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Díjátadás a Battai Napokon

A legnagyobb adózókat köszöntötték, valamint átadták a Megyei Kitüntető díjakat és a Közösségért
díjakat a rendezvény megnyitóján, szeptember 10-én.
A járványhelyzet miatt egy év kihagyás után idén ismét sikerült megtartani az Önkormányzat hagyományos
rendezvényét, a Battai Napokat – immáron a huszonhetediket.
A város vendégül látta a környező
települések polgármestereit, képviselőit, a nagyvállalatok vezetőit és a díjazottakat. A közönség soraiban jelen
voltak a Képviselő-testület tagjai, köztük Vezér Mihály polgármester, Török
Sándor és Nagy Balázs alpolgármesterek.
Vezér Mihály ünnepi beszédében
elmondta, hogy nagy öröm újra együtt
ünnepelni a mögöttünk álló kalan-

érkezőket – ezt maga is tapasztalhatta ide költözésekor. A város rendezvényei alkalmat teremtenek megmutatni, hogy törődünk egymással: megosztva örömeink megsokszorozódnak,
terheink pedig könnyebben elhordozhatóvá válnak. Mindemellett ezek a
programok segítenek együtt kikapcsolódni. Végezetül Vezér Mihály köszönetet mondott a szervezőknek, a sokszínű, izgalmas programsorozat összeállításáért.
A megnyitó beszéd után a polgármester a hagyományoknak megfelelően elismerő oklevelet adott át a várost a legmagasabb adókkal támoga-

dos időszak után. Az örömbe szomorúság is vegyül, hiszen a járvány áldozatokat is követelt, illetve távol kellett
maradniuk a rendezvénytől azoknak,
akik nem kívántak élni az oltással. Az
együttes ünneplés erősíti az összetartozás érzését, és akár jelen tud lenni valaki, akár nem, mindannyian lokálpatrióták vagyunk; úgy gondoljuk,
lakóhelyünk, Százhalombatta a világ
legszebb és legélhetőbb városa. Kötődésünket erősíti, hogy tudjuk, szép, élhető, barátságos, városunk kialakulásában 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 Batta befogadó város, szeretettel fogadja
a közösség értékeit gyarapítani kívánó

tó virilistáinak. Ebben az évben három nagyvállalat, a MOL Nyrt., a
Dunamenti Erőmű Zrt., valamint a
Petrolszolg Kft. kaphatta meg az Önkormányzat elismerését.
A MOL Nyrt. nevében Németh Csaba a Dunai Finomító Pénzügyi vezetője, az Erőmű részéről Horváth Péter
vezérigazgató, a Petrolszolg Kft. képviseletében Somogyi Sándorné adminisztrációs vezető és Dianovszky András, a minősített tevékenységek és ellenőrzés vezetője vette át a díjat.
Pest-Pilis-Solt vármegyét – amelyhez 187 település között Százhalombatta is tartozott – 1659. december 4-én alapították; ennek emlékére Pest Megye Közgyűlése 1999-ben
december 4-ét Megyenappá nyilvánította. Ezen a napon hagyományo-

Nyárzáró családi fesztivál
Interaktív kiállítás megnyitók a BKK-ban
Új vezetés, új élet az
Őszidő Nyugdíjas Klubnál
Nagyszerű helytállás Battai Kick-boksz

san valamennyi város közösen ünnepel és köszönetet mond mindazoknak, akik magas színvonalon, elhiva-

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

tott módon végzik munkájukat, vagy
a mindennapokban példamutató tetteket vittek véghez, példamutató módon cselekedtek a közösség érdekében. Idén a járvány miatt elmaradt a
Megyenap, ezért a helyi polgármesterek adták át az elismeréseket a települések díjazottjainak. Százhalombattán
az Év Tűzoltója Díjat Rózsa Gábor, a
Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Érdi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének vezetője vehette át, az
Év Iparosa Díjban az Ostorházi család,
az Ostorházi Bevonatkésztő Kft. részesült.
Ünnepélyes keretek között ugyancsak átadták a Képviselő-testület által alapított Közösségért díjakat. Ezt
az elismerést azok a személyek érdem-

Kálmán; 4. sz. választókerület: Varga László, Illéssy Mátyás; 5. sz. választókerület: Kovács Lajosné, Rupics
József; 6. sz. választókerület: Czakó
Nicolette, Mohácsi József; 7. sz. választókerület: Varga Ferenc, Házi Tamás; 8. sz. választókerület: Loós Attila, Boda Tamás.
Az elismeréseket a kerületi képviselők adták át, sorrendben: 1. Nagy
Balázs, 2. Szabó Zoltán, 3. Szalai Attila, 4. Szabó Attila, 5. Török Sándor,
6. Szél Pál távollétében Vezér Mihály
polgármester, 7. Vezér Mihály, 8. Szabó Gábor.
Azon díjazottaknak, akik nem tudtak megjelenni, a képviselők személyesen eljuttatják az elismerést.
A díjátadást színvonalas színpa-

lik ki, akik a város közéletében vagy
szűkebb lakókörnyezetükben példaértékű, közösségformáló tevékenységet végeznek. Választókerületenként

di produkciók színesítették a B-Cool
Dance Team akrobatikus tánccsoport
előadásában.
n
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A téglagyártól a Turul utcáig

Egyeztető megbeszélés
a polgármesterrel

Képviselői munkám fontos része
a napi szintű lakossági kapcsolat.
A kölcsönös tájékozódás és tájékoztatás során jutok hozzá azokhoz az információkhoz, amiben az
Óvárosban élők segítségemre számítanak. Szinte minden találkozás alkalmával az itt élők figyelmébe ajánlom, hogy ügyes-bajos
közügyeikkel, a szolgáltatásokkal
kapcsolatos elvárásaikkal közvetlenül is fordulhatnak az önkormányzati intézményekhez, gazdasági társaságokhoz.
Én is ezt teszem, és a legfontosabb kérdésekben ezért keresem
fel újra és újra Vezér Mihály polgármester urat. Ezt tettem legutóbb, szeptember 17-én is.

