021. szeptember 25-én 9 órakor indulás a Téglagyá-
ri-völgytől egészen a hideg vizes csatornáig. Kesztyűt és 
zsákot biztosítok, közösségi szolgálatot is tudunk iga-
zolni.

Nyárzáró Családi Fesztivál
Sokan kilátogattak a Halom Polgári Egyesület rendezvényé-
re a százhalombattai Csónakázó-tóhoz, szep tember 4-én.

A Barátság Kulturális Központ szá-
mos kiállítással várja Önöket az őszi 
időszakban is.

Világunk apró csodái címmel nyí-
lik kiállítás Kiss Imre, érdi makette-
ző csodálatos munkáiból az Előtéri 
vitrinekben szeptember 28-án ked-
den, 18.00 órakor. Imre Indioráma 
néven készíti diorámáit, mely a ma-
kettezés egy különleges típusa, ami-
kor valódi tájat, környezetet, életet, 
hangulatokat megjelenítő kis lát-
ványelemeket mintáz meg a készí-
tő. A sokszínű elemekben bővelke-
dő kiállításmegnyitón nem csupán 
a maketteket csodálhatják meg, ha-
nem betekintést nyerhetnek a ma-
kettek készítésébe is.

Az Állatok Világnapja október 
4-e, melynek apropóján október 
1-jén pénteken, 18.00 órától „Egyik 
kutya, másik eb” címmel Somogyi 

Attila fotóiból nyílik kiállítás a Mini 
Galériában. A megnyitón egy inter-
aktív beszélgetés is várja az érdek-
lődőket, mely segíthet a döntésben, 
hogy tudatosan vásároljunk, fogad-
junk örökbe kutyát, cicát, de ha már 
van háziállatunk akkor is kaphatunk 
hasznos tanácsokat. A beszélge-
tés résztvevői: a tárnoki Ebárvaház 
képviselője, a Sirius Állat- és Ter-
mészetvédelmi Alapítvány képvise-
lője, Dr Brauswetter Viktor, állator-
vos, a moderátor Raczkó Tamás.

László Bandy 80. születésnap-
ját ünnepelhetik egy közös kiállítás-
megnyitóval október 9-én szom-
baton, 17.00 órától. A kiállítások 
és az intézmény további program-
jainak részletes leírását megtalál-
ják az intézmény honlapján – www.
baratsagkk.hu –, a Facebook olda-
lon és az Őszi műsorfüzetben. n

Máskép(p) 
Interaktív kiállításmegnyitók a Barátság Kulturális Központban
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PROG RAM AJÁN LÓ

Sütemények, torták, házi főzött fagylalt,  
prémium teák és széles kávékínálat!

Cukrászdánk nyitva minden nap 10:00-20:00!
Kedvenc süteményeit házhoz is rendelheti!

Csomagajánlatainkat tekintse meg honlapunkon: e-batta.hu/rendeles
Telefon: 06 23/ 350-360
Web: www.e-batta.hu

HÍ REK-AK TU A LI TÁ SOK
Aszfaltozás. Százhalombat-

tán a Pipacs utca aszfaltos szaka-
szának meghosszabbítása szept-
ember 14-én kezdődött meg. Az 
ott élő családok kérésének eleget 
téve építették be a város a költség-
vetésébe az utca szilárd burkolat-
tal történő lefedését, mintegy 52 
méter hosszan a korábbi aszfalt 
folytatásaként. A munkálatok elő-
reláthatóan a hónap végéig tarta-
nak, ezt követően kerül sor a köz-
világítás kiépítésére. Vezér Mihály 
a lakosok türelmét kéri a munká-
latok alatt.

***
Vegyszeres gyomirtás. 

Százhalombattán, szeptember 17-
étől, a MOL Nyrt. üzemi terüle-
tén, az ún. „Csőcsorda” területén 
a MOL Nyrt. megbízásából vegy-
szeres gyomirtás zajlik parlagfű 
mentesítés céljából. Az fent meg-
nevezett terület a MOL Nyrt. tu-

lajdona, mint üzemi terület, így a 
lakosság számára a területre be-
lépni tilos. A vegyszeres gyomir-
tással kapcsolatban a lakosság ré-
széről intézkedés nem szükséges.

***
Karbantartás. Időszakos, 

ütemezett karbantartást végeznek 
a MOL Dunai Finomító több üze-
mében, szeptember 23-a és októ-
ber 30-a között. Ezt megelőzően 
a nagyjavításra történő felkészü-
lés során, valamint az üzemek új-
raindítása során több olyan tech-
nológiai tevékenységet hajtanak 
végre, amelyek a zajhatással, lát-
ványos fáklyázással, esetenként 
kellemetlen szaghatással járnak. 
Az időszakos karbantartás a fino-
mító berendezéseinek biztonsá-
gos üzemmenetét szolgálja, ezért 
a MOL Nyrt. szíves megértésüket 
kéri ebben az időszakban.

n

Szeptember 20-tól november 
5-ig: Csóka László festőművész kiál-
lítása - HBVK

Szeptember 29. (szerda) 19 
óra: A Balázs Elemér Group jubile-
umi lemezbemutató koncertje – BKK

Szeptember 30. (csütörtök) 
17 óra: Kóka Rozália mesemon-
dó, mesegyűjtő, az Aranytojás című 
legújabb könyvének bemutatója – 
HBVK (a program ingyenes)

Szeptember 30. (csütörtök) 
18 óra: „Emlékezés és újrakezdés” a 
Canticum Novum Kórus, a Szent Ist-
ván Kórus, a Liszt Ferenc Vegyeskar 
és a Kantátika férfikar koncertje – 
Szent István templom

Október 1. (péntek) 16 óra: 
Családi mesedélután – HBVK (belé-
pő: 500 Ft/család)

Október 2-án és 3-án (szom-
baton és vasárnap) 10-15 óráig: 
Mini mesehét, egész napos progra-
mok, mese, kézművesség, játékok az 
egész család számára – HBVK (rész-

vételi díj 6.000 Ft/2 nap/fő; előze-
tes jelentkezés szükséges szeptember 
28-ig telefonon 0623/355-727)

