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A szabadság napja
A hagyományokhoz híven ünnepi műsorral és koszorúzással emlékeztek Százhalombattán az 1956-os forradalom
és szabadságharc évfordulójára október 23-án. Városi
kitüntetéseket, díjakat és okleveleket is átadtak, valamint
bemutatták Fazekas István Jókai-díjas drámaíró Százhalombatta várossá válásának 50 éves jubileumára írt két
felvonásos eseményjátékát, amelyre a járvány miatt nem
kerülhetett sor tavaly április 1-jén.
Benkő Péter színművész Illyés
Gyula, „Egy mondat a zsarnokságról” című versét adta elő, ezt
követően Százhalombatta Város
Önkormányzata nevében Vezér
Mihály polgármester, Török Sán-

dor alpolgármester és Dr. Turbucz
Sándor címzetes főjegyző kezdte a
koszorúzást, majd a nemzetiségi
önkormányzatok, a helyi testületben képviselettel rendelkező pártok és civil szervezetek, az önkormányzati intézmények és cégek,
a klubok és a város polgárai helyezték el koszorúikat, virágaikat
a Szent István templomnál álló
kopjafánál.
Vezér Mihály beszédében felidézte, hogy az 1989-ben felállított kopjafának sokáig az óvárosi
temető adott helyet, ott kezdődött az emlékezés és zajlott a koszorúzás, amelyet olykor a széthúzás jellemzett. Reményének
adott hangot, hogy ezt az idősza-
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a beszolgáltatási kötelezettség, a
besúgások és a sajtószabadság hiánya. Enyhülést átmenetileg Sztálin halála hozott, ’53-ban Nagy

rekvések meghatározó mozzanata volt, amikor a tiltakozók kivágták a magyar zászlóból a szovjet
címerre emlékeztető jelképet, és

Imre vezetésével elkezdődhettek
a demokratizálódási folyamatok,
aminek az ismét megnőtt szovjet
nyomás vetett véget, és bekövetkezett a visszarendeződés. A reform törekvések azonban újra előtérbe kerültek, és 1956-ban a magyar fiatalok és az értelmiség vezetésével sokan szolidaritást vállalva
kiálltak az elfojtott lengyelországi
tüntetések mellett.

a lyukas zászló a kibontakozó szabadságharcnak is szimbolikus eleme lett, kifejezve a társadalmi berendezkedés átalakulásának vágyát.
Az egyenlőtlen küzdelem bár
elbukott a szovjet offenzíva által,
de csak időlegesen, hiszen ’56 alapozta meg, hogy 1989 október 23án, immár harmadik alkalommal
kikiálthattuk a Magyar Köztársa-

A budapesti műegyetemtől induló október 23-i békés menet
megszervezésének részese volt az
akkor ott tanuló Szekeres József
is, Százhalombatta nyugalmazott
városvezetője. A forradalmi tö-

ságot. Hála és köszönet illeti a hősöket, akiknek áldozata végül elhozta a szabadságot és a demokráciát.

kot már végleg magunk mögött
tudhatjuk, mert - ahogy a világtörténelem számos példája mutatja – nincs alternatívája az összefogásnak. Megosztotta Orbán Viktor
miniszterelnök egykor mondott,

máig ható gondolatait, miszerint
a szabadság minden nemzet drága kincse, amelyet nem érdemelnek meg azok a nemzetek, amelyek nem fognak össze, nem tesznek érte, nem hajlandóak áldozatot hozni a szabadság kivívásáért,
annak időről időre történő megtartásáért.
A 65 évvel ezelőtti eseménynek
hosszabb előzménye volt, 1948 és
1953 között súlyos megpróbáltatásokat mértek gonosz erők a nemzetre – fogalmazott a polgármester. A gúzsba kötést és a szabadság sárba tiprását szolgálta a többi között az erőltetett iparosítás,
a tervek túlhajszolt – megtévesztő, erőt demonstráló – teljesítése,

Folytatás a 2. oldalon
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A szabadság napja
2021. évi díjazottak:

Folytatás az előző oldalról
Az idősebb generáció feladata,
hogy átadja a szabadság lángját a
fiataloknak, hogy ők is megismerjék a múltat, de soha ne kelljen

• Dr. Berzéki Ferenc, Százhalom
Egészségügyi Központ, igazgató – Pro Urbe Százhalombatta
• Horváth Péter, Dunamen-

lyettes – Pedagógia Díj
• Vértesi-Simó Erzsébet, Eötvös Lóránd Iskola, pedagógus
– Pedagógia Elismerő Oklevél
• Karsai Eszter, Eötvös Lóránd
Iskola, pedagógus – Pedagógia
Elismerő Oklevél
• Simó Alpár És Simó Ildikó,
Arany János Iskola, pedagógusok – Pedagógia Elismerő Oklevél
• Kecskés Zsolt, Polgármesteri Hivatal, védelmi referens –
Köztisztviselői Díj
• Gábor Erzsébet, Polgármesteri Hivatal, hatósági munkatárs– Köztisztviselői Elismerő
Oklevél