értettünk, hogy meg kell határozni a lakóingatlanokon belüli
gépkocsibeállók számát, elkerülve
ezáltal a kertvárosi övezetekben
is egyre inkább fennálló parkolási gondokat.
Az ősz folyamán az önkormányzati műszaki iroda elkészíti
a Matta-kertben vásárolt önkormányzati telekre a terveket, amit
egy lakossági találkozó keretén
belül szeretnénk bemutatni az ott
élőknek.
A Turul utca javítása is időszerűvé vált, hiszen a szilárd burkolattal nem rendelkező szakaszán
erősen elhasználódott az úttest.
A Panoráma utca és Avar köz
szennyvízcsatorna
fejlesztése

Ami a leginkább foglalkoztatja
a lakosságot, és amivel a legtöbb
megkeresést kaptam az Óvárosból, az a téglagyárral kapcsolatos.
Mint a polgármester úr elmondta, a Téglagyári-völgy régészeti övezetbe tartozik, tekintettel
arra, hogy a közvetlen környezetében lévő földvár fokozott védettségi helynek minősül. Továbbá érvényes a területre vonatkozóan a
Natura 2000 besorolás.
A Helyi Építési Szabályzat azon
irányú módosításában is egyet-

többletfedezet igény miatt húzódik, remélhetőleg az év végén
megvalósul.
Közvilágítás bővítés szükséges
az Álmos, Bulcsú, és Matróz utcákban, valamint útrekonstrukció a Botond, Bulcsú utcákban, reményeim szerint ezek közül lesz
amelyik a 2022-es költségvetésben szerepelni fog.
Szabó Gábor
települési képviselő, Óváros
szabogabor@mail.battanet.hu
06 20 222 2930

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

Nyárzáró Családi Fesztivál
Sokan kilátogattak a Halom Polgári Egyesület rendezvényére a százhalombattai Csónakázó-tóhoz, szeptember 4-én.

A szervezők színes szórakozási
lehetőségekkel és műsorokkal várták a gyerekeket és a felnőtteket. A
sztárfellépő Bon-Bon zenekar mellett a többi között volt bábszínház,
humor, táncelőadás, ugrálóvár. A
jó időnek is köszönhetően a nap folyamán több mint ezren keresték fel
helyszínt.
Bóna Zoltán országgyűlési képviselő örömét fejezte ki, hogy az elmúlt másfél év nehézségei után létrejöhetett a családi nap. Köszönetet
mondott az illetékes minisztériumnak, a helyi szervezőknek és azoknak, akik kilátogattak a Csónakázótóhoz.
Lukács Bernadett szervező elmondta, 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 lehetővé teszi a nagyobb közösségi
programokat.
A Halom Polgári Egyesület öt hónapja alakult azzal a céllal, hogy a
város javát szolgáló különböző civil tevékenységeket folytassanak mondta el Nagy Balázs, a szervezet
elnöke. Lukács Bernadett és Szabó Zoltán társalapítókkal szeretnének további kulturális eseményeket
szervezni, fontosnak tartják a környezetvédelmet, a tervek között szerepel a lapkiadás is. Remélhetőleg
a mostani fesztivál is sokaknak biztosított tartalmas kikapcsolódást a
n
bezártság után – tette hozzá.

Máskép(p)

Interaktív kiállításmegnyitók a Barátság Kulturális Központban
A Barátság Kulturális Központ számos kiállítással várja Önöket az őszi
időszakban is.
Világunk apró csodái címmel nyílik kiállítás Kiss Imre, érdi makettező csodálatos munkáiból az Előtéri
vitrinekben szeptember 28-án kedden, 18.00 órakor. Imre Indioráma
néven készíti diorámáit, mely a makettezés egy különleges típusa, amikor valódi tájat, környezetet, életet,
hangulatokat megjelenítő kis látványelemeket mintáz meg a készítő. A sokszínű elemekben bővelkedő kiállításmegnyitón nem csupán
a maketteket csodálhatják meg, hanem betekintést nyerhetnek a makettek 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 interaktív beszélgetés is várja az érdeklődőket, mely segíthet a döntésben,
hogy tudatosan vásároljunk, fogadjunk örökbe kutyát, cicát, de ha már
van háziállatunk akkor is kaphatunk
hasznos tanácsokat. A beszélgetés résztvevői: a tárnoki Ebárvaház
képviselője, a Sirius Állat- és Természetvédelmi Alapítvány képviselője, Dr Brauswetter Viktor, állatorvos, a moderátor Raczkó Tamás.
László Bandy 80. születésnapját ünnepelhetik egy közös kiállítás
megnyitóval október 9-én szombaton, 17.00 órától. A kiállítások
és az intézmény további programjainak részletes leírását megtalálják az intézmény honlapján – www.
baratsagkk.hu –, a Facebook oldalon és az Őszi műsorfüzetben. n
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PROGRAMA JÁNLÓ