Október 3. (vasárnap) 11 és 
16 óra: A Pál Utcai Fiúk – Ifjúsági és 
családi színházi előadás - BKK

Október 6. (szerda) 19 óra: 
„Hogyan értsük félre a nőket?” Csá-
nyi Sándor előadása - BKK 

Október 7. (csütörtök) 19 óra: 
A Falu rossza; a Déryné Társulat bér-
leten kívüli színházi előadása - BKK

Október 10. (vasárnap) 11 
óra: Ann-Droid, egy robotlány cso-
dálatos kalandjai, családi színház – 
BKK 

Október 16. (szombat) 11 óra: 
Boribon kirándul, családi színház - 
BKK 

Október 18. (hétfő) 18 óra: 
Dumaszínház, Kiss Ádám önálló est-
je - BKK 

Október 19. (kedd) 18 óra: Vi-
lágjáró Battaiak, A varázslatos Peru 
című előadás - BKK n
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„Vannak emberek, akikből vala-
mi erő, bizonyos hatalom sugár-
zik, amely vonz, lenyűgöz és im-
ponál.” (Széchenyi István)

Ezzel az idézettel hangolódtunk 
rá a 2021-2022-es tanévre az ala-
kuló értekezleten.

Egy ideje szakmai körökben 
egyre sűrűbben találkozunk a 
reziliencia fogalmával. A nyár le-

hetőséget adott arra, hogy igaz-
gatói szemmel fókuszáljak az ez-
zel kapcsolatos szakirodalmakra. 
A Sziszki mindig is időben nézett 
szembe az új kihívásokkal, ezért 
lett a reziliencia a központi témá-
ja a tanév eleji közös ráhangoló-
dásnak.

A száraz szakirodalmak lehan-
golóak, ijesztőek lehetnek egy 
élményteli nyár után, ezért játé-
kos formában foglalkoztunk ko-
moly szakmai tartalmakkal.

A pozitív pletyka módszerével 
feltérképeztük erősségeinket. Jó 
volt megtudni, hogy kollégáink 
mit mondanak rólunk a hátunk 
mögött. Így térképeztük fel erős-
ségeinket.

Mint látható, a Széchenyi idézet 
rólunk szól. Tudunk erőt sugároz-
ni, amely vonzza, lenyűgözi tanít-
ványainkat.

Szükség lesz erre a hatalom-

ra, mert fura világban élünk. A 
reziliencia az a képesség, ami se-
gít abban, hogy az ember gyorsan 
vissza tudja nyerni eredeti, jó álla-
potát testi-lelki szenvedés, illetve 
nehéz élethelyzetek átélése után. 

Naponta rengeteg stresszhatás 
ér bennünket, rengeteg informá-
ciót kell feldolgoznunk, folyton 
döntenünk, választanunk kell, el-
indulunk egy úton, és hirtelen 

újabb és újabb el-
ágazások jönnek, 
melyekkel nem tu-
dunk előre számol-
ni, szabályozatla-
nok a mindenna-
pok. Ráadásul a 
pedagógus maxi-
malizmusa telje-
sítménykényszert 
okoz, sugározni, 
égni szeretnénk, de 
sokszor kiégünk. 
Az emberi fejlődés 
történetének egy 
új szakaszán me-
gyünk keresztül. Az 
evolúció feltétele az 
intelligens, kreatív 
alkalmazkodás. 

A reziliencia bel-
ső erő, vitalitás, ru-
galmasság, kitar-
tás, motiváció, re-

mény, minden helyzetben a lehe-
tőség meglátása.  Egy adottság, 
ami minden emberben másképp 
jelentkezik, aktivizálható, erősít-
hető. Kiindulópontja a helyes ön-
ismeret: hol tartok ebben a te-
kintetben? A következő lépés az 
őszinte, bátor, felelősségteljes 
szembenézés: mit kell tennem, 
hogy előbbre jussak? Hiszen egé-
szen új készségeket és kompeten-
ciákat vár el tőlünk az élet. 

Egy teszt kitöltésével megtud-
hattuk nevelőtestületi szinten ösz-
szesítve, hogy mely területeken 
vagyunk nagyon jók, és mely te-
rületeken kell jobban odafigyel-
nünk.

Az alábbi területeket vizsgál-
tuk: 
• megbékélés a múlttal és érzel-

mi stabilitás; 
• realista optimizmus
• problémamegoldó képesség

• egyedi képességeink kamatoz-
tatása

• önfegyelem és egészséges élet-
mód

• tudatosság és szenvedély
• egészséges kapcsolatok.

Az egészséges kapcsolatok te-
rülete mindenkinek megfelelő-
en működik, legtöbbünknek erős-
sége, a problémamegoldó képes-
ség is kiemelkedően működik pe-
dagógusainkban. A legtöbbet az 
egészséges életmódunkkal kell a 
jövőben törődnünk.

Műhelymunkák második ré-
szében John Hattie, – a világszer-
te ismert új-zélandi oktatáskutató 
– vizsgálódásával ismerkedtünk 
meg. Hattie mintegy 20 éve neki-
fogott, hogy összegezze az elmúlt 
50 évben elvégzett, az oktatás ha-
tékonyságával foglalkozó vizsgá-
latok eredményeit. Kíváncsi volt 
arra, hogy mely tényezők azok, 
amelyek ténylegesen befolyásol-
ják a tanítás, tanulás minőségét 
és sikerességét, és melyek azok, 

amelyekről ugyan sokat beszé-
lünk, de lényegesen nem változ-
tatnak a dolgokon. Hattie Visible 
learning (2008) című könyvében 
50 000 tanulmányt elemzett. Va-
lós, iskolákban elvégzett kutatá-
sokat használt, és közel 150 olyan 
tényezőt azonosított, amelyek 
számba vehetők e kérdés vizsgála-
takor. A kutatás eredményei alap-
ján átgondoltuk saját szaktanári 
munkánkat.

Végül az idei mottónk, a rezili-
encia és a Hattie kutatás alapján 
átgondoltuk és kiegészítettük jö-
vőképünket. A munkaközösségek 
egy-egy montázst készítettek, me-
lyet bemutattak a teljes nevelőtes-
tület előtt.

