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Gyorsabb,
biztonságosabb vasúti
közlekedés Kelenföld
és Százhalombatta között
Átadták a Kelenföld és Százhalombatta között megújított vasúti pályát október 12-én. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF) beruházásában megvalósult 53,8 milliárd forintos fejlesztéssel a vonatok
óránként 120 kilométeres sebességgel közlekedhetnek a 20,5 kilométer hosszú Pest megyei szakaszon.
A Háros vasútállomáson tartott ünnepségen Százhalombatta képviseletében részt vett Bóna Zoltán
országgyűlési képviselő és Török Sándor alpolgármester.
A NIF Zrt. tájékoztatása szerint
a beruházás keretében nyolc megállóhelyet, állomást építettek át,
amelyek körzetében kerékpártárolókat alakítottak ki, liftek segí-

védő fal létesült. A beruházás uniós és hazai forrás felhasználásával, az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz támogatásával valósult meg.

tik az utasokat. A vonatforgalom
szabályozását modern, emelt sebességű térköz és állomási elektronikus berendezések szolgálják,
valamint teljes hosszban átépült a
felsővezeték-rendszer, 14 km zaj-

A százhalombattai állomás
épülete év végére készül el teljesen, ekkortól működik majd az
utastájékoztató rendszer is, a peron-lifteket rövidesen üzembe helyezik.
Folytatás a 2. oldalon

2021. október 21.

Rangos elismerés - Polgárőr
kitüntetett Szél Pál
Születésnapi köszöntés 85 éves Szekeres József
Kick-boksz bronzérem a
világkupán Kisbajcsi Hajnalka
Országos Judo bajnok Csák Zsolt Zétény

Jubileumi közgyűlés
Fennállásának 150. évfordulóját ünnepelte a Magyar
Sportlövők Szövetsége Százhalombattán, a Szekeres
József Konferencia- és Rendezvényközpontban október 18án. Az ünnepségen kitüntetéseket is átadtak, Sinka László, a hazai szövetség főtitkára, magyar szakvezetőként elsőként vehette át a Nemzetközi Sportlövő Szövetség (ISSF)
elismerését, Kéri Attilának, a Százhalombattai Lövészklub
elnökének Arany Jelvényt adományozott az MSSZ.

A képen (b-j): Nagy György, a magyar szövetség elnöke, Vladimir
Lisin, a nemzetközi szövetség elnöke és Sinka László főtitkár

Az eseményen egy rövidfilmmel
emlékeztek a sportág elmúlt másfél évszázadának sikereire. Nagy
György elnök kiemelte, hogy a 150
év alatt hét olimpiai aranyérmet,
valamint 16 egyéni világbajnoki és
23 egyéni Európa-bajnoki címet
szereztek a sportlövők.
Vladimir Lisin, a Nemzetközi Sportlövőszövetség (ISSF) elnöke hangsúlyozta, a magyar szövetség 36 évvel korábban alakult
meg, mint a nemzetközi. Emlékeztetett, hogy Magyarország öt felnőtt
és korosztályos kontinensviadalnak
adott otthont 2014 óta, és reményét
fejezte ki, hogy rövidesen a hatodikra vonatkozó kérelmet is sikeresen
bírálják el.
Szabó Tünde sportért felelős államtitkár ünnepi beszédében hangsúlyozta, hogy Prokopp Sándortól
Takács Károlyon át Igaly Diánáig
kiváló sportemberek példája mutatja meg, hogy a legnehezebben meghódítható csúcsokra is el lehet jutni.
Kulcsár Krisztián, a Magyar
Olimpiai Bizottság (MOB) elnöke arról beszélt, büszke a magyar

sportlövő hagyományokra, a tizenhét ötkarikás éremre, és példaként
állította az MSSZ működését más
sportágak számára is.
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes levélben köszöntötte a jubileumi évfordulón a hazai szövetséget, hangsúlyozva: a korong- és
futóvadlövők a magyar vadászati kultúra megtartásából is kivették
részüket.
Sinka László a sajtónak kiemelte,
hogy a sportlövészet az eredmények
alapján a Magyar Olimpiai Bizottság
örök ranglistáján az első 10 sportág között szerepel. Újra erősödött a
klubok tevékenysége és munkája az
elmúlt másfél-két évtizedben, aminek hazai, de különösen nemzetközi viszonylatban megvan az eredménye. Jól tükrözi ezt a nemrég Limában lezajlott Junior Világbajnokság,
ahonnan érmekkel és remek helyezésekkel térhettek haza a fiatalok.
A helyi egyesületek akkor lehetnek
igazán sikeresek, ha az önkormányzatok is mellettük állnak, a felnőtt és

Folytatás a 2. oldalon
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Gyorsabb, biztonságosabb vasúti
közlekedés Kelenföld
és Százhalombatta között
Folytatás az előző oldalról
Bóna Zoltán, Pest megye fejlesztéséért felelős miniszteri biztosa, Pest megye 8-as számú választókerületének országgyűlési képviselője a százhalombattaiak nevében kiemelte, hogy bár
sok nehézséggel járt a fejlesztés,
a városban és a környéken élők a
vasúti beruházásokkal új lehetőségekkel gazdagodnak, örömmel
vehetik birtokba a modern rendszert. Megújult a vasútállomás
és a parkoló, valamint járdák, bicikli utak és az ipari parkba vezető felüljáró létesült. Összességben
jelentősen javult az egye növekvő
agglomerációs vasúti közlekedés
színvonala.

éli, választókerületét több vasúti
vonal felújítása is érintette. Sokan
járnak dolgozni Érdről Battára és
fordítva, az ő közlekedésük is sokkal könnyebbé vált.
Mosóczi László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium közlekedéspolitikáért felelős államtitkára hangsúlyozta, a
jövő közlekedési eszköze a tiszta,
energiahatékony vasút, amelynek
versenyelőnye leglátványosabban
a nagyvárosok vonzáskörzetében
mutatkozik meg. A MÁV-Start a
fővárosi agglomerációban szállítja a legtöbb utasát, és innen származik bevételeinek legnagyobb
hányada is. Az államtitkár hozzátette: a 2021-ben átadható Budapest elővárosi vasúti fejlesztések-

A képen (b-j): Aradszki András és Simicskó István KDNP-s
országgyűlési képviselők, Mosóczi László, az Innovációs és
Technológiai Minisztérium (ITM) közlekedéspolitikáért felelős
államtitkára, Homolya Róbert, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója, Bóna
Zoltán fideszes országgyűlési képviselő, Pest megye fejlesztésért
felelős miniszteri biztos és Kikina Artúr, a Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztő (NIF) Zrt. vasútfejlesztési igazgatója

Török Sándor, Százhalombatta alpolgármestere a Halom TVnek elmondta, a fejlesztés nagyon
sok pozitívumot hozott a településnek, amely lassan Budapest
elővárosává növi ki magát. Sokkal
gyorsabbá és komfortosabbá vált
a főváros megközelítése a beruházás révén.
Aradszki András, Pest megye
1-es számú választókerületének
országgyűlési képviselője rámutatott, hogy a vasút reneszánszát

re összesen mintegy 300 milliárd
forintot fordítanak. Szólt arról is,
hogy lényegében elkészült a most
átadott szakasz Pusztaszabolcsig
tartó folytatása is, a menetrend
szerinti forgalomba helyezés az év
végéig várható. A tervek szerint a
jövő év végéig befejeződnek a biztosítóberendezéseket érintő munkák is Kelenföldtől egészen Pusztaszabolcsig. (MTI fotók)
n

Jubileumi közgyűlés
Folytatás az előző oldalról
az utánpótlás válogatott pedig akkor, ha a nagyobb támogatók, valamit a mindenkori kormányzat is segítik a szövetség munkáját.
Ez meg is valósult az utóbbi évtizedekben a válogatottak edzés és a

ben látni. Nagyon biztatónak tartja, hogy egyre sikeresebb a sportág,
illetve, hogy a 16-21 év kötött junior korosztály rendkívül szorgalmas
és eredményes. A magyar sportlövészet jelenleg az európai rangsorban
a 3-4., világviszonylatban a 8-10., az
összeredményt tekintve pedig a 10.-