HÍR EK-AKT UAL ITÁS OK
Aszfaltozás. Százhalombattán a Pipacs utca aszfaltos szakaszának meghosszabbítása szeptember 14-én kezdődött meg. Az
ott élő családok kérésének eleget
téve építették be a város a költségvetésébe az utca szilárd burkolattal történő lefedését, mintegy 52
méter hosszan a korábbi aszfalt
folytatásaként. A munkálatok előreláthatóan a hónap végéig tartanak, ezt követően kerül sor a közvilágítás kiépítésére. Vezér Mihály
a lakosok türelmét kéri a munkálatok alatt.
***
Vegyszeres
gyomirtás.
Százhalombattán, szeptember 17étől, a MOL Nyrt. üzemi területén, az ún. „Csőcsorda” területén
a MOL Nyrt. megbízásából vegyszeres gyomirtás zajlik parlagfű
mentesítés céljából. Az fent megnevezett terület a MOL Nyrt. tu-

lajdona, mint üzemi terület, így a
lakosság számára a területre belépni tilos. A vegyszeres gyomirtással kapcsolatban a lakosság részéről intézkedés nem szükséges.
***
Karbantartás.
Időszakos,
ütemezett karbantartást végeznek
a MOL Dunai Finomító több üzemében, szeptember 23-a és október 30-a között. Ezt megelőzően
a nagyjavításra történő felkészülés során, valamint az üzemek újraindítása során több olyan technológiai tevékenységet hajtanak
végre, amelyek a zajhatással, látványos fáklyázással, esetenként
kellemetlen szaghatással járnak.
Az időszakos karbantartás a finomító berendezéseinek biztonságos üzemmenetét szolgálja, ezért
a MOL Nyrt. szíves megértésüket
kéri ebben az időszakban.
n

Szeptember 20-tól november
5-ig: Csóka László festőművész kiállítása - HBVK
Szeptember 29. (szerda) 19
óra: A Balázs Elemér Group jubileumi lemezbemutató koncertje – BKK
Szeptember 30. (csütörtök)
17 óra: Kóka Rozália mesemondó, 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 István Kórus, a Liszt Ferenc Vegyeskar
és a Kantátika férfikar koncertje –
Szent István templom
Október 1. (péntek) 16 óra:
Családi mesedélután – HBVK (belépő: 500 Ft/család)
Október 2-án és 3-án (szombaton és vasárnap) 10-15 óráig:
Mini mesehét, egész napos programok, mese, kézművesség, játékok az
egész család számára – HBVK (rész-

Sütemények, torták, házi főzött fagylalt,
prémium teák és széles kávékínálat!
Cukrászdánk nyitva minden nap 10:00-20:00!
Telefon: 06 23/ 350-360
Web: www.e-batta.hu
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Kedvenc süteményeit házhoz is rendelheti!

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

vételi díj 6.000 Ft/2 nap/fő; előzetes 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?” Csányi Sándor előadása - BKK
Október 7. (csütörtök) 19 óra:
A Falu rossza; a Déryné Társulat bérleten kívüli színházi előadása - BKK
Október 10. (vasárnap) 11
óra: Ann-Droid, egy robotlány csodálatos kalandjai, családi színház –
BKK
Október 16. (szombat) 11 óra:
Boribon kirándul, családi színház BKK
Október 18. (hétfő) 18 óra:
Dumaszínház, Kiss Ádám önálló estje - BKK
Október 19. (kedd) 18 óra: Világjáró Battaiak, A varázslatos Peru
című előadás - BKK
n
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VÁ R O S N A P LÓ
Közös tanévre hangolódás a
Sziszkiben
„Vannak emberek, akikből valami erő, bizonyos hatalom sugárzik, amely vonz, lenyűgöz és imponál.” (Széchenyi István)
Ezzel az idézettel hangolódtunk
rá a 2021-2022-es tanévre az alakuló értekezleten.
Egy ideje szakmai körökben
egyre sűrűbben találkozunk a
reziliencia fogalmával. A nyár le-

hetőséget adott arra, hogy igazgatói szemmel fókuszáljak az ezzel kapcsolatos szakirodalmakra.
A Sziszki mindig is időben nézett
szembe az új kihívásokkal, ezért
lett a reziliencia a központi témája a tanév eleji közös ráhangolódásnak.
A száraz szakirodalmak lehangolóak, ijesztőek lehetnek egy
élményteli nyár után, ezért játékos formában foglalkoztunk komoly szakmai tartalmakkal.
A pozitív pletyka módszerével
feltérképeztük erősségeinket. Jó
volt megtudni, hogy kollégáink
mit mondanak rólunk a hátunk
mögött. Így térképeztük fel erősségeinket.
Mint látható, a Széchenyi idézet
rólunk szól. Tudunk erőt sugározni, amely vonzza, lenyűgözi tanítványainkat.
Szükség lesz erre a hatalom-

ra, mert fura világban élünk. A
reziliencia az a képesség, ami segít abban, hogy az ember gyorsan
vissza tudja nyerni eredeti, jó állapotát testi-lelki szenvedés, illetve
nehéz élethelyzetek átélése után.
Naponta rengeteg stresszhatás
ér bennünket, rengeteg információt kell feldolgoznunk, folyton
döntenünk, választanunk kell, elindulunk egy úton, és hirtelen
újabb és újabb elágazások jönnek,
melyekkel nem tudunk előre számolni, szabályozatlanok a mindennapok. Ráadásul a
pedagógus maximalizmusa teljesítménykényszert
okoz,
sugározni,
égni szeretnénk, de
sokszor kiégünk.
Az emberi fejlődés
történetének egy
új szakaszán megyünk keresztül. Az
evolúció feltétele az
intelligens, kreatív
alkalmazkodás.
A reziliencia belső erő, vitalitás, rugalmasság, kitartás, motiváció, remény, minden helyzetben a lehetőség meglátása. Egy adottság,
ami minden emberben másképp
jelentkezik, aktivizálható, erősíthető. Kiindulópontja a helyes önismeret: hol tartok ebben a tekintetben? A következő lépés az
őszinte, bátor, felelősségteljes
szembenézés: mit kell tennem,
hogy előbbre jussak? Hiszen egészen új készségeket és kompetenciákat vár el tőlünk az élet.
Egy teszt kitöltésével megtudhattuk nevelőtestületi szinten ös�szesítve, hogy mely területeken
vagyunk nagyon jók, és mely területeken kell jobban odafigyelnünk.
Az alábbi területeket vizsgáltuk:
• megbékélés a múlttal és érzelmi stabilitás;
• realista optimizmus
• problémamegoldó képesség