Jó hangulatú mégis mély szak-
mai indítás volt ez. Bízunk ben-
ne, hogy megadja számunkra azt 
a lendületet, mellyel tovább tud-
juk fejleszteni az iskolánkban fo-
lyó minőségi pedagógiai munkát.

Málnási-Szász Myrtill
igazgató

INGYENES 
heti 2*4 órás 
angol és német 
nyelvtanfolyamok indulnak 
szeptemberben a SZISZKI-ben. 
Kezdő, újrakezdő, haladó szintek, 120 óra, 4 hónap. 
 

Német kezdő/újrakezdő: hétfő-szerda 16:15-19:30 
Angol kezdő/újrakezdő/haladó: 
    hétfő-szerda 16:15-19:30 

hétfő-csütörtök 16:15-19:30 
kedd-csütörtök 16:15-19:30 

 

Beiratkozás a kezdő tanfolyamokra, 
szintfelmérés a haladó csoportba: 
2021. szeptemberben hétfőnként 16:00-18:00  
Sziszki - Százhalombatta, Iskola utca 3.  
 

Feltételek: 
✓ 16-65 év közötti életkor 
✓ Pest megyei lakcím 
✓ legfeljebb középfokú végzettség 

 

VÁ R O S N A P LÓ
Közös tanévre hangolódás a 

Sziszkiben
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VÁ R O S N A P LÓ

Az Százhalombattai Arany Já-
nos Általános Iskola és Gimnázi-
um szülői közössége által rende-
zett programot az idén is egy szép 
napsütéses őszi szombaton ren-
deztük meg. 

Az SZMK elnöke mellett a 11. 
évfolyam kreatív, lelkes diákcsa-
pata és a tagozatonként jelentke-
ző és a diákok által megálmodott 

feladatok megvalósításában részt 
vállaló szülők közössége állt. Az 
alsósok és az SNI tagozat osztá-
lyai azonnal lelkesedtek az isko-
lai állomásokra történő indulás-
kor. A felsősök kicsit álmosan in-
dultak a Csónakházba, de az otta-
ni feladatokat elmagyarázó szülők 
vidámsága, lelkesedése, biztatása 
abszolút motiválóan hatott az osz-
tályközösségekre. A gimnazisták 
szabadulószobákból kiszabadul-
va, a városszerte kihelyezett állo-
másokon próbálták ki ügyességü-
ket. 

Köszönetemet fejezem ki az 
SZMK elnökének, a szervezés-
ben és a megvalósításban részt 
vevő segítő szülőknek és gimna-
zistáinknak. Együttes szándék ve-
zetett a gyerekek számára egy vi-
dám, élménydús, közösségi feltöl-
tődést és együttlétet jelentő prog-
ram megvalósításához.

Horváthné dr. Hidegh Anikó 
intézményvezető

A százhalombattai Arany Já-
nos Általános Iskola és Gimnázi-
um egyik profilja a biológia emelt 
szintű képzés. Ennek lényege, 
hogy a természettudományokat a 
diákoknak nemcsak a tankönyv-
ből tanítjuk, hanem a gyakorlat, 
a mindennapi élet, a természeti 
környezet oldaláról is megismer-
tetjük a tanulóinkkal. 

A gimnázium programjában, 
helyi tantervében is szereplő gya-
korlati tevékenység egyike a 3 na-
pos terepgyakorlat, a 9. és 10. osz-
tályban. Korábban hegyvidéki és 
vízparti környezetbe utaztunk, 
és ott végeztük a tereptani meg-
figyeléseinket: növényfelismerés, 
állatismeret, életnyomok vizsgá-
lata, a vizek mikroszkópikus éle-
te, víz-talaj kémiai vizsgálata stb. 
Azonban a vírus óvatosságra in-
tett bennünket is, így második éve 
helyben, azaz Százhalombattán 
maradtunk. 

Nagy örömmel és elégedett-
séggel tapasztaltuk, hogy lakóhe-
lyünk területén a Kiserdő, a szélén 
lévő nedves rétek, száraz rétek, a 
Bara és a Duna vízparti területe, 
vizei, a Téglagyári-völgy szubme-

diterrán löszpusztagyep területe 
hihetetlen gazdag vadon élő nö-
vény- és állatvilággal rendelkezik. 

A terepi munka feldolgozásá-
hoz a Csónakház területe adott 
otthont és támogatást. Így az idei 
terepen végzett munka után is 9. 
és 10. osztályos ifjú biológusaink 
rövid idő alatt szerzett, nagy tu-
dással lettek gazdagabbak. 

A gyerekek csapatokban dol-
goztak, amely egymás jobb meg-
ismerését is segítette - ami na-
gyon fontos mindkét évfolyamon 
a hosszú karantén időszak után.  
Az idei tanévben huszadik éve ol-
vassuk örömmel diákjaink he-
lyenként humoros élménybeszá-
molóiból az örömöt, elégedettsé-
get a természetben megszerzett 
gyakorlati tudását illetően.

Az ideiek közül 1-2 példa (9.b): 
Buzás Eszter: „Mivel terepen 

voltunk, természetes élőhelyei-
ken láthattuk az élőlényeket. Na-
gyon tetszett, hogy nem a suli falai 
között tanultunk a növényekről. 
Jobban megismertem az osztály-
társaimat. Szerintem erre legjob-
bak a csapatmunkák.”

Magyar Petra Lili: „Fel kellett 

ismerünk 20 féle növényt képek-
ről és erre kaptunk jegyeket. Nem 
gondoltam, hogy mindet tudni fo-
gom. Rengeteg új dolgot tanul-
tunk meg a környezetünkről és 
benne a növényvilágról.”

Rajnai Márkó: „Megismerked-
tünk a mikroszkóphasználattal 
is, ami nagyon izgalmas volt, hisz 
annyira más így szabad szemmel 
az alig, vagy egyáltalán nem lát-
ható természet. Sokkal színeseb-
bé, élettelibbé, jelentőségteljeseb-
bé válik az élet legapróbb részle-
te, szereplője is a nagyító alatt. 
Eddig nemigen fogtak meg a nö-

vényvilággal kapcsolatos dolgok, 
de most – teljesen más szemszög-
ből látva – már érdekesebbé vált 
számomra mindez.”