•
•
•
•
•
•

ke) – Város Díszpolgára posztumusz
Dr. Farkas Gábor, háziorvos,
szakorvos – Város Díszpolgára
Arany János Iskola – Környezetvédelmi Díj
Czirok Ildikó, védőnő – Egészségünkért Díj
Dénes Tibor, VUK SE, vezetőedző, tenisz – Testnevelési és
Sport Díj
Sebestyén
Mihályné,
Pinypangos Óvoda, intézményvezető – Gyermekekért Díj
Csarnokiné Győrfi Emese,
szakorvosi rendelő, asszisztens, VCSGK munkatárs – Szociális Munkáért Díj

Dr. Berzéki Ferenc
„Pro Urbe Százhalombatta” elismerés

életük árán küzdeniük a zsarnokság ellen. A hétköznapok során is
méltón őrizzük a hősök emlékét –
zárta beszédét Vezér Mihály.
A megemlékezés a Barátság
Kulturális Központban folytatódott, ahol az idei díjazottak mellett köszöntötték a 2020-as év kitüntetettjeit is.
A továbbiakban Vezér Mihály
polgármester és Szekeres József
egykori tanácselnök, a várossá
nyilvánítás tavalyi 50 éves jubileuma alkalmából meghatározó
momentumokat idéztek fel Százhalombatta fejlődéséről, múltjából. Az ünnepi emlékezés zárásaként Fazekas István „Nagy Idők
Városa” című két részes színművét láthatta a közönség.

•

•
•
•
•
•

ti Erőmű Zrt., vezérigazgató –
Környezetvédelmi Díj
Erben Attiláné, Százhalom
Egészségügyi Központ, vezető
asszisztens, főnővér – Egészségünkért Díj
Katona István, VUK SE, elnök
– Testnevelési és Sport Díj
Bálint Judit, Szivárvány Óvoda, nyugalmazott óvónő –
Gyermekekért Díj
Till Erika, Városi Családsegítő
és Gondozási Központ, vezető
– Szociális Munkáért Díj
Nogula Tamás, Érdi Rendőrkapitányság, vezető – Közrend,
Közbiztonsági Díj
Izsóné Somossy Ilona, Eötvös
Lóránd Iskola, felső tagozatért
felelős intézményvezető he-

Folytatódik a faültetés
Az Önkormányzat ötéves fásítási programja keretében
újabb 21 fát ültettek el. Az őszi telepítés során legelőször
négy gömbkőris került az Erkel körút 71-73. és 79. számok
közötti parkolóba és a buszmegállóba.
A programban idén a Kőrösi iskola udvarába 4 gömbkőrist és 2
juharfát helyeztek ki júliusban.
Vezér Mihály polgármester kiemelte, hogy a klímavédelem előtérbe helyezésével folytatódik a
szakszerűen kivitelezett program,
amely során a környezetbe illő, előnevelt fákat telepítenek. A kivitelező cég garanciával és a folyamatos
ápolás biztosításával végzi a munkálatokat. Az önkormányzati prog-

ram mellett egyeztetnek a MOL-lal
arról, hogy a céggel együttműködve 3000 fát helyeznek majd ki városszerte. Bizonyos darabszám felett már erdősítés történik, ami
szabályozás alá esik, ezért inkább
a telepítés kerül előtérbe, amiben
a Dunamenti Erőmű is környezettudatos partner. Nagyon fontos az
élhetőség fenntartása, a növények
Folytatás a következő oldalon

• Fejes Szilvia, Polgármesteri
Hivatal, szervezési munkatárs
– Köztisztviselői Elismerő Oklevél

2020. évi díjazottak:
• László Bandy, képzőművész –
Pro Urbe Százhalombatta
• Kárász Benjámin, közbiztonsági referens, őrsparancsnok, tanácsnok (Kárász Zita és Erzsi-

• Kucsera Csaba, volt megbízott őrsparancsnok – Közrend,
Közbiztonsági Díj
• Reichardt Erika, Polgármesteri Hivatal, Vagyongazdálkodási Csoport, vezető – Köztisztviselői Díj
• Szilas Judit, Halom Televízió,
műsorvezető, riporter – Sajtódíj
• 
n
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Folytatódik a faültetés
Folytatás az előző oldalról
védenek a felmelegedéstől, a porés a zajszennyeződéstől is.
A őszi telepítés során az Erkel
körút 71-73. és 79. számok közötti parkolón és a buszmegállón kívül a Hága László út melletti busz-

megállóba 3 gömbkőrist, a Gesztenyés úton 3 vadgesztenyefát, az
1. sz. Általános iskola elé egy oszlopos bükkfát, a Jókai utcába, az
Építők Parkjába és a Liszt Ferenc
sétányra egy-egy juharfát, a Kőrösi iskola melletti parkolóba 3
hársfát, az Erkel körút 63. szám