A város képviseletében (b-j): Nagy Balázs alpolgármester, Vezér
Mihály polgármester és Török Sándor alpolgármester

versenyzés feltételeire vonatkozóan,
továbbá a létesítmények felújítása
terén. Fontos feladat hárul a szövetségre is, hogy a sportdiplomácia révén a lehető legjobb pozíciót foglalja el nemzetközi szinten is. Megtiszteltetésnek nevezte, hogy Vladimir
Lisin, a Nemzetközi Sportlövő Szövetség elnöke, és Alexander Ratner,
a szervezet főtitkára is jelen van az
eseményen.
Vezér Mihály polgármester elmondta, hogy eredményes sportélet folyik a Százhalombattán,
amely 1997-óta Nemzeti Spotváros. A megtisztelő cím kiérdemléséhez nagyban hozzájárult a sportlövészet is, a klub a várossá válás
időszakától kezdve rendkívül sikeresen tevékenykedik. Örömét fejezte ki, hogy nemcsak hazai és nem-

13. helyen áll. A sportdiplomáciát
tekintve még jobb a helyzet, hazai
és nemzetközi versenyeket, konferenciákat szerveznek, illetve az európai és a nemzetközi szövetségben
is több magyar tisztségviselő van,
mint korábban.
Hammerl Soma, junior világbajnok sportlövő újságírói kérdésre elmondta, hogy édesapja, az
olimpiai bajnok Hammerl László,
és édesanyja, Joó Éva világ- és Európa-bajnok, 7. helyezett olimpikon sportlövők teljesítménye kezdetben némi terhet jelentett számára, miszerint fel kell nőnie hozzájuk,
de most, hogy jönnek a saját eredményei, már nincs rajta ilyen nyomás, felszabadultabban tud versenyezni. Joó Éva sportpályafutása
Százhalombattán kezdődött, már

zetközi versenyeknek, hanem ilyen
ünnepségeknek is otthont adhat
Százhalombatta.
Győrik Csaba szövetségi kapitány örömét fejezte ki, hogy sok
egykori versenyzővel találkozhatott
a rangos eseményen, a fiatalabbakat
pedig jó nemcsak sportfelszerelés-

csak bátyja él a városban, azonban az ő révén is gyakran visszajár.
Mint mondta, minden tekintetben
nagyon sokat fejlődött a sportlövészet is a korábbi évtizedekhez képest, ezáltal természetesen sokkal
jobb eredmények születnek, mint az
ő idejében.
n
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Kizökkent az idő
A koronavírus járvány nemcsak egészségünket, életünket
veszélyeztette, vagy tette tönkre, hanem súlyos csapást
mért a helyi civil közösségekre is, amelyek alig két generáció óta próbálnak gyökeret ereszteni.
A város 50 éves évfordulójának megünneplését is el kellett
halasztani a rendkívüli helyzet
miatt. Ezért öröm, hogy napjainkban egyre több kulturális eseményről kapunk hírt.
Csóka László festőművész kiállítását nyitották meg nagy érdeklődés mellett a Hamvas Béla Városi Könyvtár minigalériájában,
szeptember 20-án.
László Bandy műveiből rendeztek reprezentatív kiállítást, s
természetesen méltó ünneplést a

ló (Könözsi Veronika édesapja)
miséjét.
Ami pedig az Óvárost illeti, a
Szent László templomban mutatkozott be a battaiak előtt az Európa-hírű Hegedűs Endre zongoraművész, aki egyben egy újabb előadásra is elfogadta a meghívást.
Nekünk, önkormányzati képviselőknek talán az egyik legfontosabb kötelességünk a helyi közösségek támogatása, éltetése. Reményeink szerint most már rövid
életű lesz a járvány, és újra tart-

művész 80. születésnapja alkalmából a BKK galériájában, október 9-én.
Zsúfolásig megtelt szeptember 30-án a Szent István templom a Canticum Novum kórus
meghívására, ahol három kórus és kamarazenekar kíséretében adták elő Könözsi Lász-

hatunk szabadidős programokat, sportnapot, főzőversenyt, és
teljessé válik a Szent László-napi ünnepség is. És a helyi civil
közösségek újra fontossá válnak
ahhoz, hogy elnyerjék az önkormányzat érdeklődését és támogatását. Szabó Gábor
önkormányzati képviselő

PROGRAMA JÁNLÓ
Október 22. (péntek) 18
óra: HAZANÉZŐ - Vigh Judit
Márta előadóestje - Belépődíj:
500 forint (HBVK)
Október 24. (vasárnap) 10
és 14 óra: Fazekas István: Nagy
idők városa című előadás, példázatok Százhalombatta történetéből - BKK
Október 25. - 29. (hétfőtől péntekig): ŐSZI MESEHÉT
a gyerekkönyvtárban - Részvételi
díj: 25.000 forint (HBVK)
Október 26. (kedd) 17 óra:

PAPÍRSZÍNHÁZ a gyerekkönyvtárban - Hogyan nőtt nagyra az
égbolt - Családi belépőjegy: 500
forint (HBVK)
Október 30. (szombat) 10
és 14 óra: Fazekas István: Nagy
idők városa című előadás, példázatok Százhalombatta történetéből - BKK
Október 31. (vasárnap) 11
óra: Fazekas István: Nagy idők
városa című előadás, példázatok
Százhalombatta történetéből –
BKK
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HÍR EK-AKT UAL ITÁS OK
Irodahelyiség bérleti pályázatok. Az Önkormányzat
nyilvános pályázat keretében 5 év
határozott időre bérbe adja Százhalombatta, Ifjúság útja 7. szám
alatti, „Polgárok Háza” elnevezésű ingatlanban lévő 611. számú
12,01 m², valamint a 603. számú
11,92 m² alapterületű irodahelyiséget. A 611.sz. irodahelyiség pályázati határideje október 26-a 12
óra, a 603 sz. iroda esetében november 4-e 12 óráig lehet írásban
pályázni. A jelentkezés benyújtásának helye: Százhalombattai Polgármesteri Hivatal – Szent
István tér 3., I. emelet 161. A pályáztatásra kerülő irodahelyiség
megtekintésével a SZÁKOM Nonprofit Kft. munkatársaitól a 0623354-733 telefonszámon, a jelentkezéssel kapcsolatban a Százhalombattai Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási
Irodáján (I. emelet 161. sz. iroda)
dr. Ciordas Ramona vagyongazdálkodási munkatárstól az ingatlan@hivatal.battanet.hu elektronikus címen, illetve a 0623-542192 telefonszámon kérhető információ.
***
Álláspályázat. A Százhalombattai Polgármesteri Hivatal lakossági kapcsolattartásra keres
média és kommunikációs szakterületen szerzett végzettséggel rendelkező munkatársat. Várják – elsősorban – a helyi társadalmi és
gazdasági viszonyok alapos ismeretével rendelkező, lehetőség szerint helyben lakó azon személyek
jelentkezését, akik elkötelezettek
a helyi közélet informatív szerepvállalásában. Jelentkezési határideje: 2021. november 15. Elbírálás határideje: 2021. december
01. További információt Nedeczky
Zsófia személyzeti referens nyújt a
szemelyzeti@hivatal.battanet.hu