Pillár-Bán Csenge: Számom-
ra nagyon érdekes volt ez a 3 nap. 

Különösen azért, mert nem is gon-
doltam, hogy Százhalombattának, 
mint iparvárosnak ilyen gazdag a 
növényvilága.

Továbbiak: Természettudomá-
nyi terepgyakorlat 2021. szeptem-
ber. Diákjaink élménybeszámolói 
– aranybatta.hu (edu.hu)

Horváthné dr. Hidegh Anikó
biológia-földrajz szakos tanár

Aranykaland

20 év gyakorlat a terepen
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Hagyományunkhoz híven – a ta-
valyi „kényszerpihenő után” – 
idén júliusban újra gyerekek né-
pesíthették be az iskola táncter-
mét, auláját és udvarát. Temati-
kus sport- és tánctáborunk két 
héten keresztül nyújtott lehetősé-
get közel 40 diák számára a nyá-
ri szünidő aktív eltöltéséhez. Igye-
keztünk olyan programtervet ösz-
szeállítani, mely a legfiatalabbak 
(5 éves) és legnagyobb (7. évfo-
lyamba lépő) gyerkőcök számára 
is érdekes, szórakoztató elfoglalt-
ságot jelentenek.

Első hetünkön egészen az ős-
korig utaztunk vissza képzeletbe-
li időgépünkkel, ahol a dinoszau-

ruszok földjén leleményes kis ős-
emberekként kellett helytállni a 
sportos, kalandos feladatok so-
rán. Kirándulásaink alkalmával 
szerencsére elkerültek minket a 
veszedelmes dínók, így nyugodtan 
sétálhattunk városunk kiserdejé-
nek ösvényein, valamint együtt fe-
dezhettük fel a Duna-parti romok 
érdekes területét. 

Az „ősember-gyerekek” legtöbb 
idejüket az udvaron töltötték, ahol 
egyéni, páros vagy épp csoportos 
sportfoglalkozáson, játékokban 
vettek részt. Ilyen volt a számhá-
borúzás, a titkos dínó-tappancs 
keresés vagy a futóverseny ver-
seny. A kevésbé aktív elfoglaltsá-
got kereső gyermekek is megtalál-
hatták nálunk a számításaikat: ju-

tott időnk agyagtárgyakat készíte-
ni, színezni és kréta-rajzolni.

 Délutáni meseolvasásainkhoz 
Berg Judit Két kis dínó a zsírkré-
ta korban című könyvét hívtuk se-
gítségül. A fejezetek meghallgatá-
sa után saját dínó bábjainkat is 
könnyebb volt megalkotni. Tar-
tottunk fagylaltozó, dinnye- és pa-
lacsinta partikat is, pénteken pe-
dig szeretettel vártuk a szülőket 
egy rövid táncbemutatóra, ekkor a 
tábori héten elsajátított koreográ-
fiát tekinthették meg. 

A második héten sok bűvös va-
rázsló és mágikus boszorkány tel-
jesítette a hét különleges feladata-
it. Láthatatlanná tévő köpenyünk 

kézzel-lábbal lett feldíszítve, me-
lyet később az aulában állítottunk 
ki. Sajnos a hőségriadó miatt nem 
jutottunk el a Karácsony tanyára, 
így a lovaglás mindkét héten ki-
maradt a programsorozatból. Re-
méljük a féktelen vízilufi csaták 
kárpótolni tudták a gyerekeket. 
Varázslóink ezen a héten a pén-
teki előadáson az általuk készített 
varázspálcával és repülő seprűvel 
vettek részt.

A táborokról készült képek és 
videó felvételek az iskola honlap-
jának galériájában érhetők el.

Hatalmas élmény volt a tanu-
lókkal ez a két hét, reméljük jövő 
nyáron is találkozhatunk velük!

Tornai Boglárka
Havasi Péter

A százhalombattai Kőrösi isko-
la tanulói idén is háromféle ván-
dortáborban vehettek részt. Ki-
ki habitusának, mozgáskultúrá-

jának megfelelően választhatott 
a kerékpáros-, evezős- és gyalog-
túrázós táborok közül. 

Az iskola – sportiskola lévén – 
évek óta nagy gondot fordít arra, 
hogy diákjai a nyári szünetben is 
aktív pihenéssel, sok mozgással 
töltsék szabadidejüket, nem el-
hanyagolva az ismerkedést ha-
zánk kultúrájával, természeti 

szépségeivel. Tíz pedagógus kö-
zel száz gyermeket vitt el a há-
romféle táborba, három hely-
színre.

A kerékpárosok a Bükkben 
és az Aggteleki-hegységben töl-
töttek el egy hetet rengeteg épí-
tett- és természeti csodát látva, s 

nem mellékesen több, mint 150 
km-t tekerve. A „vízivándorok” 
a Mosoni-Dunán eveztek, felejt-
hetetlen élményeket szerezve. 
Az erdei vándortáborozók a Zse-
lic vadregényes tájait barangol-
ták be. 

Mindhárom közösség megta-
pasztalta a tábori élet szépségeit, 
gyönyörű tájakon járt, hasznos, 

értékes élményekkel tért haza. 
Egybehangzó véleményük: Jövő-
re újra belevágnak!

n

VÁ R O S N A P LÓ
Nyári napközis táborok  

a Kőrösi Iskolában
Kőrösi vándortáborok
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Az elmúlt 11-évben Cser János el-
nökünk és barátunk volt a vezetője a 
közösségnek, amelyet haláláig, 2021. 
januárjáig vezetett. Nagy veszteség a 
klubnak, hiszen vezető nélkül maradt 
a közösség. Felesége, Pannika min-
dig segítője volt vezetőnknek, akinek 
szintén sokat köszönhetünk.