Új utak az Urbáriumban
Két járda és egy útszakasz készült el Százhalombatta Urbárium
városrészében.

elé 3 gömbkőrist, a Bartók Béla
parkba egy hársfát ültettek.
Nagy Balázs alpolgármester
elmondta, hogy a lakótelep 20-30
évvel ezelőtti tervezésekor az építők gondoltak a környezet szépítésére is, ezért nem lehet ma csak
betonrengeteget látni. Sok fa teszi élhetőbbé a városrészt, ezt
megőrizendő arra törekszenek,
hogy két példánnyal is pótolják
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az elhalt egyedeket, amelyeket ki
kellett venni. A telepített gömbkőrisek jól bírják az időjárási viszontagságokat és a csapadékmentes időszakot. A város mintegy 5 millió forintot fordít a szakszerű fásítási programra, de ettől
függetlenül is folyamatos a pótlás
és a zöldterület fejlesztése, megóvása.

n

Veszélyes
a tetőn mászkálás
Nagyon sok fotót, észrevételt kapok azzal kapcsolatosan,
hogy a tízemeletesek tetején mászkálnak a fiatalok. Ez a
jelenség már nem csak az iskola szünetekre korlátozódik.

A Pipacs utcában élő családok
kérésének eleget téve befejeződött
az aszfaltos út meghosszabbítása
mintegy 52 méteres szakaszon. A
Fenyőfa utcai járda már balesetve-

szélyes volt, ezért – a közel 70 méteres szakaszt – újra aszfaltozták.
Szintén lakossági kérésre járdát
építettek a Harangvirág és a Tölgyfa utca közötti szakaszra.
n

Óvárosi hétköznapok
A legfontosabb és legnagyobb beruházás, ami már régóta húzódik,
de a szeptemberi Képviselő- testület által zöld utat kapott a Panoráma utca és Avar köz szennyvíz csatorna kivitelezési munkái,
amelyek megfelelő ütemben haladnak.
A Meggyfa utca balesetveszélyes, letöredezett lépcsője is javítva lett. Murvázással kapcsolatban is számos bejelentés érkezett
a Műszaki Irodához (Álmos utca
végénél, Botond, Bulcsú, Földvár
utcában), ami még nem készült
el az folyamatban van. Az Erőmű úti járdaszakasz egy részét az
ott magasodó fenyő gyökere felnyomta, itt is megjelennek hamarosan a Puhi-Tárnok szakemberei. A Barackfa utcában a csapadékvíz okozott problémát, emiatt a nyitott vízelvezetőt, valamint
egyéb földmunkát kellett elvégezni. Csenterics Sándor úton tovább
folytatódik az elavult régi kandeláberek cseréje, új, energiatakaré-

Van olyan tini, aki még a közösségi médiában is megosztja a kétes produkcióját. A tetőn mászkálás elsősorban életveszélyes,
de nemcsak arra, aki véletlenül
leesik, hanem arra nézve is, akit
esetleg agyoncsap a zuhanó test.
Továbbá megviseli a szigetelést is,
és mivel az osztatlan közös tulajdonon keresztül ázik be a legfelső
emeleten lévő lakás, így annak javítását a közös költségből kell finanszírozni.
Mi a megoldás? Mert minden
tetőn nem állhat egész nap rendőr
vagy polgárőr. Elsősorban a család dolga lenne, hogy megértes-

megoldás nagyon egyszerű! A tetőre kivezető ajtót le kell zárni, de
a kulcsát be kell rakni egy üveges
dobozba, amit az ajtó mellé a falra rögzítenek, mellé táblát: „Csak
tűz esetén szabad feltörni!”. Majd
az ablakos doboz üvegére fel kell
szerelni egy törésérzékelőt és azt
egy vagyonvédelmi céghez „bekötni”. Ha illegálisan, engedély vagy
ok nélkül törik fel, arra szerződés
alapján reagál a vagyonvédelmi
cég járőre, aki adott esetben értesíti a hatóságokat is. Amennyiben
valós esemény történik, például
tűzeset esetén, akkor ez természetesen nem jár retorziókkal.

se a fiatalokkal a tetőn mászkálás
veszélyeit, azon kívül, hogy szabálysértés. Másodsorban az adott
„háznak” kellene gondoskodni a
megfelelő védelemről.
Mit jelent a megfelelő védelem?
A megoldást nehezíti az, hogy a tetőajtókat nem szabad zárva tartani a tűzrendészeti előírás miatt. A