email címen, vagy 06 23 542 110es telefonszámon.
***
Álláslehetőség. A Százhalombattai Arany János Iskola karbantartót keres a Regionális Autista
Központba fél állásba, közalkalmazotti jogviszonyba. Jelentkezni és
érdeklődni a titkarsag@aranybatta.
hu e-mail címen, vagy a 06-30-2426838-as telefonszámon lehet.
***
Áramszünet. A villamos hálózaton végzett munkálatok miatt
áramszünet lesz Százhalombattán
a Vörösmarty utca 66., 68., 68/b.,
68/c. sz. alatt, október 25-én, 11 és
14 óra között.
Ugyancsak szünetel a szolgáltatás a következő utcákban november 16-án, 9 és 15 óra között:
Dobó I. u. 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9.,
10., 11., 14., 15., 17., 19., 21., 23.,
25., 29., Nyári P. u. 5., 5/3.,5/4.,
7., 7/3., 7/5., 9., 2986/1. hrsz.,
Szondy Gy. u. 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8.,
9., 10., Városkapu út 2., Zrínyi M.
u. 2. Amennyiben a munkálatokat
előbb befejezik, a hálózat előzetes
értesítés nélkül visszakapcsolják.
***
Jótékonysági aukció. Márton Béla, egykor Százhalombattán is élő és alkotó festőművész
„SZÁZHALOMBATTA KÖRNYÉKI TÁJ” – című képét bocsájtja árverésre a városban működő
Snadiantik Kft. A cég szeretne tenni a helyi művészetért, a battai kultúráért, ezért a teljes licitált ös�szeget és jutalékát felajánlja a SZIKE Egyesületnek, amelyben számos művész tevékenykedik. Az I.
NAGYÁRVERÉS keretében tartott
jótékonysági aukció október 13-án
kezdődött és november 3-án zárul. Részletek a www.sandiantik.
hu és a https://www.sandiantik.
hu/jotekonysagiaukcio/ oldalon.

November 2. (kedd) 17 óra:
IMMUNRENDSZERÜNK VÉDELMÉBEN - Somogyi Ildikó előadása
- Belépődíj: 500 forint (HBVK)
November 3. (szerda) 19
óra: Budapest Klezmer Band
koncertje – BKK
November 5. (péntek) 18
óra: UTAS ÉS HOLDVILÁG Irodalmi és gasztronómiai utazás
Szeifert Erikával. Közreműködik
József Rozsnyai Júlia - Belépődíj:
500 forint (HBVK)

November 6. (szombat)
10.30 óra: Mazsola és Tádé, családi színház – BKK
November 6. (szombat)
14 óra: „LEGYÉL TE IS VILÁGPOLGÁR!” - IRÁNY FRANCIAORSZÁG! - A SZIKE-Ifjúsági
Műhely és az AFS nemzetközi
cserediák-szervezet közös programja a „Matrica” Múzeumban
- A belépés díjtalan. („Matrica”
Múzeum)

n

n
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Szolgálat szárazon és vízen Születésnapi köszöntés
Folytatta a szelektív hulladékgyűjtők folyamatos ellenőrzését
a százhalombattai polgárőrség szeptemberben is – derül ki a
szervezet beszámolójából. Nem történt gyújtogatás a hulladékgyűjtőknél, amelyek telítettsége a megfelelő szinten maradt.
Sikeresen biztosították a Battai
Napok rendezvénysorozatot szeptember 10-11-én, állandó jelenléttel
felügyelték a lezárt utcákat, illetve
ellenőrizték a járvány miatt szükséges oltási igazolványokat. A közönség szinte kivétel nélkül megértette az előírások betartatásának fontosságát.
A polgárőrség munkáját nagyban
segítették az ifjú polgárőrök, valamint más önkéntesek.
Folytatódott a vízi szolgálat a
Duna százhalombattai szakaszán.
A hosszabban tartó melegebb idő-

szakban még sokan jártak ki horgászni, most is volt, aki engedély
nélkül tette ezt, illetve néhol ismét
maradt szemét a horgászok után.

n

Rangos elismerés
A legmagasabb szintű, Kopácsi Sándor Polgárőr Érdemrend kitüntetést vehette át Szél Pál, a Százhalombattai Polgárőr Egyesület alapító elnöke október 15-én, a polgárőr mozgalomban végzett
tevékenysége elismeréseként.

A kitüntetést a budapesti Rendőrségi Igazgatási Központban adta át Simicskó István volt Honvédelmi Miniszter, Kovács István r. vezérőrnagy,
rendőrségi főtanácsos, gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes,
valamint Dr. Túrós András nyugalmazott országos rendőr főkapitány az
Országos Polgárőr Szövetség elnöke.
Szél Pált külön is köszöntötte Sinka
László a Magyar Sportlövők Szövetsége főtitkára, megköszönve a díjazott-

nak, hogy stratégiai együttműködési
szerződést köthettek az Országos Polgárőr Szövetséggel.
A polgárőrség országos szervezete a rendszerváltoztatás utáni változások és a romló közbiztonság után
alakult meg 1991-ben. Százhalombattán 1994-ben szerveződött meg a helyi polgárőrség, Vezér Mihály, Szél
Pál, Szalai Attila és Körömi Lajos kezdeményezésére. A szervezet az elmúlt
évtizedekben kiemelkedő munkát
végzett a város közbiztonságáért, működésének köszönhetően jelentősen
csökkent a bűncselekmények száma a
városban. A százhalombattai polgárőrségben környezetvédelmi, katasztrófavédelmi, vízi és árvízvédelmi, valamint ifjú polgárőr tagozat is működik. A középiskolások kötelező társadalmi munkájának és a büntetésüket
töltők közhasznú munkájának szervezését, koordinálását is felvállalta a
szervezet, mely a rendőrséggel, a közterület-felügyelettel, a katasztrófavédelemmel és az őrző-védő szervezetekkel közösen végzi, összehangolt,
eredményes munkáját. (Fotó: Szalai
n
Attila)

Szekeres József nyugalmazott városvezetőt 85. születésnapja
alkalmából otthonában kereste fel Vezér Mihály Százhalombatta
polgármestere október 18-án.

Szekeres József 1960 augusztusában érkezett Százhalombattára, a Dunamenti Erőmű főépületek építésvezetőjeként is dolgozott. A Városi Tanács elnökeként tevékenykedett 1972
szeptemberétől egészen a rendszerváltásig. Vezetése alatt a dinamikusan
növekedett a város.
Vezér Mihály a fiatalabb és az idősebb generáció nevében is háláját és
köszönetét kifejezte ki az egykori városvezetőnek, aki - mint mondta sokszor nagy küzdelmek árán, el nem
múló érdemeket szerzett abban, hogy
jó alapokon folytatódhasson a fejlődés az 1990-es évektől. Szekeres József ma is aktív részt vevője a közéletnek, illetve olykor sor kerül személyes
hivatali találkozásokra is, amelyek alkalmával a korábbi eseményeket is
felelevenítik. Ahogy a polgármester
fogalmazott: ezen időutazások során
mindig rácsodálkozik, elődje után,
hogy volt mersze bármikor is elvállalni, folytatni a munkásságát, amihez

OviZsaru
Az Érdi Rendőrkapitányság megkezdte a 2021/22. nevelési évben
OviZsaru programját a százhalombattai Kipp Kopp Óvodában.
Mosolygó László motoros járőr,
Rappai Szilvia óvodapedagógus segítségével a nagycsoportosoknak
tartott foglalkozást, amelynek célja
az volt, hogy a gyermekekben tudatosuljon ki az idegen, hogyan viselkedjenek vele. A zászlós bemutatta
a rendőrök egyenruháját, felszerelé-

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

nagyon nagy lelkierő szükséges, mert
Szekeres József igen magasra tette a
lécet.
Az ünnepelt, megköszönve a jókívánságokat elmondta, hogy korához
képest jó érzi magát. A település fejlesztésével kapcsoltban a legfontosabbnak nevezte, hogy a főtér kialakításánál, illetve a művelődési ház építésénél figyelembe vették az egykori
falu várható nagyarányú fejlődését. A
kulturális intézmény megvalósításához rendkívül nehéz volt előteremteni a végül szükséges 220 millió forintot, eredetileg ugyanis mindössze 60
millió forint központi forrás állt rendelkezésre. A beruházásoknál, fejlesztéseknél nagy jelentősége volt annak,
hogy jó személyes kapcsolatokat ápolt
több állami és más vezetővel. Szekeres József elmondta azt is, hogy nagyon elégedett a mostani városvezetéssel, a fejlődéssel, valamint, a kulturált, nyugodt, magas színvonalú környezettel.
n

Kedvenc süteményeit házhoz is rendelheti!