• egyedi képességeink kamatoztatása
• önfegyelem és egészséges életmód
• tudatosság és szenvedély
• egészséges kapcsolatok.
Az egészséges kapcsolatok területe mindenkinek megfelelően működik, legtöbbünknek erőssége, a problémamegoldó képesség is kiemelkedően működik pedagógusainkban. A legtöbbet az
egészséges életmódunkkal kell a
jövőben törődnünk.
Műhelymunkák második részében John Hattie, – a világszerte ismert új-zélandi oktatáskutató
– vizsgálódásával ismerkedtünk
meg. Hattie mintegy 20 éve nekifogott, hogy összegezze az elmúlt
50 évben elvégzett, az oktatás hatékonyságával foglalkozó vizsgálatok eredményeit. Kíváncsi volt
arra, hogy mely tényezők azok,
amelyek ténylegesen befolyásolják a tanítás, tanulás minőségét
és sikerességét, és melyek azok,

amelyekről ugyan sokat beszélünk, de lényegesen nem változtatnak a dolgokon. Hattie Visible
learning (2008) című könyvében
50 000 tanulmányt elemzett. Valós, iskolákban elvégzett kutatásokat használt, és közel 150 olyan
tényezőt azonosított, amelyek
számba vehetők e kérdés vizsgálatakor. A kutatás eredményei alapján átgondoltuk saját szaktanári
munkánkat.
Végül az idei mottónk, a rezili
encia és a Hattie kutatás alapján
átgondoltuk és kiegészítettük jövőképünket. A munkaközösségek
egy-egy montázst készítettek, melyet bemutattak a teljes nevelőtestület előtt.
Jó hangulatú mégis mély szakmai indítás volt ez. Bízunk benne, hogy megadja számunkra azt
a lendületet, mellyel tovább tudjuk fejleszteni az iskolánkban folyó 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
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VÁ R O S N A P LÓ
Aranykaland
Az Százhalombattai Arany János Általános Iskola és Gimnázium szülői közössége által rendezett programot az idén is egy szép
napsütéses őszi szombaton rendeztük meg.

Az SZMK elnöke mellett a 11.
évfolyam kreatív, lelkes diákcsapata és a tagozatonként jelentkező és a diákok által megálmodott

feladatok megvalósításában részt
vállaló szülők közössége állt. Az
alsósok és az SNI tagozat osztályai azonnal lelkesedtek az iskolai állomásokra történő induláskor. A felsősök kicsit álmosan indultak a Csónakházba, de az ottani feladatokat elmagyarázó szülők
vidámsága, lelkesedése, biztatása
abszolút motiválóan hatott az osztályközösségekre. A gimnazisták
szabadulószobákból kiszabadulva, a városszerte kihelyezett állomásokon próbálták ki ügyességüket.
Köszönetemet fejezem ki az
SZMK elnökének, a szervezésben és a megvalósításban részt
vevő segítő szülőknek és gimnazistáinknak. Együttes szándék vezetett a gyerekek számára egy vidám, élménydús, közösségi feltöltődést és együttlétet jelentő program megvalósításához.

Horváthné dr. Hidegh Anikó
intézményvezető

20 év gyakorlat a terepen
A százhalombattai Arany János Általános Iskola és Gimnázium egyik profilja a biológia emelt
szintű képzés. Ennek lényege,
hogy a természettudományokat a
diákoknak nemcsak a tankönyvből tanítjuk, hanem a gyakorlat,
a mindennapi élet, a természeti
környezet oldaláról is megismertetjük a tanulóinkkal.
A gimnázium programjában,
helyi tantervében is szereplő gyakorlati tevékenység egyike a 3 napos terepgyakorlat, a 9. és 10. osztályban. Korábban hegyvidéki és
vízparti környezetbe utaztunk,
és ott végeztük a tereptani megfigyeléseinket: növényfelismerés,
állatismeret, életnyomok vizsgálata, a vizek mikroszkópikus élete, víz-talaj kémiai vizsgálata stb.
Azonban a vírus óvatosságra intett bennünket is, így második éve
helyben, azaz Százhalombattán
maradtunk.
Nagy örömmel és elégedettséggel tapasztaltuk, hogy lakóhelyünk 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 növény- és állatvilággal rendelkezik.
A terepi munka feldolgozásához 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 tudással lettek gazdagabbak.
A gyerekek csapatokban dolgoztak, amely egymás jobb megismerését is segítette - ami nagyon fontos mindkét évfolyamon
a hosszú karantén időszak után.
Az idei tanévben huszadik éve olvassuk örömmel diákjaink helyenként humoros élménybeszámolóiból az örömöt, elégedettséget a természetben megszerzett
gyakorlati tudását illetően.
Az ideiek közül 1-2 példa (9.b):
Buzás Eszter: „Mivel terepen
voltunk, természetes élőhelyeiken láthattuk az élőlényeket. Nagyon tetszett, hogy nem a suli falai
között tanultunk a növényekről.
Jobban megismertem az osztálytársaimat. Szerintem erre legjobbak a csapatmunkák.”
Magyar Petra Lili: „Fel kellett

ismerünk 20 féle növényt képekről és erre kaptunk jegyeket. Nem
gondoltam, hogy mindet tudni fogom. Rengeteg új dolgot tanultunk meg a környezetünkről és
benne a növényvilágról.”

vényvilággal kapcsolatos dolgok,
de most – teljesen más szemszögből látva – már érdekesebbé vált
számomra mindez.”
Pillár-Bán Csenge: Számomra nagyon érdekes volt ez a 3 nap.