A vagyonvédelemmel kapcsolatos költségeket meg lehet fizettetni annak a gyermeknek a szüleivel, aki feltörte a dobozt, hogy
kimehessen a tetőre vagánykodni.
Tehát létezik megoldás! Csak akarat és egy is pénz kérdése az egész!
Szalai Attila
önkormányzati képviselő

kos, ledes közvilágítási oszlopokra. Október végével kihelyezésre
kerültek a karácsonyi díszkivilágítások, azokra a helyekre ahová

tavaly. Elkészültek a Matta-kerti
önkormányzati telekre a tervek
költségvetéssel, amikkel kapcsolatban mindenképpen kikérem az
ott élők véleményét.
Szabó Gábor
önkormányzati képviselő
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HÍR EK-AKT UAL ITÁS OK
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 23 542 110-es
telefonszámon.
***
Álláslehetőség.
Szakas�szisztenseket keres több területre a Százhalombattai Egészségügyi
Közalapítvány a Százhalom Egészségügyi Központ - 2440 Százhalombatta Gesztenyés út 10 szám
alatti – szakrendelőjébe.
Elsősorban endoszkópos, sebészeti, nőgyógyászati, reumatológiai, ortopédiai, traumatológiai,
röntgen vagy radiológiai OKJ vég-

zettséggel rendelkezők jelentkezését várják. Az Intézmény nem tartozik az egészségügyi szolgálati jogviszony alá. Munkavégzés hétfőtől
péntekig van, a hétvégék és ünnepnapok szabadok.
Jelentkezni telefonon vagy
e-mail-ben lehet Erben Attiláné vezető asszisztensnél. Telefon: 0630-819-0586, E-mail: fonover@
mail.battanet.hu
***
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 06-30-242-6838-as telefonszámon lehet.
***
Áramszünet. A villamos hálózaton végzett munkálatok miatt szünetel a szolgáltatás a következő utcákban Százhalomatttán
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.,

PROGRAMA JÁNLÓ
November 4. (csütörtök)
18 óra: NEMZETI GYÁSZNAP Az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének és a szovjet
csapatok bevonulásának évfordulójára emlékezik a KÉSZ százhalombattai csoportja a Szent
István templomban és a kopjafánál. A Szent István templom hittantermében Domonkos László
író tart előadást, illetve könyvismertetőt az „Arculcsapott Birodalom” és az „Átállt Szovjet Katonák 1956-ban” című művéről.
A hősökre és az áldozatokra emlékeznek gyertyagyújtással és
imádkozással 19 órától. Verset
mond Vígh Judit, az imát Illéssy
Mátyás atya vezeti.
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)
November 8. (hétfő) 19
óra: Herczeg Ferenc: Kék róka,
bérleten kívüli színházi előadás –
BKK
November 12. (péntek) 18
óra: LOMTÁR-OLTÁR - Fazekas
Levente kiállításának megnyitója
a HBVK Galériájában - A belépés
díjtalan. (HBVK)
November 12. (péntek) 19
óra: L’tor a’la mort - Tengler Gergely kiállítása a BKK Lépcső galériában: Megnyitja: Fazekas Levente - A belépés díjtalan. (BKK)
November 13. (szombat) 18
óra: HAIR, bérleten kívüli színházi előadás – BKK
November 18. (csütörtök)

Városkapu út 2., Zrínyi M. u. 2.
Amennyiben a munkálatokat előbb
befejezik, a hálózat előzetes értesítés nélkül visszakapcsolják.
***
MOL-gyakorlat. Védelmi gyakorlatot tartanak a százhalombattai Dunai Finomító üzemben, november 12-én, 9-15 óra között. A
művelet során megszólnak a szirénák, azonban nincs teendője a lakosságnak.
***
Forgalomkorlátozás. A korábbi, rövid idő alatt lehullott nagy
mennyiségű csapadék miatt keletkezett rézsű eróziós károkat állítják helyre a szakemberek az M0-ás
autóút és a 6-os főút csomópontjában, a Csepel felől érkező forgalom
lehajtó ágán, 2021. november 2-10.
között. A munkálatok idejére a lehajtó ágat lezárják, ezért terelőúton
lehet majd közlekedni.
A lezárás ideje alatt a személygépkocsik a Párhuzamos utca - Barackos út - Angeli utcákon keresztül visszafordulva, míg a tehergépkocsik az M0-ás autóút – M6-os
autópálya útvonalon, az autópálya
18-as kilométerszelvényében lévő
Érd észak csomópontban visszafordulva érhetik el a csomópontot.
A Hárosi híd kerékpárútját nem
zárják le, de a budai oldali lehajtón
szintén munkavégzésre kell számí-