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

sét és jelvényét. Az ismerkedés szabályait, óvodai „kollégájával” Rendőr Robi kézbábbal ismertette a gyerekek számára.
A kis hallgatók találkozhattak a
program másik két kesztyűbáb szereplőjével, Rosszcsont Rozival és
Rosszcsont Ricsivel.
n
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Jubileumi tökfesztivál
Minden eddiginél színesebb programokkal rendezték meg
az immár tízedik tökfesztivált a százhalombattai Szivárvány Óvodában október 14-én. A jó hangulathoz a finom
ételek és italok mellett népi játszóház és élőzene is hozzájárult. A mozgalmas eseményre Török Sándor alpolgármester és Lukács Bernadett önkormányzati képviselő is
meghívást kapott.
Raczkó Tamásné intézményvezető elmondta, hogy a kerek évforduló alkalmából invitálták a szülőket is,
és külön köszöntötték a legkisebbeket. Hangsúlyozta, hogy a tökfesztivál
a magyar népi hagyományokra nyúlik
vissza, nem a kelta kultúrához köthető esemény.
A nap során mesét is előadtak a
gyerekeknek, akik szüleikkel élő népzenére táncolhattak. A kézműves vásár termékei között voltak olyanok,
amiket néhány szülő, illetve az intézmény munkatársai készítettek, hasonlóan az ételekhez és az italokhoz.
Lukács Bernadett és Szabó Zoltán
önkormányzati képviselők az óvodának 40 kg almát adományoztak, amiből körtével kevert 100%-os egészséges pasztőrözött ivólé készülhetett,

a nemrégiben a Civil Összefogás Fórumtól kapott befőzőautomata segítségével. A hagyományokhoz híven
most is díjazták az otthon, illetve a
csoportok által faragott legjobb tökfejeket.
Török Sándor örömmel, már nem
először vett részt a fesztiválon, ami –
mint mondta – kiváló közösségépítő
alkalom és remek program a szülők
és gyerekek számára egyaránt. Köszönetet mondott az óvoda munkatársainak, akik sok energiát fektettek a szervezésbe.
Lukács Bernadett szintén örömmel tett eleget a meghívásnak, és mivel képviselőtársával tudomásuk volt
a CÖF által adományozott berendezésről, ezen apropóból vittek gyümölcsöt a fesztiválra.	
n

Újdonságok a könyvtárban
FELNŐTT:
Ella Carey: New York-i titok
Háy János: Mamikám
Csigó Zita: Morzsaparty - tudatos konyha - maradékok felhasználásával
Stuart Moore: Polgárháború (MARVEL)
Király István: Petőfitől Tandoriig - tanulmányok, es�szék, interjúk
Han Byung-Chul: Pszichopolitika - a neoliberalizmus
és az új hatalomtechnikák
GYEREK:
Molnár Jacqueline: Bújócska - kukucskálókönyv
Majoros Nóra: Éjjeli kalamajka
Natala Gordienko: Foglalkozások nagy könyve - Mi
leszel, ha nagy leszel?
Serena Valentino: Herceg vagy Szörnyeteg? - a Szépség szerelmének története
Hamvas Béla Városi Könyvtár, Százhalombatta www.hbvk.hu
Nyitva tartás: hétfőn 12-19, kedden 10-17, szerdán zárva,
csütörtökön 10-17, pénteken 12-18, szombaton 9-12.

Hogyan nott
é nagyra az égbolt
PAPÍRSZÍNHÁZ-KEDD
a gyermekkönyvtárban
2021. október 26. 17óra
Családi belépő: 500 forint

Hamvas Béla Városi Könyvtár
2440 Százhalombatta, Szent István tér 5.
www.hbvk.hu
konyvtar@mail.battanet.hu
Telefon: 23/355 727

Tájékoztatjuk vendégeinket, hogy rendezvényeinken fénykép-, hangés videófelvétel készülhet, melyeket saját nyilvános felületeinken,
illetve médiamegjelenések során felhasználhatunk
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Közös sütés-főzés
Disznóvágást tartott a százhalombattai Városi Nyugdíjas
Klub Dunafüreden október 16-án. Az eseményre meghívást
kapott Vezér Mihály polgármester is.
Horváthné Deák Anna, a Városi Nyugdíjas Klub vezetője elmondta, hogy tavaly nyár óta készültek a disznóvágásra, aminek az
általuk épített, több mint 40 fő be-

kel ezelőtt, még a battai művelődési ház szervezésében ő is részt vett
hagyományos, jó hangulatú falusi disznóvágáson, amely alkalmával nemcsak finom ételek fogyaszt-

fogadóképességű nyitott ház adott
helyet a Fogoly utcában. A szaletlinél már többször tartottak kisebb
összejöveteleket, azonban a mostani volt a legnagyobb és legkülönlegesebb alkalom. A disznótor során a tagok közösen végezték a sertés feldolgozását, a sütést-főzést.
A város legrégebbi nyugdíjas
klubja 1978. októberében alakult,
74 tagot számlál. Hosszú működése során volt, hogy kisebb csoportok kiváltak, majd újra feltöltődött
a létszám. Fontos az egymásra figyelés, a különböző események lehetőséget adnak a tartalmas beszélgetésre, de sokan szeretnek
táncolni is. Tervezik, hogy Kecskemétre kirándulnak november
elején, valamint a hónap második felében más klubokkal közösen bált szerveznek a rendezvényközpontba. A következő összejövetel december 6-án esedékes, és amennyiben nem lesz járványügyi
akadálya - megtartanák a hagyományos karácsonyt, amit sokan
nagyon várnak, mert nincs lehetőségük a családdal ünnepelni. Mindenki számára készítenek kis ajándékokat, amiket - csakúgy, mint
tavaly - házhoz visznek, ha nem
nem lesz mód a közös találkozásra.
Vezér Mihály felidézte, hogy
gyerekkorában, illetve évtizedek-

hatóak, hanem a közösségi élet is
felpezsdül a barátok, rokonok találkozása révén. A mai rohanó világban hiányoznak az ilyen összetartozást erősítő események, pedig
mindenkinek fontos, hogy érezze, hogy számíthat a másikra, meg
tudják osztani örömeiket, gondjaikat egymással a kisebb-nagyobb
közösségek tagjai. A járvány az elszigeteltség okán a társadalmi kapcsolatokra sokkal negatívabban és
várhatóan hosszabb távon hatott,
mint a gazdasági életre, ezért is
bírnak nagy jelentőséggel az ilyen
alkalmak.
A polgármester elmondta azt is,
annak érdekében, hogy az élet mielőbb visszatérhessen a normális
kerékvágásba, a legközelebbi testületi ülésen javasolni fogja, hogy
évente legalább egyszer a nyugdíjas klubok is térítés mentesen
használhassák a rendezvényközpont létesítményeit. A város mindig is igyekezett segíteni az idősebb generációt, visszaadni valamit abból a szeretetből, támogatásból, amelyet ők adtak. Lehet,
hogy az ember ezt már nem tudja
megtenni a vér szerinti szüleivel,
de hasonlóan jóleső érzés viszonozni mindezt a közösség számára
– fogalmazott Vezér Mihály.
n
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HAIR
A világhírű musicalt Likó Marcell és Marton Lívia új dalszöveg-fordításaival, Vándorfi László magyar szövegkönyv
változatával nézhetik meg a Barátság Kulturális Központban november 13-án szombaton, 19 órától.
A Pannon Várszínház előadása nem
az ikonikus Milos Forman film színpadi változata, hanem egyfajta adaptáció,
mely bizonyítja, hogy a HAIR nem csupán a hippi korszak Amerikájában, hanem a 2020-as évek Magyarországán is
hatalmas és aktuális mondandóval bír.
Az emblematikus zenék, melyek
több korszakot és generációt végigkísértek és az örök lázadás, az optimizmus, a szabadság és az életbe vetett
hit fontosságáról tettek tanúbizonyságot, most élőzenei kísérettel csendülnek fel.