Sajnos a járvány sem volt jó hatás-
sal a klub életére, elmaradtak a ta-
lálkozások, a klubnapok, nem tud-
tuk egymással úgy tartani a kapcso-
latot, mint korábban.  Nem éppen 
pozitív változásokat hozott ez az idő-
szak a klub életében, vezetés hiányá-
ban nem volt, aki összefogja a tagsá-
got, szétesés fenyegetett bennünket, 
voltak, akik más klubot választottak 
a bizonytalanság miatt.

Hosszú idő után végre augusz-
tus 6-án találkozhattunk a tagsággal, 
kb. 50-60 fő jött el, ahol vezető vá-
lasztásra került sor. Nem akarta sen-
ki sem felvállalni a klub vezetését, – 
Cser János magasra tette a mércét –, 
de többen felajánlották egy leendő 
vezetőnek a segítségüket. 

Sikerült megszavazni egy négyfős 
vezetést a tagságnak, a tagok közül 
Battai Kata, Bilics János, Feledy Ma-

riann és Tóthné Irénke személyében, 
akiket megbíztak a klub vezetésével 
2022. februárig.  

Az új vezetőség megkezdte a közös 
munkát, a feladatok felosztását, sze-
mélyemet bízták meg a vezetési mun-
kák koordinálásával és a vezetői te-
endők ellátásával. 

A Klub önerőből, tagdíjakból, 
Százhalombatta Város Önkormány-
zatának támogatásával, valamint a 
Barátság Kulturális Központ segítsé-
gével gazdálkodik. Cser János néhai 
elnökünk nagyon jó kapcsolatot ala-
kított ki a városvezetéssel, valamint 
Vezér Mihály polgármester úrral. Bí-
zom benne, hogy ez jó kapcsolat foly-
tatódik és a továbbiakban is megma-
rad szolgálva ezzel a közösség érde-
két.

Új fejezet kezdődött az Őszidő 
Nyugdíjas Klub életében, megtart-
juk hagyományainkat és igyekszünk 
új színt is behozni az életünkbe. Ter-
mészetesen szervezzük a programja-
inkat, szeptemberben 10-én találkoz-
tunk a tagokkal, ez volt az újra ala-
kuló ülésünk, ahol terveztünk, be-
szélgettünk. Részt vettünk a Battai 
Napok programján, amelyre meghí-
vást kaptak a 65 év felettiek. Kecske-
métre kirándultunk szeptember 14-
én, ahol a program városnézés, ebéd, 
gyógyfürdő volt. Klubnapot tartunk 
24-én a jól megszokott helyünkön, a 
BKK kamaratermében, ahol Stejman 
Gyuri zenél. Szeretettel várjuk tagja-
inkat, azokat is akik kicsit eltávolod-
tak tőlünk,  fiatal nyugdíjasokat, akik 
szeretik a társaságot, kirándulásokat, 
kulturális programokat, mindenkit. 
A klubélethez a vezetők és a tagság 
együtt fontosak.

Mottónk: Szeressük egymást gye-
rekek. /Amíg lehet./

Bilics János
elnök

Új vezetés, új élet az 
Őszidő Nyugdíjas Klubnál

Az Őszidő Nyugdíjas Klub 2002-ben jött létre, nyug-
díjasok civil szervezeteként. Városunk egyik legna-
gyobb létszámú, legaktívabb, több mint 150 főt szám-
láló közössége lett.

Férfi fodrász (KATI) BEJELENT-
KEZÉS NÉLKÜL várja vendégeit a 
HAJPONT Fodrászüzletben (Scitec 
nutrition mellett). Erkel Ferenc kör-
út 107. Páratlan hét: H-P 14:00-20:00, 
Páros hét : H-Szo 08:00-14:00
Elérhetőség: Tímárné Búzás Katalin 
06-30-676-4293

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

Teherautó bérlése  költöztetéshez, fuvarozáshoz! Autószállító bérlése 
ugyanitt!    06 20 250 6115; 06 20 250 3585

Oláh Sándorné (született Hoszpodár Anna)  
és Oláh Sándor 

szeptember 25-ei 50. házassági 
évfordulójuk alkalmából

szeretettel köszöntik őket 
gyermekeik, Andrea és Sándor, vejük László  

és 4 unokájuk:  Anna, Zoltán, Zsombor és Hanna.
Kívánnakjóegészséget,szeretetet,

nyugodt,szépéveket.
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Azt, hogy Ferenc pápának van hu-
mora, eddig még csak nem is sej-
tettem. Alighogy leszállt a repülő-
gépről, megkérdezte az őt fogadó 
delegáció tagjaitól: „Miért fogunk 
magyarul beszélni a mennyor-
szágban?” Aztán a tréfának szánt 
kérdésre ő maga válaszolt: „Mert 
egy örökkévalóságig tart megta-
nulni.” Van humora, s van tartá-
sa is, a becsület pedig úgy diktálja, 
hogy mi is tárgyilagosak legyünk 
vele. 

A rövid pápai látogatás is ele-
gendő volt ahhoz, hogy meggyő-
ződhessünk róla: Ferenc pápa lé-
nyegesen emberibb és humánu-
sabb annál, mint amilyennek a 
világsajtó eddig bemutatta. S leg-
főbbképpen pedig: konzervatí-
vabb. A teremtés rendjét vélet-
lenül sem értelmezi azzal a faj-
ta szabadossággal, mint ahogyan 
azt sokan híresztelik róla. A há-
zasságot olyan szentségnek tartja, 
mely csak férfi és nő között jöhet 
létre. Ez örvendetes. Ám az mégis 
csak faramuci ebben a mai világ-
ban, hogy annak kell örülnünk, ha 
a pápa a természetessel való azo-
nosulását nyíltan kimondja. Mert 
hol is tart akkor ez a világ? S hová 
tart? Az apokalipszis felé? Vagy 
talán most fordulhat minden jó 
irányba? 