tani, ezért minden kerékpárostól
fokozott figyelmet kérnek a szakemberek.
A javítási munkák idején torlódással, hosszabb menetidővel számolhatnak a közlekedők, ezért
ajánlott még indulás előtt tájékozódniuk a korlátozáshoz, munkavégzéshez kapcsolódó aktuális forgalmi helyzetről a Magyar Közút
Nonprofit Zrt. Útinform szolgálatánál, a www.utinform.hu weboldalon.
***
Adóvisszatérítés nyilatkozat. A NAV online felületén már
elérhető a VISSZADO-nyilatkozat
a gyermeket nevelő magánszemélyek adó-visszatérítéséhez. A nyilatkozatot a NAV előre kitölti a rendelkezésére álló adatokkal a családi pótlékot folyósító szerv adatszolgáltatását követően. Várhatóan
november második hetétől az utalási adatokat is betölti a NAV, ezt
érdemes megvárniuk azoknak,
akiknek családi pótlékot folyósítanak. A https://szjavissza.hu honlapon csak akkor kell benyújtani
a nyilatkozatot, ha a NAV által ismert adatok nem teljes körűek (pl.:
bankszámlaszám). A VISSZADOnyilatkozatot 2021. december 31-ig
lehet megtekinteni, módosítani és
beküldeni. Forrás: NAV

17 óra: Megérett idő - Beszélgetés tea és süti mellett Feikné Nagy
Judit pszichológussal az időskori
párkapcsolati problémákról - Belépő: 500 forint (HBVK)

ban - Dia Dani kalandjai - Családi
belépő: 500 forint (HBVK)

November 20. (szombat) 11
óra: Boribon cicája, családi színház – BKK
November 21. (vasárnap)
19 óra: Kökény Attila és Zséda
koncertje – BKK
November 23. (kedd) 17
óra: DiaKedd a gyerekkönyvtár-

n

November 25. (csütörtök)
18 óra: Világjáró Battaiak, A kenguruk földjén, Ausztrália, Új-Zéland című előadás - BKK
November 27. (szombat)
18 óra: Forrás 35. jubileumi est,
táncelőadás - BKK
November 28. (vasárnap)
16 óra: Advent Százhalombattán,
a Pál család ünnepi nyitókoncertje - BKK 
n

Újdonságok a könyvtárban
Christopher Farnsworth: Halálakták
Agatha Christie: Adventi krimik
Jordan B. Peterson: Túl a renden - újabb 12 szabály
az élethez
Alessandro Vespignani: A jóslás algoritmusa
Sarina Bowen: Mi / Us
Sarina Bowen: Ez a srác / Him
Geronimo Stilton: Rémisztő rovarok rohama
Geronimo Stilton: Karácsonyi ének
Jean-Claude Mourlevat: Jakabak
Farkas Róbert: Elugrottam a Plútóra, holnap jövök!
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.
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Színek, érzések, fények
Változatos programokkal várja Önöket a Barátság Kulturális Központ novemberben is. Kínálatában felnőtt és gyermek színházi előadások, koncertek és kiállítások egyaránt
megtalálhatók.

SZÍNEK
A kiállítások novemberi sorát a
Takács Galéria tárlata nyitja, mely
ízelítő Takács Péter legkedvesebb
alkotásaiból, egyediségét a gyűjtő szenvedélyes szeretetéből fakadó összeállítás adja. A gyűjtemény
gerincét kolozsvári festők képezik: de láthatóak lesznek százhalombattai alkotók és szovátai
képzőművészek
munkái
is..
Mindez csak egy kis ízelítő a sokszínű, izgalmas tárlat anyagából,
melyet élőben november 30-ig tekinthetnek meg az Emeleti Galériában.

ÉRZÉSEK
Két tehetséges fiatal iparművész tárlata az Iharos Népművé-

szeti Egyesület kiállítása, a „Szőröstül- bőröstül”, melyben Somos
Veronika bőrműves, és Halmai
Edina nemezkészítő csodálatos
munkáit tekinthetik meg az Előtéri vitrinekben 2021. november
9-től.

FÉNYEK

A novemberi kiállítások sorát
Marik Adrienn fotókiállítása zárja
2021. november 11-től a Mini Galériában, aki az évszakok körforgását bemutató különleges képeit mutaja be a Barátság Kultruális
Központban.
Az eseményekről bővebb információkat az intézmény honlapján- www.baratsagkk.hu – és a
Facebook oldalukon találnak.
n

Várják a karácsonyfa felajánlásokat
A Százhalombattai Polgármesteri Hivatal az idei esztendőben is várja a felajánlásokat a várost díszítő karácsonyfákra
november 20-ig.