Főhősünk Claude Bukowski, egy
kivándorolt család sarja behívót kap.
Katonának kell állni, háborúba kell
menni egy soknemzetiségű KözépEurópából a soknemzetiségű Amerikába sodródó fiatalembernek. New
Yorkban egy, szabadságvágyát sokféleképp megfogalmazó, identitását kereső fiatal társaságba csöppen. A Berger vezette csapat a bevonulás előtt
elégeti behívóját és ezt várják Claudetól is. Lázadnak és szenvednek tőle –
önazonosságukat keresik, közüket saját hazájukhoz. Tréfák, bulik, szere-

lem és barátság kísérik hőseink útját a
megdöbbentő végkifejletig, mely minden alkalommal ráébreszti a nézőt az
élet múlandóságára, a sors kiszámíthatatlanságára.

Az eredeti new york-i bemutató
producere Michael Butler volt. A színdarab Magyarországon a Theatrum
Mundi Színházi és Irodalmi Ügynökség közvetítésével kerül színre.
n
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Itt van az ősz, itt van újra…zenével
A zene világnapját 1975 óta az
UNESCO Zenei Tanácsának és Yehudi Menuhin hegedűművész felhívására ünneplik október 1-jén. Az első Világnap tiszteletére írott köszöntője így
hangzott: „Kedves Kollégák, Barátaim! ... Szeptember 29. és október 5.
között és főként a Zenei Világnap alkalmából október 1-jén az emberek

legmélyebb érzéseiket és legszebb reményeiket juttatják majd kifejezésre.”
A Százhalombattai Arany János Általános Iskola és Gimnáziumban ez
pont így van minden évben ilyenkor.
„Sokszor egyetlen élmény egész
életére megnyitja a fiatal lelket a zenének” - mondta Kodály Zoltán, és azt
is, hogy „ezt az élményt nem lehet a
véletlenre bízni: ezt megszerezni az iskola kötelessége.”
Mi is így gondoljuk..., és talán nem
is volt olyan nehéz dolgunk a kiváló
partnereinkkel. Na, és persze SzabóBisztricsány Beatrix tanárnővel, aki a
szíve az ének-zene oktatásunknak.
A Százhalombattai Alapfokú Művészeti Iskola vezetői és oktatói látogattak hozzánk egyik délelőtt. Táncok történetével nyűgözték le a diák-

jainkat. Nagyon rövid idő múlva nem
volt fontos, hogy a testnevelés terem
a helyszín, kispadon vagy szőnyegen
ülünk, mert minden a zenéről szólt.
Előtte egész héten a fúvós hangszerek izgalmas szólamainak bemutatóitól zengtek az énekórák.
A MÜPA kiemelt partnerünk, gyakran járunk oda, az erre a hétre szerve-

zett találkozónkon komolyzenei koncertet hallhattunk és a kulisszák mögé
nézhettünk.
A legfiatalabb kórusként állták meg
a helyüket diákjaink a százhalombattai Szent István templomban az „Emlékezés és újrakezdés” című koncerten.
A Világnap történetét hallhattuk
a rádión keresztül október 1-jén reggel, és meglepetésként a tanóra végét
most nem a csengő szó jelezte, hanem
a kórusunk éneke a folyosón.
„Itt van az ősz, itt van újra” dalolták… igen, itt van, de ennyi vidám,
hasznos, felemelő programmal nem
is olyan rossz a sulis szeptembert kezdeni.
Adorjánné Káldi Boglárka
intézményvezető-helyettes

Akik lemondtak egy tábla csokiról

Azt mondják, ha egy történetben gyerek vagy kutya szerepel, garantált a siker. A mi történetünk szálai pont a két
szereplő között szövődtek.
Az elmúlt időszakban sok állatmenhely került a szokásosnál is nehezebb
helyzetbe. Erre felfigyelve merült fel az
ötlet, hogyan is tudnánk – gyerekekkel együtt - tevőlegesen segíteni nekik.
Természetesen mindenkinek sajnos
nem tudunk, ezért a helyi állatmenhely
és állatvédő egyesület lett a kiszemeltünk. Az Arany János Iskolában mindig szervezünk az Állatok világnapja alkalmával olyan programokat, amelyek
keretében testközelben találkozhatnak
a gyerekek behozott kisállatokkal. Az
idén úgy gondoltuk, mi megyünk látogatóba az állatokhoz, és ajándékot viszünk. Adománygyűjtő kampányt indítottunk „Mondj le egy tábla csokidról!” felhívással, hogy az így összegyűjtött 300 forintokon szárazeledelt
vásároljunk a menhelyi kutyáknak,
macskáknak. A gyűjtésben, beszerzésben, szervezésben iskolánk alapítványa segített, és a jó ügy mellé többen
is odaálltak. Elsődlegesen a szülők, a
gyerekek, akik meleg takarókat, párnákat is hoztak, és több esetben sok-sok
csoki áráról lemondva nagyobb összegeket is felajánlottak. Segítőként, adományozóként természetesen iskolánk
pedagógusai is részt vettek a kampányban, a 186.000 Ft adomány összegyűjtésében Szalontai Szilvia tanárnő vállalt oroszlánrészt. A 305 kg-nyi szárazeledelt az Okosgazdinál válogattuk,
ahol a szakértő ajánlás mellé jelentős
kedvezményt is kaptunk. A menhelyi
lovak számára az ercsi LíVitamin zöldségbolt ajánlott fel 120 kg sárgarépát
és 40 kg almát.

Az átadás első helyszínére, a Sirius
állatmenhelyre a Halom TV stábja is
elkísért bennünket. Iskolánk gyerekseregét a két leglelkesebb osztály di-

ákjai képviselték, akik boldogan etették a gazdira váró kutyusokat. Szülőkből, pedagógusokból, kuratóriumi tagokból verbuválódott az a kis csapat,
amely a második helyszínre, a Dobbant-Lak Állatvédő Egyesülethez is elszállította az eleséget, a gyereksereget.
Klára nénit több kisgyerek is ismerősként üdvözölte, és a tanyán otthonosan mozogva vezette a többieket a karámhoz. Itt mindenki megetethette a
kisebb és nagyobb méretű lovakat répával, almával, dédelgethetett cicákat,
simogathatott kutyát. Láthatta kicsi és
nagy gyerek a hálás állati tekinteteket,
ami az igazi jutalom, a köszönet volt az
eleségért. Érezhettük együtt a gondoskodás örömét, jelentőségét.
Így értek össze a történet gyermeki
és állati szálai, és talán pont az összefonódás az, ami miatt igazán sikeressé
vált ez a történet is.
Feketéné Takács Rita
szervező pedagógus
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VÁ R O S N A P LÓ
Állatok Világnapja az Eötvösben
Iskolánkban már hagyomány,
hogy az Állatok Világnapja alkalmából megrendezzük udvarunkon a kisállat bemutatót, amikor
minden diák behozhatja saját kis
kedvencét, vagy bemutathatja a
róluk készült fényképet.
Az eseményen évről-évre mindig többen és többen vesznek
részt, hiszen nagyon sokan szeretik az állatokat, és sokan szeretnék megmutatni kis kedvenceiket. Most sem volt másként, valószínűleg köszönhető ez annak is,
hogy a tavalyi évben nem volt lehetőségünk ennek a programnak
a megszervezésére.
Idén is láthattunk kutyát,
macskát, kakast, tyúkot, hörcsögöt, teknősbékát, tengerimalacot,

Fazekas István

nyuszit, sőt még póni lovat is. A
behozott kedvencek nagyon sok
simogatást kaptak, és élvezték is a
kitüntetett figyelmet. Csodaszép,
napsütéses idő volt, és sok kedves
kis házi kedvencet csodálhatott
meg a gyereksereg. Minden diákról és kisállatáról fénykép készült,
ami iskolánk Facebook oldalára
is felkerült, és a rendezvény végén alig győztük elkészíteni ös�szesítést.
A program befejezése után a
gyerekek vonakodva indultak
haza, mert mindenki nagyon jól
érezte magát. Ez a program idén
is jól sikerült, mindenkinek köszönjük a részvételt!
Pogány Petra
DÖK vezető tanár