Érvekkel senkit sem lehet meg-
győzni arról, hogy van Isten. Kü-
lönösen: észérvekkel nem. Két-
ségtelen tény, hogy a kozmosz 
harmóniája, a lét egymásba kap-
csolódó törvényszerűségei a sej-
tésnél több gondolatot ébreszte-
nek bennünk a teremtés csodá-
járól, de ettől függetlenül az is-
tenélmény elsősorban személyes 
élmény, s aki nem kapott megszó-
lítást, annak nyilván személyes él-
ménye sem lehet. Ugyanakkor az 
is kétségtelen tény, hogy a meg-
szólítás meghallásához kell a hal-
lás képessége is, s mivel ebben a 
vonatkozásban egyfajta belső hal-
lásról van szó, ki kell mondanunk: 
ez a képesség bizony fejleszthető. 
Fejleszthető a nevelés által, a hit-
ben élés eleven példáival, de leg-
inkább a szeretet gyakorlásával 
formálható. 

Százhalombattán a különféle 
vallási felekezetek nemcsak bé-

késen megférnek egymás mellett, 
hanem sokszor a közös ünnep-
lésnek is részesei. S az a különös, 
hogy ezek az ökumenikus pillana-
tok nem erőltetett alkalmak, ha-
nem van valami különös termé-
szetességük, mely meggyőződé-
sem szerint a Genius Locira vezet-
hető vissza. A Genius Loci (a hely 
szelleme) ugyanis lényege szerint 
interakció, s minden esetben az 
egyetemes értékekkel interferál. 
A Summerfestnek a többi között 

ezért is van kivételes jelentősége. 
Tavaly, amikor a Magyar Drá-

ma Napján átvettem a Széchenyi-
örökség Okmányát, Túri Török Ti-
bor szobrászművésszel a Nemzeti 
Múzeum Dísztermében hossza-
san beszélgethettem városunk-
ról. Gondolataival arra irányítot-
ta rá a figyelmemet, hogy Százha-
lombatta nemcsak a komfortossá-
ga miatt ily otthonos, hanem azért 
is, mert sok szakrális tere van. Ki-
sebb és nagyobb zúgok, ligetek, 
tisztások, borókás hajlatok, ahol 
lehet meditálni, imádkozni, egye-
dül maradni tehát a mindenség-
gel, azaz: kinyílni a transzcendens 
felé.  

Túri Török Tibor történelmi 
szobrainak a javát ingyen ado-
mányozta azoknak a magyar vá-
rosoknak, ahol megfogant benne 

az alkotást elindító inspiráció. Ez 
év augusztus 20-án, munkássá-
ga elismeréséül Köztársasági El-
nök Úrtól a Magyar Ezüst Érdem-
keresztet vehette át. Nemrégiben 
azt a felkérést kaptam, hogy mél-
tassam munkásságát. A Főtéren, a 
Makovecz-templom közelében az 
alábbi sorokat vetettem papírra: 

„Vajon mi végre kaptuk a te-
remtőtől a művészetet? Azt hi-
szem, elsősorban azért, hogy meg-
határozó része legyen életünknek, 
hogy felfrissítse a szürke és pisz-
kos hétköznapokat, hogy varázs-
erejével talpra állítsa az eltiport 
embert az emberben. A művészet 
mindig gyógyír, mindig humánus, 
ám néha néma kegyelet helyett 
ordító kegyetlenség. Mert sokszor 
csak az észveszejtő kitárulkozás 
segít elviselni a tragédiák fájdal-

mát. A képzőművészt a kitárul-
kozás lehetősége mindig jobban 
szorongatja, mint más alkotókat. 
A szobrász újra-formáló kezével 
megmarkolja a makacs anyagot 
és szívében a teremtés vulkántü-
zével új diadallá gyúrja a letűnt 
idők nagy alakjait és tetteit. 

Túri Török Tibor alkotásai – 
még halállal-átitatott plaszti-
kusságukban is – a remény szü-
letés-himnuszai. Köztéri szob-
rai, zárt terekben kiállított büszt-
jei és domborművei azt hirdetik, 
hogy lelkünk eleven része a múlt 
és a léttől-el-nem-különíthető 
jóságért való hősiesség. Vallo-
mások ezek a szobrok tehát ar-
ról, hogy az ember csakis a jóért 
való küzdelem által lehet a mara-
dandóság bizonyossága. Túri Tö-
rök Tibor, hisz abban, hogy csak-

is az ingyen való munka tarthatja 
meg igazából a világot. Dolgozik 
tehát soha-ki-nem-apadó szív-
vel, műveit többnyire adomány-
nak szánva, céltudatos életszere-
tettel építve nemzetét, felmutat-
va mindannyiunknak az igazi gaz-
dagságot.”

Czigány György nemrégiben 
azt fogalmazta meg, hogy: „Lé-
tünk elvesztésének egyetlen le-
hetséges emberi rehabilitációja 
a művészet, részt vesz a teremtés 
aktusában, elölről kezdi a vilá-
got.” Többször leírtam már, hogy 
nagyon szerencsés dolognak tar-
tom, hogy városunkban ennyi 
művész él. Hadd vázoljam most 
ennek a „szerencsének” egyik as-
pektusát! 2015-öt írunk. Megyek 
az utcán, jön velem szembe Lász-
ló Bandy! Gratulálok legújabb raj-

zához, ő kontrázva rögtön idézi az 
egyik versemet. Egy-két udvarias 
szó, aztán máris a héber bara (te-
remteni) igét elemezzük, s kons-
tatáljuk, hogy ez bizony a creatio 
ex nihilo, azaz a semmiből való te-
remtés szava. Aztán elemezzük 
az úrvacsora és az oltáriszentség 
közötti teológiai különbséget. A 
transzszubsztanciációt. Kicsit vi-
tatkozunk, majd mindketten be-
látjuk, hogy nem a nézet, s nem is 
a nézetünk mögötti érvrendszer a 
fontos ebben a kérdésben igazán, 
hanem az, hogy mindketten tud-
juk: az eucharisztia kegyelmi ado-
mány. A hit ugyanis donatio: Is-
ten ajándéka. 