Százhalombattán
hagyomány,
hogy a népszerű közösségi tereken,
a városrészek központjában, az intézményekben fényfüzérrel díszített
fenyőfák emelik az ünnep fényét.
Kigyúlnak majd a karácsonyi fények decemberben és a Nívó-díjas
Szent István téren feldíszítik a város
karácsonyfáját.
A Polgármesteri Hivatal várja
azoknak a százhalombattai magánszemélyeknek a jelentkezését, akik
szívesen felajánlják a tulajdonukban
lévő, legalább három méter magas

fenyőfát. A fenyőfákat a Szent István téren kívül – a településrészeken, Urbárium, Újtelep, Dunafüred
és az Óváros központi terein –, valamint az intézményekben állítják fel.
A fa kivágásáról és elszállításáról az
önkormányzat gondoskodik.
A jelentkezéseket a következő
elérhetőségeken várják:
Százhalombattai Polgármester
Hivatal, Műszaki Iroda, KovácsBorbély Zsuzsa. E-mail: kovacszs@
hivatal.battanet.hu,
telefonszám:
(23) 542-274, (23) 542-139
n
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Szelektív hulladékgyűjtés
+ kódolás? Igen!
Mertünk nagyot álmodni és az álmainkat meg is valósítottuk a Százhalombattai Arany János Általános Iskola és Gimnázium alsó tagozatos
osztályaiban. Három évvel ezelőtt

Meet and Code támogatást elnyerve,
hasznos és újszerű rendezvényt tudjon tartani. Nagy lelkesedéssel, izgatottan olvastuk a magyarországi programokat koordináló NIOK Alapít-

gondolkodtunk el azon, hogy a tanítás
- tanulás folyamatában hasznosítjuk
azt, hogy a kisdiákok is egyre gyakrabban használják a technikai eszközöket. A gondolatból tervek, az Aranykapu Alapítvány és a pályázati lehetőségek kihasználásával, megvalósított
projektek születtek.
Napjainkban a kisebb gyerekek is
sokat „kütyüznek”, egyre több időt
töltenek okostelefonok, számítástechnikai eszközök társaságában. Fordítsuk ezt az időt új ismeretek, hasznosítható tudás megszerzésére, a logikai gondolkodás fejlesztésére! – született meg a döntés intézményünkben
a 2018-2019. tanév elején.
Az eltelt évek minket igazoltak.
Zümi, a padlórobot, kisdiákjaink
jóbarátjává vált. Segítségével, játékos
formában, biztosabb alapokkal dolgoznak a térbeli tájékozódás, logikus,
algoritmikus gondolkodás, tervezés,
hibázás esetén az újratervezés területén. A robotikának ezt a széles körű,
egymásra épülő feladatokból álló tematikáját, minden tantárgy tanításánál, illetve a hétköznapi teendők elvégzésekor is hasznosítani tudjuk.
Zümivel tartottunk már közös
szakkört és szabadidős foglalkozássorozatot is. A nyári szünetben alapítványunk a „Kódold a hulladékot!”
című pályázatot nyújtotta be, azzal
a céllal, hogy a nemzetközi EU Code
Week szellemében megrendezett,

vány értesítését, amely szerint pályázatunkat megvalósításra alkalmasnak
tartották. Örömmel vásároltuk meg
Botlee-t, a legújabb padlórobotunkat,
az interaktív társasjátékot és a kiváló
minőségű, élő közvetítésre alkalmas
videókamerát.
Mind tartalmát, mind lebonyolítását tekintve különleges iskolai programra vártuk a 2., 3. évfolyam, valamint az SNI tagozat 8-14 év közötti diákjait és a kollégákat október 21-én. A
szelektív hulladékgyűjtés tudnivalóit
mutattuk be mesék, filmek, kódolást,
rejtvényeket tartalmazó feladatlapok,
kreatív játékok segítségével. A program online zajlott, technikai segítséget iskolánk Diákönkormányzatának
tagjai nyújtottak.
Tervezünk hasonló eseményeket,
amelyeken bemutathatjuk tanulóinknak, hogy a logikus gondolkodás, a
kódsorok, útvonalak, teendők helyes
sorrendjének meghatározása számos
területen segíti mindannyiunkat. Hiszünk abban, hogy a kisdiákok technikai érdeklődését pozitív irányba tudjuk terelni. Ebben a munkában továbbra is számítunk innovatív kollégáink ötleteire, valamint egyre bővülő
padlórobot-csapatunk tagjainak motiváló feladataira.
Bánfalvi Éva
az alsó tagozat
intézményvezető-helyettese

Első helyen az Arany 5-ös
Arany 5-ös – ez volt a csapatneve annak a maroknyi hetedikesnek, akik az
Arany János iskolát képviselve indultak a Nemzeti Kibervédelmi Intézet
videofilm pályázatán.
A felhívás az internetbiztonság, a
kibertámadások elleni védekezés bemutatására irányult, ezt a témát kellett kreatív formában feldolgozni a
pályázóknak. A vállalkozó szellemű
kis csapat a nyári szünidőben verbuválódott, hogy – amíg mások pihennek, nyaralnak – ők forgatókönyvet
írjanak, tervezgessék a megvalósítás
lehetséges módjait. Tervük olyan hétköznapi szituációk bemutatása volt,
amelyekben az ember könnyen áldozatává válhat az internetes becsapásnak, adathalászatnak.
Szakértő mentoruk, Nagy Ferenc
ajánlotta a pályázatot a gyerekek figyelmébe, és informatikusként támogatta őket, hogy megfelelő megközelítésben, közérthető tálalásban tudják megfogalmazni fontos mondanivalójukat.
Szeptemberben történt a kisfilm
felvétele, amelynek az iskola adott
helyszínt. A vágás és egyéb utómunkálatok is egyik csapattag hozzáértését dicsérik. A pályázati felületre történő feltöltés után izgatott várakozás-