FŐTÉR

„A szerencsétlen sorsú népek vigasza”
Európában a második világháború épp csak véget ért, a szövetséges nagyhatalmak vezetői Potsdamban máris arról tanácskoztak, hogy miként leckéztessék
meg a legyőzött országokat. Állítólag az Attlee, Truman és Sztálin előtt elterpeszkedő hatalmas
asztalon az egyik alkalommal egy
olyan Európa-térkép-tervezetet is
kigöngyölítettek, amelyikről lemaradt Magyarország. Amolyan erőelosztás-vázlat volt ez a jövőt illetően.
Egy percig se áltassuk magunkat azzal, hogy a győztesekben
lett volna bármiféle nagyvonalúság a magyar sorsot illetően, hiszen kétségtelen tény: valóban
voltak olyan elképzelések, hogy a
legyőzött Magyarország a Szovjetunió egyik tagköztársasága legyen.
Nagy szerencsénk, hogy nem így
történt, noha a jaltai egyezmény
értelmében még akár így is megtörténhetett volna. Bekebelezés
helyett félgyarmati sorba kerültünk. Okkupáltnak lenni mégiscsak jobb egy fokkal, mint annektáltnak lenni. De csak egy fokkal,
mert Rákosi hatalomra kerülésé-

től kezdve az ’56-os forradalomig
Magyarországon tombolt a terror.
A magyar lélekben, a magyar szellemben, a magyar gazdaságban
keletkezett károk iszonyatosak.
Felmérni is lehetetlenség. Csoda-e, hogy egy nép fellázadt a nyomorúsága, a barbarizmusba taszítottsága ellen?
Néhány évvel ezelőtt az egyik
politikustól kaptam egy meglehetősen inkorrekt felszólítást, melyre válaszképpen megírtam a Kegyelmet nem kérek! című drámámat. A színdarab egyik alapmotívuma annak a feltárása volt, hogy
Nagy Imrét milyen mocskos eszközökkel próbálták meg az ellene folyó koncepciós perben megtörni, milyen vádalkukat kínáltak
fel neki, s hajlíthatatlanságával, a
mártírhalál tudatos vállalásával
miként nemesül az egykori behajtási miniszter, a volt moszkovita
nemzeti hőssé.
Mert azért az mindenki előtt világos kell, hogy legyen: Nagy Imre
igazi, belső forradalma ott játszódik a börtönben és a bíróság előtt!
Talán kevesen tudják, hogy az őt
elítélő Vida Ferenc bíró a harmin-

cas évek közepétől kezdve Kádár
János testi-lelki jó barátja volt. Sikerült megszereznem a Nagy Imre-per teljes iratanyagát. Nem
kell hosszasan tanulmányoznunk
ahhoz, hogy észrevegyük az olykor nyilvánvaló, olykor ügyetlenül leplezett jogi alpáriságot. Vida
flegmatikus mozdulatokkal rendre
úgy söpri le Nagy Imre igen terjedelmes, érthető és könnyen követhető, logikus észrevételeit, mintha
valami értelmetlen zagyvaságokat
hallana. Megtiltja, hogy a tárgyalóteremben bárki is kiejtse Kádár
János nevét.
„A szerencsétlen sorsú népek
vigasza, hogy bőven vannak hőseik; hisz ezek önfeláldozása élteti a
hitet újabb és újabb szabadságharcokra”- írja Illyés, majd az uralkodó hatalom természetének vizsgálatához igazítva gondolatait arról
értekezik, hogy a szellemi haza, a
„haza a magasban”, miként is lehet megtartó erő, ha nem lesznek
már agyvelők a nemzeti szellem
hordozására.
1956-ban Százhalombattán is
megalakult a munkástanács, mely
küldöttnek Sefcsik Istvánt választotta meg, aki a demokratikus átalakulásért és a közrend megőrzéséért a helyi Nemzeti Bizottmányban is dolgozott. Börtönbe került,
demokratikus magatartásáért évekig hordhatta a szégyenbélyeget.
Ugyanakkor az igazsághoz az is
hozzátartozik, hogy Százhalombattán könnyebben munkához ju-

tottak azok, akiket ’56-os ténykedésük miatt máshol nem alkalmaztak. Csenterics Sándor, Rátosi
Ernő, Simon Pál, Ferenczi Illés és
Szekeres József rendkívül emberségesek voltak. A történelmi keresztutak városunkat érintő találkozásainál nemcsak valódi politikusként, hanem az örök emberi
értékek felmutatásával tudtak tárgyalni.
A Kádár-korszakot csakis rendkívüli felkészültséggel, és összetettségének tárgyilagos elemzésével lehet igazán kiértékelni. A magyar történelemnek bőven vannak
elhibázott lépései, a magyar lelki
alkat hiányosságai és gyarlóságai
külön fejezetet érdemelnek. (Miként a sorscsapások és a külső körülmények hatásai is.) Valamikor
büszke, nemes és szép faj voltunk,
ős-napkelet álmodott meg minket
férfias tartásúvá, s mivé lettünk?
Már Berzsenyi szerint is csúf szibarita váz a magyar. A szocializmus sok mindent összetört. A paraszti társadalom megszűnésével eltűnt a népi kultúránk, mely a
színességében gazdag különbözőségek mellet is az egységes értékrend alapja volt. Mindezt áthatotta egy mély vallásosság.
Hová tűnt mindez? Fakadhatnak-e még a romokon virágok?
Hitem szerint igen, de igazi jövőt
csak akkor építhetünk, ha elfeledett értékeinket újból éltetni tudjuk majd.
n
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S P O RT
Ismét százhalombattai kick-boksz
érem egy rangos világversenyen
Bronzérmes lett Kisbajcsi Hajnalka, a Százhalombattai kick-Boksz
Sportegyesület versenyzője, a hazai szövetség által szeptember
16. és 19. között megrendezett budapesti 26. Magyar Kick-box
Világkupán.
A megmérettetésen, - amely hét
szabályrendszerben, a gyermektől a
veterán (masters) korosztályban zajlott - 45 ország több mint 1700 sportolója vett részt.
Százhalombattai színekben Kisbajcsi Hajnalka a női master-class
korosztályban lépett tatamira, pointfighting szabályrendszerben.
Kecskés István egyesület elnök értékelése szerint a covid korlátozások
miatt szétforgácsolódott edzésmunka mellett, Hajni állhatatosságát bizonyítva, kiegészítő edzésmunkával
remekül megőrizte kondícióját, technikai tudását. Ez a képessége egészen
a dobogóig vitte, ahol a döntőbe ju-

tásért vívott küzdelemben egy nála
nagyobb versenyrutinnal rendelkező ellenfelével szemben maradt alul.
A bronzérem került Hajni nyakába
az eredményhirdetéskor. Ez az eredmény mindenképpen tiszteletre méltó, hiszen Hajnalka, szabadidősportként kezdett el a Százhalombattai
kick-Boksz Sportegyesületben ismerkedni ezzel a cseppet sem hétköznapi mozgásformával, az ideális sportágkezdési kort jócskán túllépve, édesanyaként.
Az egyesület gratulál a teljesítményéhez, amelyről a legjobb mérce a 26. Magyar Kick-box Világkupán
megszerzett 3. hely.
n