Rajnai Márkó: „Megismerkedtünk a mikroszkóphasználattal
is, ami nagyon izgalmas volt, hisz
annyira más így szabad szemmel
az alig, vagy egyáltalán nem látható természet. Sokkal színesebbé, élettelibbé, jelentőségteljesebbé válik az élet legapróbb részlete, szereplője is a nagyító alatt.
Eddig nemigen fogtak meg a nö-

Különösen azért, mert nem is gondoltam, hogy Százhalombattának,
mint iparvárosnak ilyen gazdag a
növényvilága.
Továbbiak: Természettudományi terepgyakorlat 2021. szeptember. Diákjaink élménybeszámolói
– aranybatta.hu (edu.hu)

Horváthné dr. Hidegh Anikó
biológia-földrajz szakos tanár
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VÁ R O S N A P LÓ
Nyári napközis táborok
a Kőrösi Iskolában
Hagyományunkhoz híven – a tavalyi „kényszerpihenő után” –
idén júliusban újra gyerekek népesíthették be az iskola tánctermét, auláját és udvarát. Tematikus sport- és tánctáborunk két
héten keresztül nyújtott lehetőséget közel 40 diák számára a nyári szünidő aktív eltöltéséhez. Igyekeztünk olyan programtervet ös�szeállítani, mely a legfiatalabbak
(5 éves) és legnagyobb (7. évfolyamba lépő) gyerkőcök számára
is érdekes, szórakoztató elfoglaltságot jelentenek.
Első hetünkön egészen az őskorig utaztunk vissza képzeletbeli időgépünkkel, ahol a dinoszau-

ruszok földjén leleményes kis ősemberekként kellett helytállni a
sportos, kalandos feladatok során. Kirándulásaink alkalmával
szerencsére elkerültek minket a
veszedelmes dínók, így nyugodtan
sétálhattunk városunk kiserdejének ösvényein, valamint együtt fedezhettük 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 számháborúzás, a titkos dínó-tappancs
keresés vagy a futóverseny verseny. A kevésbé aktív elfoglaltságot kereső gyermekek is megtalálhatták nálunk a számításaikat: ju-

tott időnk agyagtárgyakat készíteni, színezni és kréta-rajzolni.
Délutáni meseolvasásainkhoz
Berg Judit Két kis dínó a zsírkréta korban című könyvét hívtuk segítségül. A fejezetek meghallgatása után saját dínó bábjainkat is
könnyebb volt megalkotni. Tartottunk fagylaltozó, dinnye- és palacsinta partikat is, pénteken pedig szeretettel vártuk a szülőket
egy rövid táncbemutatóra, ekkor a
tábori héten elsajátított koreográfiát tekinthették meg.
A második héten sok bűvös varázsló és mágikus boszorkány teljesítette a hét különleges feladatait. Láthatatlanná tévő köpenyünk

kézzel-lábbal lett feldíszítve, melyet később az aulában állítottunk
ki. Sajnos a hőségriadó miatt nem
jutottunk el a Karácsony tanyára,
így a lovaglás mindkét héten kimaradt a programsorozatból. Reméljük a féktelen vízilufi csaták
kárpótolni tudták a gyerekeket.
Varázslóink ezen a héten a pénteki előadáson az általuk készített
varázspálcával és repülő seprűvel
vettek részt.
A táborokról készült képek és
videó felvételek az iskola honlapjának galériájában érhetők el.
Hatalmas élmény volt a tanulókkal ez a két hét, reméljük jövő
nyáron is találkozhatunk velük!

Tornai Boglárka
Havasi Péter

Kőrösi vándortáborok
A százhalombattai Kőrösi iskola tanulói idén is háromféle vándortáborban vehettek részt. Kiki habitusának, mozgáskultúrá-

A kerékpárosok a Bükkben
és az Aggteleki-hegységben töltöttek el egy hetet rengeteg épített- és természeti csodát látva, s

jának megfelelően választhatott
a kerékpáros-, evezős- és gyalogtúrázós 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 elhanyagolva az ismerkedést hazánk kultúrájával, természeti

nem mellékesen több, mint 150
km-t tekerve. A „vízivándorok”
a Mosoni-Dunán eveztek, felejthetetlen élményeket szerezve.
Az erdei vándortáborozók a Zselic vadregényes tájait barangolták be.
Mindhárom közösség megtapasztalta a tábori élet szépségeit,
gyönyörű tájakon járt, hasznos,

szépségeivel. Tíz pedagógus közel száz gyermeket vitt el a háromféle táborba, három helyszínre.

értékes élményekkel tért haza.
Egybehangzó véleményük: Jövőre újra belevágnak!

n
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Új vezetés, új élet az
Őszidő Nyugdíjas Klubnál
Az Őszidő Nyugdíjas Klub 2002-ben jött létre, nyugdíjasok civil szervezeteként. Városunk egyik legnagyobb létszámú, legaktívabb, több mint 150 főt számláló közössége lett.
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A PR ÓH I RD ET ÉS
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 1017h Péntek és szombat 10-14h. Címünk:
Százhalombatta, Vörösmarty u. 40.
További információ: 06-30-401-5083
www.biksimeheszet.hu

Autófelvásárlás azonnali készpénzfizetéssel állapottól függetlenül 0-18
éves korig. Tel.: 06-30-682-1390
WWW.A111AUTO.HU

Férfi fodrász (KATI) BEJELENTKEZÉS NÉLKÜL várja vendégeit a
HAJPONT Fodrászüzletben (Scitec
nutrition mellett). Erkel Ferenc körút 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