ratott magára. Egészen az október 26-i díjkiosztóig, ahol a Millenáris Parkban megrendezett CyberSec
2021 Nemzeti Kibervédelmi Konferencián kihirdették a győzteseket. A
rendkívül kedves fogadtatás, az előzékenység, a figyelmes vendéglátás
csak fokozta az élményt, hogy ilyen
kivételes helyen, közegben lehetünk.
Egy játék keretében kis betekintést
kaphattunk az intézet munkájába, ráadásul apró praktikus ajándékokkal
halmoztak el bennünket.
Délután érkezett el a legizgalmasabb pillanat, kihirdették az év IT
biztonsági kisfilmjeit. A két korosztályos kategóriában hat döntős csapatot jutalmaztak, amelyeknek videofilmjeit le is vetítették a helyszínen. Óriási öröm volt, mikor kiderült, hogy az Arany 5-ös nyerte el a
7-8. osztályosok kategóriájában az
I. helyet! A szép helyezéssel csodás
nyereményekhez jutottak a díjazottak. Öt darab komoly, üzleti szintű
laptop, 5 tablet, szabadulószobás élménykupon, Csodák Palotájába szóló egész napos belépőjegy ütötte a
nyertesek markát. A notebook-okkal
az iskola gazdagodott, a többi nyeremény a szorgos pályázók örömét
szolgálja.

sal teli időszak következett, amíg meg
nem érkezett a hír: döntőbe jutott a
videó! Az internet közösségének a véleménye is számított ettől a ponttól,
így kapcsolódhatott be ténylegesen
minden jó szándékú ismerős a véghajrába. Sok-sok „like” érkezett, ami
megerősíteni tudta csupán a szakmai
zsűri döntését.
A végeredmény azonban még vá-

Csak egy pályázat volt, mondhatná bárki. De több volt annál: csapatépítés, tervezői munka, mentorálás,
szervezés, izgalom, összefogás, élmény, elismerés és öröm.
Babirák Gábor Ármin, Balonyi
Lilien, Nagy Laura, Szemere Dominik, Takács Larissza, büszkék vagyunk rátok!
Feketéné Takács Rita
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VÁ R O S N A P LÓ
Életre hívtuk a
TISZTA szándék MOZGALMAT
Az előválasztás 2. fordulóját övező, az
online térben – ellenzéki oldalon is –
megjelenő, féligazságokon, vádasko-

Fazekas István

dásokon alapuló gyűlöletbeszéd megdöbbentette a Pest megye 8. választókerületében elő aktív, ellenzéki civileket. A negatív folyamatok
gondolkodásra, majd cselekvésre késztették őket, és
mint új politikai szereplőt
engem kértek fel, hogy álljak a közbeszéd tisztulását
célzó kezdeményezés élére és építsünk együtt egy
mozgalmat.
Mi, akik levezényeltük
az előválasztást, óriási feszültségben éltünk az elmúlt hónapokban – en-

FŐTÉR

Az életet végig élnünk kötelesség
A legtöbb konfliktus oka nem az
igazság feltárása, hanem az irigység. Az irigységnek vannak fokozatai, s egyes irigyek képesek az
övön aluli ütések konfliktusművészetét olyan szintre emelni, hogy
irigyünk sokszor úgy tűnik a külvilágnak, mintha a legnagyobb támogatónk lenne.
Százhalombattán eddig még
nem találkoztam irigy emberrel.
Ám néhány nappal ezelőtt belebotlottam az egyikbe. Hogy honnét tévedt ide, nem tudom. Egy darabig
csodálkoztam, de aztán úgy voltam
vele, mégiscsak hasznos dolog az,
ha bosszant a sikerünk egyeseket,
mert bosszúságuk előbb-utóbb
csak beláttatja velünk, hogy azért
mégsem zabálhatjuk vadszamárként a babért. Ez nem is illő, no
meg hát egészségtelen.
A művészet világában rengeteg az irigy, szinte Dunát lehetne
velük rekeszteni. Már Martialis is
erre panaszkodott, amikor megírta a Rumpitur invidia kezdetű epigrammáját, s Ady is sokszor szenvedett a hemzsegésüktől. De hát az embernek – ahogy
szegény tyukodi nagyanyám mondotta volt egykoron – inkább ezer
irigye legyen, semmint egy sajnálkozója! Igazából az a fontos, hogy