Milyen jó, hogy erről ma már 
fesztelenül és bátran beszélhe-
tünk, s akár a Hírtükör hasábjain 
is leírhatom! n

Fazekas István

FŐTÉR
Az eucharisztia kegyelmi adomány
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S P O RT

Ha az ember elindul egy hazai, él-
vonalbeli kick-boksz versenyen, akkor 
nagy eséllyel szemben találja magát 
egy világbajnokkal, Európa-bajnok-
kal. A küzdőtéren kívül barátságos él-
versenyzők, a tatamin nem tréfálnak, 
hiszen mindenki a legfényesebb ére-
mért jár versenyekre.

Szombathelyen rendezte meg a 
Magyar Kick-Box Szövetség a light-
contact (folyamatos félerejű küzde-
lem) és a kick-light (folyamatos fél-
erejű küzdelem comb rúgással) sza-
bályrendszerek országos bajnokságát. 

A tét a bajnoki cím megszerzése, ezzel 
együtt pedig a válogatottba való beke-
rülés volt.

A battai egyesület feltörekvő ver-
senyzője, Ivancsik Szabolcs az érettsé-
gi és felvételi vizsgái mellé júniusban 
még egy övvizsgát is bevállalt, ahol 
megszerezte a 6. kyu fokozatot, amely 
a zöld öv viselés jogán túlmenően le-
hetőséget biztosít számára a felnőtt 
országos bajnokság mezőnyében tör-
ténő indulásra.

A covid előtti időszakot Szabolcs 
remekül zárta a 2019-es diák-olim-
pia junior korosztályában megszer-
zett point-fighting 1. helyével. Sajnos 
utána, mint minden sportoló, kény-
szermegoldások sokaságával próbálta 
szinten tartani, alkalom adtán fejlesz-
teni a tudását. A hosszú versenyszünet 
miatt már nagyon várta az elvégzett 
edzésmunka kipróbálását „éles” kö-
rülmények között. Nehezítette a hely-
zetét, hogy korcsoportot és súlycso-
portot is váltott időközben. A junior 
84 kg-os kategóriából a felnőtt 89 kg-
os kategóriába nőtt fel. A light-contact 
és kick-light szabályrendszerekkel is 
csak edzés körülmények között talál-
kozott a versenyt megelőzően. 

A várva várt napon Szabolcs is ki-
fogott a Light-contact döntőben egy 
világ- és Európa-bajnokot, Szmolek 
Emánuel személyében. Ez aztán 
„mélyvíz” a javából: új korcsoport, új 
súlycsoport, új szabályrendszerek, és 
ráadásul egy világbajnok. A százha-
lombattai fiú remekül állta a sarat, de 
a több év versenyrutinon, az ebből fa-
kadó technikai tudáson nem lehetett 
felül kerekedni, egyhangú pontozás-
sal (mindhárom pontozóbíró Emá-
nuelt jelölte győztesnek) a papírfor-
mának megfelelő eredmény született. 

Szabolcs keresnivalóját ebben a me-
zőnyben alátámasztja, hogy mindhá-
rom menetben remekül küzdött, és 
megérdemelten lett ezüstérmes.

A kick light szabályrendszerben a 
döntőbe jutásért vívott mérkőzésen az 
első két menetet végig irányítva, ve-
zetve, egy tapasztaltabb versenyzővel 
szemben maradt alul, aki jobban be-
osztotta erejét, és a 3. menetben meg-
fordította a pontviszonyokat, így meg-
osztott pontozással (a három ponto-
zóbíró közül egy Szabolcsot, kettő pe-
dig ellenfelét jelölte meg győztesnek), 
minimális pontkülönbséggel a har-
madik helyen végzett.

A felkészülésében a Százhalombat-
tai Kick-Box S.E. edzőin, Sebán Zoltá-
non és Kecskés Istvánon kívül meg-
határozó szerepet töltött be a Pest 
Megyei Kick-Box Szövetség elnöke, 
Gnyálin István V. DAN-os mester, 
akinek ez úton is köszönjük a munká-
ját. A további terveket nagyban meg-
határozzák Szabolcs elfoglaltságai, hi-
szen a verseny után kezdte meg tanul-
mányait a Budapesti Gazdasági Egye-
temen.

n

Pup Levente magabiztos sze-
repléssel 3. helyezést ért el a Diák 
„B” 55 kg-ban.

Csák Zsolt Zétény 5. lett a Diák 
„A” 45 kg-ban. Zétény 30 dkg-

al túllépte a saját súlycsoportját, 
így magasabb kategóriában in-
dult, ezért is remek teljesítmény a 
pontszerző hely.

n

Bronzérem és pontszerzés
Eredményesen szerepelt a SZVISE JUDO Szakosztályának két 
versenyzője a 360 főt felvonultató egri megmérettetésen szep-
tember 18-án.

Harmadik alkalommal vett 
részt LakTünde, a SZVISE ver-
senyzője és lánya BaloghNoé-
mi, a rendkívüli akadályokkal 
nehezített versenyen, Nyár-
egyházán, szeptember 4-én.

Lak Tünde a 75 induló női ver-
senyző közül korosztályában 1.he-
lyezést ért el, lánya, Balogh Noémi 
pedig a 38 korosztályos versenyző 
közül a 7. helyen végzett.

n

A 3. helyet szerezte meg a 
százhalombattai VUK SE lab-
darúgó szakosztályának U9-
es csapata az V. Blazepod ku-
pán, szeptember 4-én.

Külön öröm, hogy a torna leg-
jobb játékosa az a Radován Milos 
lett, aki a battai egyesületből ke-
rült ki.

n

Győzelem a „Brutálfutáson”

Bronzérem a kupán

Nagyszerű helytállás -  
Battai kick-boksz érmek

Ivancsik Szabolcs, a Százhalombattai Kick-Box Sportegyesület 
versenyzője egy ezüst és egy bronzéremmel tért haza a Szombat-
helyi Kick-Box Liht-Contact és Kick-Light Magyar Bajnokságról 
– tájékozatta szerkesztőségünket Kecskés István, a klub edzője.
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Az egyesület beszámolója sze-
rint szombat délelőtt 5 futamot 
teljesített a hiányos mezőny a 
gyenge forgolódó szélben, a dél-
után a szélcsendes időszak miatt 
két futammal zárult.