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

Oláh Sándorné (született Hoszpodár Anna)
és Oláh Sándor

Az elmúlt 11-évben Cser János elnökünk és barátunk volt a vezetője a
közösségnek, amelyet haláláig, 2021.
januárjáig vezetett. Nagy veszteség a
klubnak, hiszen vezető nélkül maradt
a közösség. Felesége, Pannika mindig segítője volt vezetőnknek, akinek
szintén sokat köszönhetünk.
Sajnos a járvány sem volt jó hatással a klub életére, elmaradtak a találkozások, a klubnapok, nem tudtuk egymással úgy tartani a kapcsolatot, mint korábban. Nem éppen
pozitív változásokat hozott ez az időszak a klub életében, vezetés hiányában nem volt, aki összefogja a tagságot, szétesés fenyegetett bennünket,
voltak, akik más klubot választottak
a bizonytalanság miatt.
Hosszú idő után végre augusztus 6-án találkozhattunk a tagsággal,
kb. 50-60 fő jött el, ahol vezető választásra került sor. Nem akarta senki 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, személyemet bízták meg a vezetési munkák koordinálásával és a vezetői teendők ellátásával.
A Klub önerőből, tagdíjakból,
Százhalombatta Város Önkormányzatának támogatásával, valamint a
Barátság Kulturális Központ segítségével gazdálkodik. Cser János néhai
elnökünk nagyon jó kapcsolatot alakított ki a városvezetéssel, valamint
Vezér Mihály polgármester úrral. Bízom benne, hogy ez jó kapcsolat folytatódik és a továbbiakban is megmarad szolgálva ezzel a közösség érdekét.
Új fejezet kezdődött az Őszidő
Nyugdíjas Klub életében, megtartjuk hagyományainkat és igyekszünk
új színt is behozni az életünkbe. Természetesen szervezzük a programjainkat, szeptemberben 10-én találkoztunk a tagokkal, ez volt az újra alakuló ülésünk, ahol terveztünk, beszélgettünk. Részt vettünk a Battai
Napok programján, amelyre meghívást kaptak a 65 év felettiek. Kecskemétre kirándultunk szeptember 14én, ahol a program városnézés, ebéd,
gyógyfürdő volt. Klubnapot tartunk
24-én a jól megszokott helyünkön, a
BKK kamaratermében, ahol Stejman
Gyuri zenél. Szeretettel várjuk tagjainkat, azokat is akik kicsit eltávolodtak tőlünk, fiatal nyugdíjasokat, akik
szeretik a társaságot, kirándulásokat,
kulturális programokat, mindenkit.
A klubélethez a vezetők és a tagság
együtt fontosak.
Mottónk: Szeressük egymást gyerekek. /Amíg lehet./
Bilics János
elnök

szeptember 25-ei 50. házassági
évfordulójuk alkalmából
szeretettel köszöntik őket
gyermekeik, Andrea és Sándor, vejük László
és 4 unokájuk: Anna, Zoltán, Zsombor és Hanna.
Kívánnak jó egészséget, szeretetet, 
nyugodt, szép éveket.
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Fazekas István

késen megférnek egymás mellett,
hanem sokszor a közös ünneplésnek is részesei. S az a különös,
hogy ezek az ökumenikus pillanatok nem erőltetett alkalmak, hanem van valami különös természetességük, mely meggyőződésem szerint a Genius Locira vezethető vissza. A Genius Loci (a hely
szelleme) ugyanis lényege szerint
interakció, s minden esetben az
egyetemes értékekkel interferál.
A Summerfestnek a többi között

az alkotást elindító inspiráció. Ez
év augusztus 20-án, munkássága elismeréséül Köztársasági Elnök Úrtól a Magyar Ezüst Érdemkeresztet vehette át. Nemrégiben
azt a felkérést kaptam, hogy méltassam munkásságát. A Főtéren, a
Makovecz-templom közelében az
alábbi sorokat vetettem papírra:
„Vajon mi végre kaptuk a teremtőtől a művészetet? Azt hiszem, elsősorban azért, hogy meghatározó része legyen életünknek,
hogy felfrissítse a szürke és piszkos hétköznapokat, hogy varázserejével 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-

is az ingyen való munka tarthatja
meg igazából a világot. Dolgozik
tehát soha-ki-nem-apadó szívvel, műveit többnyire adománynak szánva, céltudatos életszeretettel építve nemzetét, felmutatva mindannyiunknak az igazi gazdagságot.”
Czigány György nemrégiben
azt fogalmazta meg, hogy: „Létünk elvesztésének egyetlen lehetséges emberi rehabilitációja
a művészet, részt vesz a teremtés
aktusában, elölről kezdi a világot.” Többször leírtam már, hogy
nagyon szerencsés dolognak tartom, hogy városunkban ennyi
művész él. Hadd vázoljam most
ennek a „szerencsének” egyik aspektusát! 2015-öt írunk. Megyek
az utcán, jön velem szembe László Bandy! Gratulálok legújabb raj-

ezért is van kivételes jelentősége.
Tavaly, amikor a Magyar Dráma Napján átvettem a Széchenyiörökség Okmányát, Túri Török Tibor szobrászművésszel a Nemzeti
Múzeum Dísztermében hosszasan beszélgethettem városunkról. Gondolataival arra irányította rá a figyelmemet, hogy Százhalombatta nemcsak a komfortossága miatt ily otthonos, hanem azért
is, mert sok szakrális tere van. Kisebb és nagyobb zúgok, ligetek,
tisztások, borókás hajlatok, ahol
lehet meditálni, imádkozni, egyedül maradni tehát a mindenséggel, azaz: kinyílni a transzcendens
felé.
Túri Török Tibor történelmi
szobrainak a javát ingyen adományozta azoknak a magyar városoknak, ahol megfogant benne

mát. A képzőművészt a kitárulkozás lehetősége mindig jobban
szorongatja, mint más alkotókat.
A szobrász újra-formáló kezével
megmarkolja a makacs anyagot
és szívében a teremtés vulkántüzével új diadallá gyúrja a letűnt
idők nagy alakjait és tetteit.
Túri Török Tibor alkotásai –
még halállal-átitatott plasztikusságukban is – a remény születés-himnuszai. Köztéri szobrai, zárt terekben kiállított büsztjei és domborművei azt hirdetik,
hogy lelkünk eleven része a múlt
és a léttől-el-nem-különíthető
jóságért való hősiesség. Vallomások ezek a szobrok tehát arról, hogy az ember csakis a jóért
való küzdelem által lehet a maradandóság bizonyossága. Túri Török Tibor, hisz abban, hogy csak-