Bravúr győzelem idegenben
35-34-re nyert a Szigetszentmiklósi KSK otthonában a Százhalombattai KE csapata a férfi kézilabda NB I/B legutóbbi fordulójában – tájékoztatott a egyesületi beszámolóban Tallér Zsolt, a
klub technikai vezetője.
A hazai győzelmek után a Duna túloldalára látogattunk. Ahogy mondani
szokták, nem mi voltunk a mérkőzés
esélyesei. A hazai csapat dobogóra szeretne állni az idei évben, ehhez mérten
megerősített kerettel rendelkeznek.
A mieink kellő önbizalommal és nagy
akarással érkeztek meg a csarnokba.
A mérkőzés első percében gyors gólváltás volt a csapatok között. A negyedik percben 2-1-re vezetett a Szigetszentmiklós, mint kiderült a mérkőzésen utoljára.
A félidő közepére első sorban
Félegyházi Zsolt góljainak köszönhetően egyre nagyobb előnyre tettünk szert
és vezettünk már 6 góllal is. Nagy iramot diktáltak a csapatok és a sok gól
ellenére is kimondható, hogy védekezésben a hazai csapat fölé nőttünk. Az
elmúlt hetek gólszegényebb teljesítményei után Pap Ádám is magára talált és
nyerő ember lett. A szünetre egy kicsit
csökkent a különbség, de így is megmaradt három gól előny (17-30).
A második félidő elején néhány
Pásztor István védés utáni gyors gólnak köszönhetően ismét 5 gól volt a
különbség a 35. percre. Ekkor kisebb
gödörbe kerültünk és néhány rossz
döntés következtében közelebb engedtük a hazaiakat, akik a 45.percre lőtávolon belülre kerültek (25-26). Rendeztük a sorokat és egy Tóth Bálint és

két Pap Ádám góllal ismét elléptünk.
Az utolsó tíz percre három gólos
előnnyel fordultunk. Az izgalmak fokozódtak, mert a hazaiak ismét feljöttek
egy gólra. Többször támadhattak az
egyenlítésért, de ilyenkor védekezésben ismét kitett magáért a csapatunk.
Az utolsó perc előtt 33-34 állt az
eredményjelzőn és támadhatott a Szigetszentmiklós. Természetesen érkezett egy Kovács János védés. Támadhattunk. 10 másodperccel a vége előtt
Kiss Attila betörésből gólt szerzett,
amivel eldőlt a mérkőzés. A lefújás pillanatában kaptunk még egy gólt, de ez
már nem számított.
A csapat, ezen a mérkőzésen nagyot
küzdött és fegyelmezett játékának köszönhetően megérdemelten gyűjtötte
be a két pontot idegenben.
SZKE: Kovács, Pásztor, Bokréta
(kapusok), Mogyorósi 5 (1), Tóth 4,
Félegyházi 7, Kővári 4, Gyurcsovics 2,
Pap 7, Kiss 6, Keresztes, Fiar, Kedves,
Györkő; vezetőedző: Adorján Gábor
A következő hazai mérkőzésre Százhalombattai KE-Komárom – október 22-én pénteken 19 órától kerül
sor a battai sportcsarnokban, ahova
továbbra is ingyenes a belépés, de csak
védettségi igazolvánnyal. Jöjjenek minél többen, mert megérdemli a csapat
a szurkolást!
n

Battai judo-bajnok
Aranyérmet szerzett Csák Zsolt Zétény a SZVISE színeiben, az
Egerben rendezett Judo Országos Bajnokságon október 9-én.
A Diák „A” korosztályban, rendkívül erős mezőnyben, 41 kg-os súlycsoportban meggyőző fölénnyel, magas
szintű judot bemutatva, négy ellenfelét legyőzve állhatott a dobogó legfelső fokára a klub versenyzője.
A Százhalombattai Városi Ifjúsági
Sportegyesület másik judosa, Pup Levente VII. lett a Diák „B” korosztályban. Mivel túlesett saját súlycsoportjában az 55 kg-os határon, ezért a 60
kg-osok kellett helytállnia. Dicséretes küzdőszellemben versenyezve, étékes pontszerző helyen végzett – értékelt Sarkadi János szakosztályvezető, aki a mindkét tehetségnek gratulált az egyesület nevében.
n

Nagyszerű eredmények,
újabb egyéni csúcsok
A Hódmezővásárhelyen megrendezett Rövidpályás Hód Kupán
folytatták a szereplést a százhalombattai VUK SE úszói október
17-18-án. A versenyzők továbbra is az alapozás okozta fáradtsággal küzdve mutattak egy kis szeletet a képességeikből –
tájékoztatott az egyesület.
Arányi Márk (2007) kezdte a versenyzést 400 gyorson, amelyen egyéni csúcsától mindössze 2 másodperccel elmaradva a 2. helyen végzett.
Ezután 100 pillangón sajnos kicsit
enerváltan versenyzett, de a 100 mell
versenyszámára már feljavulva, 1 tizedmásodpercre megközelítette legjobbját.
Rupics Bernadett (2003) volt a
következő, aki szép úszással, egyéni csúccsal és 3. hellyel indított 400
gyorson (ez egyben a felnőtt országos bajnokságra szintidő is), majd
100 háton a szintidőtől 3 tizeddel elmaradva 3. Lett. Később 100 gyorson
is közel járt az OB szintidőhöz, itt
már csak 2 tized választotta el, és egy
újabb bronzéremmel gazdagodott.
Nagy Kolos (2003) a világkupás
szereplésétől eltérően ezúttal a rövidebb számokat választotta. Négyből 4 versenyszámban egyéni csúcsot
úszott, és 2 arany- (100 pillangó, 100
vegyes), valamint egy bronzéremmel (100 mell) gyarapította gyűjteményét.
Marosi Bálint (2005) a versenyt
edzésnek felfogva a 400 méter gyorsúszást kivéve minden versenyszámban elindult, így tesztelve állóképességét. A 6 versenyszámból 3
arany-(100 vegyes, 100 gyors, 200
vegyes) és 3 ezüstérmet szerzett (100
pillangó, 100 hát, 100 mell), amit

mindeközben két egyéni csúccsal is
megkoronázott.
Rupics Bendegúz (2005) a világkupa után most számára idegen számokat választott, és kiválóan teljesített. A teljesítménye számokban kifejezve, 1 ezüst, (100 vegyes) és mellé 3-ból 3 számban egyéni csúcs. A jó
teljesítmény önmagáért beszél.
Jánosi Noémi (2004) a gyorsúszástól kicsit elkalandozva egy 100
pillangó egyéni csúccsal indított,
amit követett egy újabb csúcs 100
háton (ez egyben felnőtt bajnokság
szintidő is), majd zsinórban egy harmadik javítás 100 vegyesen. Így a 4
leúszott versenyszámából 3-ban élete legjobbját hozta.
Lajkó Csanád (2004) tartogatta
a meglepetést a verseny végére, hiszen 100 méter gyorson óriási egyéni csúccsal, 1,9 másodpercet javítva
csapott a célba. Sajnos az országos
bajnokság szintideje most nem sikerült neki, így egy kis elkeseredés lett
rajta úrrá, de ez is csak azt mutatja,
hogy mindig jobb és jobb szeretne
lenni. Mi mást várhatnánk tőle még,
mint, hogy ilyen hozzáállással és egy
picit több mosollyal folytassa a megkezdett utat.
Folytatás október 30-án, szintén
Hódmezővásárhelyen.