Hasonló szélcsend várta a ver-
senyzőket vasárnap reggel, de a 
kezdésre éppen megérkezett a kö-
zepes, egyirányú szél, erősebb be-

fújásokkal, így 7 futamot teljesí-
tettek délelőtt. A nap további ré-
szében gyenge szélben 4 futamot 
indítottak, amiből kettőt lefújt a 
főbíró a szélcsend miatt.

Battai eredmények: I. Forró 
Krisztián, II. Garay György, III. 
Forrai Csaba, VI. Schulek János, 
IX. Gergely András, XI. Pákozdi 
Mihály. n

A felkészülés biztató jeleket 
mutatott, de tudtuk, hogy a tét-
mérkőzések másképp működnek.

A két csapat céljai jelentő-
sen különböznek egymástól. Mi a 
bennmaradást tűztük ki magunk 
elé, a vendégcsapat a feljutást. 
Ezek alapján nem lehetett könnyű 
meccsre számítani.

Szerencsére mindenki egészsé-
ges volt, így a legerősebb összeál-
lításban léphettünk pályára.

A mérkőzés első öt perce puha-
tolózó játékot hozott, és a csapa-
tok 3-3-ig jutottak. A következő 
tíz-tizenkét percben sikerült rit-
must váltanunk és Kovács János 
védései alapot adtak Félegyházi 
Zsolt és Tóth Bálint góljaihoz, így 
sikerült ellépnünk öt góllal 12-7-
re. A szünetig sikerült tartani a 

tempót, de három egymást követő 
kiállításunk alatt kicsit közelebb 
kerültek a vendégek. A csapatok 

18-16-os eredménynél mentek el a 
félidők közötti pihenőre.

A második félidő elején na-
gyobb tempóra kapcsoltak a Far-

kasok és 21-21-nél utolértek min-
ket. Próbáltuk tartani a lépést, 
de a lassabb védekezés, egy-két 
rossz döntés miatt átvette a ve-
zetést a bajnokesélyes csapat és 
az 52.percre elléptek négy góllal 
30-34-re. Ekkor Adorján Gábor 
időt kért, amelyen rendezte a so-
rokat. Az utolsó nyolc perc hatal-
mas izgalmakat hozott. Több si-
keres védekezéssel, jó pár Kovács 
János védéssel, két-két Kiss Attila 
és Félegyházi Zsolt góllal a lelkes 
közönségünk hangos szurkolása 
segítségével egyenlítettünk.

Az utolsó percre maradt a dön-
tés. A vendégek hosszan támad-
hattak, aminek a végén büntető-
höz jutottak, melyet értékesítet-

tek. 23 másodpercünk maradt az 
egyenlítésre. Sajnos az utolsótá-
madásunkat megakasztották és 
a megítélt időn túli szabaddobás 

sem ért célt, így el kellett fogad-
nunk a tisztes helytállás érzését.

A csapat teljesítménye több 
mint bíztató volt. Reméljük a ha-
sonlóan jó és reméljük pontokban 
eredményesebb folytatást.

SZKE: Kovács, Pásztor, Bok-
réta (kapusok), Mogyorósi 5 (1), 
Tóth 4, Félegyházi 10, Kővári 5, 
Gyurcsovics 2, Pap 2 (1), Kiss 5, 
Keresztes 1, Fiar, Kedves, Györkő, 
Major, Bozi

A következő hazai mérkőzé-
sünkre Százhalombattai KE-Pécsi 
KE, 2021.09.25-én szombaton 18 
órától kerül sor a battai sportcsar-
nokban, ahova továbbra is ingye-
nes a belépés.

Tallér Zsolt

S P O RT
Remek hétvége

Három érmet és több jó helyezést szereztek a százhalombattai 
Dunamenti Energia Modellező Klub versenyzői Ölbőn, a modell-
vitorlás Országos bajnokságon az F5-E hajóosztályban, szeptem-
ber 11-12-én.

Nagy csatában vereség a 
bajnokesélyes ellen

34-35-re kikapott a Százhalombattai KE a Budai Farkasok együt-
tesétől hazai pályán az NB I/B legutóbbi fordulójában. A battai 
csapat két év kihagyás után lépett újra pályára ebben az osztály-
ban – írja az egyesület a mérkőzés beszámolójában.
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Keresztrejtvény
ErichMariaRemarquenémet író, 1970. szeptember 25-én halt meg. Az első világháborúban behívták katonának, meg is se-
besült, tapasztalatait, élményeit a Nyugaton a helyzet változatlan című regényében írta meg, amellyel hatalmas sikert aratott. 
Hitler hatalomra jutása után pacifizmusa és háborúellenessége miatt rengeteg támadás érte, végül még az állampolgárságát is 
megvonták, ezért emigrálni kényszerült. Későbbi regényeit is a háborúellenesség jellemezte, így például A diadalív árnyéká-
ban vagy a Szerelem és halál órája címűeket is. Több művét meg is filmesítették. Rejtvényünkben tőle idéztünk egy gondolatot. 

A megfejtéseket 2021. október 1-jéig várjuk a hirtukor@mail.battanet.hu, vagy a Hírtükör Szerkesztősége, 2440 Százhalombatta, Ifjúság útja 7. 
(Polgárok Háza) címre. A helyes megfejtők közül egy szerencsés a Barátság Kulturális központ egyik színházi előadására felajánlott belépőjegye-
ket kaphatja meg. 

Az előző számban megjelent rejtvényünk helyes megfejtéséért Skobrák Attila, a Barátság Kulturális Központ 2021. október 7-ei, A falu rossza 
című színházi előadására vehet át 4 db jegyet a BKK jegypénztárában a jegypénztár nyitvatartási idejében. Ármány, szerelem, boroshordó, kés, 
pisztoly, ásó, kapa, nagyharang: Bátki Tercsi és Feledi Lajos esküvőjén mindez látható lesz A falu rossza című színdarabban, mely a Déryné Prog-
ram támogatásával valósul meg a Barátság Kulturális Központban 2021. október 7-én csütörtökön, 19.00 órától.
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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