zához, ő kontrázva rögtön idézi az
egyik versemet. Egy-két udvarias
szó, aztán máris a héber bara (teremteni) igét elemezzük, s konstatáljuk, hogy ez bizony a creatio
ex nihilo, azaz a semmiből való teremtés szava. Aztán elemezzük
az úrvacsora és az oltáriszentség
közötti teológiai különbséget. A
transzszubsztanciációt. Kicsit vitatkozunk, majd mindketten belátjuk, hogy nem a nézet, s nem is
a nézetünk mögötti érvrendszer a
fontos ebben a kérdésben igazán,
hanem az, hogy mindketten tudjuk: az eucharisztia kegyelmi adomány. A hit ugyanis donatio: Isten ajándéka.
Milyen jó, hogy erről ma már
fesztelenül és bátran beszélhetünk, s akár a Hírtükör hasábjain
is leírhatom!
n

FŐTÉR

Az eucharisztia kegyelmi adomány
Azt, hogy Ferenc pápának van humora, eddig még csak nem is sejtettem. Alighogy leszállt a repülőgépről, megkérdezte az őt fogadó
delegáció tagjaitól: „Miért fogunk
magyarul beszélni a mennyországban?” Aztán a tréfának szánt
kérdésre ő maga válaszolt: „Mert
egy örökkévalóságig tart megtanulni.” Van humora, s van tartása is, a becsület pedig úgy diktálja,
hogy mi is tárgyilagosak legyünk
vele.
A rövid pápai látogatás is elegendő volt ahhoz, hogy meggyőződhessünk róla: Ferenc pápa lényegesen emberibb és humánusabb annál, mint amilyennek a
világsajtó eddig bemutatta. S legfőbbképpen pedig: konzervatívabb. A teremtés rendjét véletlenül sem értelmezi azzal a fajta szabadossággal, mint ahogyan
azt sokan híresztelik róla. A házasságot olyan szentségnek tartja,
mely csak férfi és nő között jöhet
létre. Ez örvendetes. Ám az mégis
csak faramuci ebben a mai világban, hogy annak kell örülnünk, ha
a pápa a természetessel való azonosulását 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 meggyőzni arról, hogy van Isten. Különösen: észérvekkel nem. Kétségtelen tény, hogy a kozmosz
harmóniája, a lét egymásba kapcsolódó törvényszerűségei a sejtésnél több gondolatot ébresztenek bennünk a teremtés csodájáról, de ettől függetlenül az istenélmény elsősorban személyes
élmény, s aki nem kapott megszólítást, annak nyilván személyes élménye sem lehet. Ugyanakkor az
is kétségtelen tény, hogy a megszólítás meghallásához kell a hallás képessége is, s mivel ebben a
vonatkozásban egyfajta belső hallásról van szó, ki kell mondanunk:
ez a képesség bizony fejleszthető.
Fejleszthető a nevelés által, a hitben élés eleven példáival, de leginkább a szeretet gyakorlásával
formálható.
Százhalombattán a különféle
vallási felekezetek nemcsak bé-
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S P O RT
Nagyszerű helytállás Battai kick-boksz érmek

Győzelem a „Brutálfutáson”

Ivancsik Szabolcs, a Százhalombattai Kick-Box Sportegyesület
versenyzője egy ezüst és egy bronzéremmel tért haza a Szombathelyi Kick-Box Liht-Contact és Kick-Light Magyar Bajnokságról
– tájékozatta szerkesztőségünket Kecskés István, a klub edzője.
Ha az ember elindul egy hazai, élvonalbeli kick-boksz versenyen, akkor
nagy eséllyel szemben találja magát
egy világbajnokkal, Európa-bajnokkal. A küzdőtéren kívül barátságos élversenyzők, a tatamin nem tréfálnak,
hiszen mindenki a legfényesebb éremért jár versenyekre.
Szombathelyen rendezte meg a
Magyar Kick-Box Szövetség a lightcontact (folyamatos félerejű küzdelem) és a kick-light (folyamatos félerejű küzdelem comb rúgással) szabályrendszerek országos bajnokságát.

A várva várt napon Szabolcs is kifogott 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 százhalombattai fiú remekül állta a sarat, de
a több év versenyrutinon, az ebből fakadó technikai tudáson nem lehetett
felül kerekedni, egyhangú pontozással (mindhárom pontozóbíró Emánuelt jelölte győztesnek) a papírformának megfelelő eredmény született.

Harmadik alkalommal vett
részt Lak Tünde, a SZVISE versenyzője és lánya Balogh Noémi, a rendkívüli akadályokkal
nehezített versenyen, Nyár
egyházán, szeptember 4-én.

Lak Tünde a 75 induló női versenyző közül korosztályában 1.helyezést ért el, lánya, Balogh Noémi
pedig a 38 korosztályos versenyző
közül a 7. helyen végzett.

n

Bronzérem a kupán

A tét a bajnoki cím megszerzése, ezzel
együtt pedig a válogatottba való bekerülés volt.
A battai egyesület feltörekvő versenyzője, Ivancsik Szabolcs az érettségi és felvételi vizsgái mellé júniusban
még egy övvizsgát is bevállalt, ahol
megszerezte a 6. kyu fokozatot, amely
a zöld öv viselés jogán túlmenően lehetőséget biztosít számára a felnőtt
országos bajnokság mezőnyében történő indulásra.
A covid előtti időszakot Szabolcs
remekül zárta a 2019-es diák-olimpia junior korosztályában megszerzett point-fighting 1. helyével. Sajnos
utána, mint minden sportoló, kényszermegoldások sokaságával próbálta
szinten tartani, alkalom adtán fejleszteni a tudását. A hosszú versenyszünet
miatt már nagyon várta az elvégzett
edzésmunka kipróbálását „éles” körülmények között. Nehezítette a helyzetét, hogy korcsoportot és súlycsoportot is váltott időközben. A junior
84 kg-os kategóriából a felnőtt 89 kgos kategóriába nőtt fel. A light-contact
és kick-light szabályrendszerekkel is
csak edzés körülmények között találkozott a versenyt megelőzően.