n
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S P O RT
Hazai arany- és bronzérem
a modellvitorlás OB-n
A százhalombattai Csónakázó-tavon rendezték meg RG65 hajóosztály Országos Bajnokságát október 9-10-én. A battai Dunamenti Energia Modellező Klub a két érem mellett jó helyezéseket
is begyűjtött – derül ki az egyesület beszámolójából.
Régen volt olyan népes mezőny
modellvitorlás versenyen, mint a
mostani OB-n, amelyen szombat délelőtt 10 órakor indult az első futam.
Akik ismerik a helyszínt, azok jól tudják, hogy mindenre számítani kell,
ahogyan ez szombaton is történt.
„A” közép szélerő, be-be fújásokkal tarkított forgolódó szélirány jellemezte a délelőttöt, annyira, hogy az
már-már a „B” vitorlát igényelte volna. Aztán amilyen gyorsan jött, úgy
el is tűnt az ilyen jellegű „ijesztgetés”.
Három futamot le kellett fújni ebéd
előtt, mert a rajt utáni szélirányváltozás nem kedvezett a hajósoknak - egyből fel lehetett menni az első bójára.
A bizonytalanság után mindenkit
megnyugtatott az ebédre kapott forró virsli.
A verseny folytatásában végül nem
volt szükség pályamódosításra, mert
kedvezően alakult a szélirány. „A” közepes szélerő és szélsávok jellemezték
a délutánt. Az első napon 10 futamot

teljesített a 20 fős gárda. Forrai Csaba főbíró egy csoportos futamokat indított, ami meghozta gyümölcsét, délelőtt alig-alig voltak szabályismerettel
kapcsolatos észrevételezések, délután
azonban kicsit hangos volt a pálya.
Esős, gyenge szeles pálya fogadta a másnap a versenyre kiérkező kapitányokat. A idő, valamint műszaki
problémák miatt 3 fő nem vett rész a
futamokon. Enyhe, forgolódó, be-be
fújásos szél jellemezte a vasárnapot
is, szélsávokkal tarkítva. Hangos volt
a pálya most is a szabályokkal kapcsolatos vélemények miatt. A vasárnapi
8 futam alatt voltak műszaki problémák, mint minden technikai sportágban.
A mezőny 18 futamot teljesített a
két nap alatt.
Battai eredmények: I. Forró Krisztián, III. Kunvári Sándor, VI. Illés
Zoltán, VIII. Illés Dávid, XIV. Schulek
János, XV. Horváth Imre, XXI. Horváth Ádám
n

Újabb modellvitorlás győzelem
és ezüstérem
Két érmet és több jó helyezést is begyűjtött a százhalombattai
Dunamenti Energia Modellező Klub a balatonföldvári Balaton
Kupán az RG 65 hajóosztályban október 16-án.

Az egyesület beszámolója szerint a
megérkezéskor mindenkit meglepett
a szemerkélő eső, ami azonban hamar
elállt. A gyenge szél miatt a tervezett
15 helyett, csak 6 futamos lett a verseny. Az első nagyon gyenge szélben
indult, épp csak becsurogtak a hajók
a célba.
Teljes szélcsend következett, majd
12 óra után megélénkült a fuvallat, a
délutáni öt futamból egy nagyon jó,

„A” közepest tudott teljesíteni a mezőny, míg
a többit már gyenge szél
jellemezte. Igaz, mindenkinek egyformán fúj
a szél és ennek kell megfelelni – szokta mondani a Forrai István, aki jelen volt a mostani versenyen.
Teljes szélcsend állt
be du. 3 órakor-kor, és
a főbíró Forrai Csaba le
is fújta a rendezvényt,
mint később kiderült, jól döntött.
Ezen a versenyen vett először részt
Illés Zoltán fia, aki remélhetőleg, folyatja a továbbiakban, illetve Gergely
András is először ismerkedett új hajójával.
Battai eredmények: I. Molnár
Imre, II. Forrai Csaba, IV. Gergely
András, V.Kunvári Sándor, VI. Illés
Zoltán, VII. Horváth Imre, VIII. Horváth Ádám
n

Kiemelkedő őszi eredmények
a teniszben
A VUK SE tenisz szakosztálya is aratott, az október 9-11-e között
megrendezett vidéki és országos versenyen egyaránt.
A Balatonboglári Korosztályos Vidék bajnokságon Nádasy Gergely
egyéni III. helyen, párosban pedig a
II. helyen végzett.

A Batta Kupa III: Országos versenyén a férfi II. osztályban, egyéniben
Nádasy Gergely és Nádasy Bence egyaránt a III. helyen végeztek.
n

Aktív futók
Három eseményen is eredményesen teljesítettek a SZVISE futói
a közelmúltban.
A Havasi Gyopár Futóegyesület október 9-én szervezte meg a Beethoven 251 km váltófutást, ami nem kifejezetten verseny, lényege, hogy reg-

gel 9 órától 19 óráig bárki, bármennyi
km-t futhatott a Bruvsznyik kastély
parkjában. A résztvevők közösen teljesítettek 473,28 km-t. Baki Krisztina

(SZVISE) 13 km-el, Balogh Noémi 14
évesen 14 km-el, Balogh Ákos 10 évesen 4 km-el, és Lak Tünde (SZVISE)
57,86 km-el járultak hozzá a távhoz.
Békes Erzsébet, a battai egyesület
67 éves tagja 5:29:42 mp-es idő alatt
futotta le a fővárosi Spar Maratont
október 10-én. Öt éve kezdte a futást,
megragadta a sport és a jó közösség,
először 5-10 km-t, majd egy év múlva már félmaratont futott, most pedig teljesült dédelgetett álma. Nagyon
boldog, hogy sikerült, valóban nincs
lehetetlen. Köszönetét fejezte ki családjának, a futótársaknak a támogatásért és bíztatásért, a sok jó tanácsért
Hajduné Bukó Juditnak, az edzéstervért Botos Enikőnek.
Baki Krisztina 1:13:58 mp-es, a
vártnál jobb idővel teljesítette a Rácalmási Szigetfutás 11.2 km-es kiírását
október 17-én. Nagyon jól érezte magát, jövőre is szeretne indulni.
n

Az őszi sorozat folytatása
a tekéseknél
Százhalombattán a Klub Sirályban -hazai pályán- október 10-én a Piros Arany csapata ellen folytatódott
a Battai Gurítók őszi szezonja, amely
sajnos vereséggel zárult, a vendég csa-

pat, 5:1 arányú győzelmet aratott. A
hazai pontszerző Kovács Zoltán volt.
A következő megmérettetés október
21-én idegenben lesz az Erőmű pályán. 
n
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Keresztrejtvény
Szent János Pál pápa emléknapja október 22-én van, 1978-ban október 16-án választották pápává és október 22én mutatta be székfoglaló szentmiséjét. Ezúttal egy tőle származó idézetet rejtettünk el a feladványban.
A megfejtéseket 2021. október 29-éig várjuk a hirtukor@mail.battanet.hu, vagy a Hírtükör Szerkesztősége, 2440 Százhalombatta, Ifjúság útja 7. (Polgárok Háza) címre. A helyes megfejtők közül egy szerencsés, a Biksi Méhészet által felajánlott egy üveg egészséges mézet kaphatja meg.
Az előző számban megjelent rejtvényünk helyes megfejtéséért Regős Imréné, a Barátság Kulturális Központ színháztermében látható Nagyidők városa című színházi előadására vehet át jegyeket, a BKK jegypénztárában, a pénztár nyitvatartási idejében. Százhalombatta történetéről Fazekas István írt drámát, amelynek szereplői Koncz Gábor, Jánosi Dávid, Bordán Irén, Gregor Bernadett és
Szakács Tibor, rendezője Bozsogi János.
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KIADÓ (eladó) IRODAÉPÜLET!

Százhalombattán, Csenterics u. 1. szám alatt
(volt Alukol Kft. telephely) található 1600 m²-es telken
500 m²-es irodaépület hosszú távra kiadó.
Az ingatlan igény esetén két részre osztható.
Bővebb információ: hatvani.robert@alukol.hu ; 06 30 495 7425

Magyarország legnagyobb megváltozott munkaképességűeket
foglalkoztató állami tulajdonú társasága, a Kézmű, Erfo, Főkefe
Közhasznú Nonprofit Kft. Százhalombattán üzemnyitási szándékkal

megváltozott munkaképességűek jelentkezését

várja 4 órás betanított munkás munkakörben.
Jelentkezni telefonon a 06-30-310-1844-es számon vagy e-mailen
keresztül a hr@kezmu.hu címen lehet.

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

Tetődoktor! Régi hajlott tetők javítása, cseréje, beázás elhárítás, bádogozás, Lindab tető, új tető cserepezése, kisebb javítások, SOS munkák:
06-30/622-5805, 06-20/492-4619
Teherautó bérlése költöztetéshez,
fuvarozáshoz! Autószállító bérlése
ugyanitt!  06 20 250 6115; 06 20
250 3585