Szabolcs keresnivalóját ebben a mezőnyben alátámasztja, hogy mindhárom menetben remekül küzdött, és
megérdemelten lett ezüstérmes.
A kick light szabályrendszerben a
döntőbe jutásért vívott mérkőzésen az
első két menetet végig irányítva, vezetve, egy tapasztaltabb versenyzővel
szemben maradt alul, aki jobban beosztotta erejét, és a 3. menetben megfordította a pontviszonyokat, így megosztott pontozással (a három pontozóbíró közül egy Szabolcsot, kettő pedig ellenfelét jelölte meg győztesnek),
minimális pontkülönbséggel a harmadik helyen végzett.
A felkészülésében a Százhalombattai Kick-Box S.E. edzőin, Sebán Zoltánon és Kecskés Istvánon kívül meghatározó szerepet töltött be a Pest
Megyei Kick-Box Szövetség elnöke,
Gnyálin István V. DAN-os mester,
akinek ez úton is köszönjük a munkáját. A további terveket nagyban meghatározzák Szabolcs elfoglaltságai, hiszen a verseny után kezdte meg tanulmányait a Budapesti Gazdasági Egyetemen.
n

A 3. helyet szerezte meg a
százhalombattai VUK SE labdarúgó szakosztályának U9es csapata az V. Blazepod kupán, szeptember 4-én.

Külön öröm, hogy a torna legjobb játékosa az a Radován Milos
lett, aki a battai egyesületből került ki.
n

Bronzérem és pontszerzés
Eredményesen szerepelt a SZVISE JUDO Szakosztályának két
versenyzője a 360 főt felvonultató egri megmérettetésen szep
tember 18-án.
Pup Levente magabiztos sze- al túllépte a saját súlycsoportját,
repléssel 3. helyezést ért el a Diák így magasabb kategóriában in„B” 55 kg-ban.
dult, ezért is remek teljesítmény a
Csák Zsolt Zétény 5. lett a Diák pontszerző hely.
n
„A” 45 kg-ban. Zétény 30 dkg-
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S P O RT
Remek hétvége
Három érmet és több jó helyezést szereztek a százhalombattai
Dunamenti Energia Modellező Klub versenyzői Ölbőn, a modellvitorlás Országos bajnokságon az F5-E hajóosztályban, szeptember 11-12-én.

Nagy csatában vereség a
bajnokesélyes ellen

Az egyesület beszámolója szerint szombat délelőtt 5 futamot
teljesített a hiányos mezőny a
gyenge forgolódó szélben, a délután a szélcsendes időszak miatt
két futammal zárult.
Hasonló szélcsend várta a versenyzőket vasárnap reggel, de a
kezdésre éppen megérkezett a közepes, egyirányú szél, erősebb be-

fújásokkal, így 7 futamot teljesítettek délelőtt. A nap további részében 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

18-16-os eredménynél mentek el a
félidők közötti pihenőre.
A második félidő elején nagyobb tempóra kapcsoltak a Far-

tek. 23 másodpercünk maradt az
egyenlítésre. Sajnos az utolsótámadásunkat megakasztották és
a megítélt időn túli szabaddobás

kasok és 21-21-nél utolértek minket. Próbáltuk tartani a lépést,
de a lassabb védekezés, egy-két
rossz döntés miatt átvette a vezetést a bajnokesélyes csapat és
az 52.percre elléptek négy góllal
30-34-re. Ekkor Adorján Gábor
időt kért, amelyen rendezte a sorokat. Az utolsó nyolc perc hatalmas izgalmakat hozott. Több sikeres 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 döntés. A vendégek hosszan támadhattak, aminek a végén büntetőhöz jutottak, melyet értékesítet-

sem ért célt, így el kellett fogadnunk a tisztes helytállás érzését.
A csapat teljesítménye több
mint bíztató volt. Reméljük a hasonlóan jó és reméljük pontokban
eredményesebb folytatást.
SZKE: Kovács, Pásztor, Bokréta (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 mérkőzésünkre Százhalombattai KE-Pécsi
KE, 2021.09.25-én szombaton 18
órától kerül sor a battai sportcsarnokban, ahova továbbra is ingyenes a belépés.

34-35-re kikapott a Százhalombattai KE a Budai Farkasok együttesétől hazai pályán az NB I/B legutóbbi fordulójában. A battai
csapat két év kihagyás után lépett újra pályára ebben az osztályban – írja az egyesület a mérkőzés beszámolójában.
A felkészülés biztató jeleket
mutatott, de tudtuk, hogy a tétmérkőzések másképp működnek.
A két csapat céljai jelentősen különböznek egymástól. Mi a
bennmaradást tűztük ki magunk
elé, a vendégcsapat a feljutást.
Ezek alapján nem lehetett könnyű
meccsre számítani.

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

Szerencsére mindenki egészséges volt, így a legerősebb összeállításban léphettünk pályára.

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

Tallér Zsolt
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Keresztrejtvény
Erich Maria Remarque német író, 1970. szeptember 25-én halt meg. Az első világháborúban behívták katonának, meg is sebesült, 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 árnyékában 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 belépőjegyeket 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 Program támogatásával valósul meg a Barátság Kulturális Központban 2021. október 7-én csütörtökön, 19.00 órától.
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HÍVJON MOST!

06 20 240 41 53
SZÁZHALOMBATTAI PARTNERCÉGÜNK
RÉSZÉRE KERESÜNK:

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

KIADÓ (eladó) IRODAÉPÜLET!

ÉRDEMES JELENTKEZNIE MERT:
Határozatlan idejű munkaszerződés

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

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

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