mi tudjuk mindig, mi is a dolgunk,
s a dolgunkat megcsináljuk a lehető legpontosabban. Egy svájci
adoma szerint, amikor Kálvin János a predesztinációs tanról prédikált a genfieknek, az egyik őszi
délutánon, séta közben, megállította egy lusta, munkájával alig törődő, pöffeszkedő nyárspolgár, nekiszegezve a kérdést: „Miből tudhatom meg nyilvánvalóan, hogy
az Úr kiválasztott-e engem az üdvösségre?” Kálvin – miután a férfit
alaposan végigmérte – ezt felelte:
„Abból, ha nem okoz fáradságot és
lelki háborgást, hogy a munkádat
mindig akkurátusan végezd.”
Négy évvel ezelőtt, a Reformáció 500 keretében Százhalombatta egy igen tekintélyes nemzetközi tudományos konferenciának adhatott otthont, melynek én voltam
az egyik szervezője. Itt járt akkor
a protestáns etika egyik világhírű
képviselője, Bernhard Kaiser professzor úr is, aki Luther Márton kegyelemtanáról tartott előadást. Arról a kegyelemről, mely a szeretetet aktivizálja, s arról a hitről, mely
a szeretetet felébreszti még a kőszívűekben is. Sajnálatos módon a
mai európai ember a sült galambhoz lett szoktatva, s azt hiszi, a boldogság is sült galambként repül-

nek lett az egyenes következménye az
igény, hogy egyértelmű, pozitív üzenettel vezessük le és gyógyítsuk az
előválasztás során keletkezett sebeket.
Természetesen azonnal elvállaltam
a felkérést, ami szinte egyszerre érkezett számtalan aktivistától. Egyrészt
azért, mert ez a dolgom – meghallani a választók hangját. Másrészt azért,
mert én magam épp ezeken alapokon
politizálok 10 hónapja, így teljes szívvel tudom képviselni a mozgalom vállalásait. Harmadrészt, pontosan érzem, hogy a gerjesztett feszültség, cinizmus és kirekesztés egyébként is
teljesen elfogadott normává válik lassan az online térben, ami aggasztóan
kitakarja a valós problémákat a közbeszédből.
Az általam az elmúlt 10 hónapban vitt letisztult, gyűlölködésmen-

tes kampány bebizonyította, hogy van
igény a tiszta közbeszédre. A tisztulás kulcsa pedig a példaadás. Bár mi,
a mozgalom tagjai reméljük, hogy sikerül változást hoznunk Pest8-as választókerület településeinek közhangulatában, ha csupán annyit érünk el,
hogy azok, akik csatlakoznak a mozgalmunkhoz, ettől kezdve visszafogottabban kommunikálnak, már az is
óriási eredmény.
Fontosnak tartom kiemelni, hogy
nem ítélkezünk, pusztán igazodási
pont kívánunk lenni a hazai kaotikus
viszonyok között. Útjelzőnek szánjuk
a mozgalmat, önmagunknak és mindenkinek, aki megnyugvásra vár és
hisz a közösségi kezdeményezés erejében.
Jószai Teodóra
ellenzéki közös jelölt
Pest megye 8. sz.
választókerületében

het felé. Ha az európai embert ös�szevetjük a Kelet nagy kultúrnépeivel, teljesen nyilvánvaló, hogy mi
sokkal többet szenvedtünk amazoknál. Azt mondják, aki élt már
japánok, vagy nem európaizált kínaiak között, annak rögtön az tűnik fel, hogy ők milyen derűsen
élik hétköznapjaikat. Raoul Heinrich Francé szerint ez azért van így,
mert Nyugaton az ifjúságot, Keleten azonban az öregkort becsülik
a legtöbbre. A Kelet kultúrnépei
megelégszenek azzal, ha megszerzik azt a tudást, ami a világrend elfogadásához elegendő, a Nyugat
fiai azonban mindig többet akarnak elérni annál, mint amire igazából képesek. Nem elég nekik a
kegyelem, el is fordultak Istentől,
s most a Nyugat vergődik és hánykódik saját hálójában, mert nem
képes igazából belátni, hogy hit
nélkül az embernek soha sem lehet meg az, ami az élethez elégséges. Ahol Istent száműzik a társadalomból, ott nincs mit csodálkozni azon, ha istentelenné lesz még a
viselkedés is.

Till Erikát, a Városi Családsegítő és Gondozási Központ vezetőjét
személyesen nem ismerem, de barátaimtól tudom, hogy rengeteget
tett már az itt élő és elmagányosodott öregekért. Különösen azokért,
akiknek senkijük sincs már. Nemzeti ünnepünk napján a Szociális
Munkáért Díjat vehette át. Fontos
jól a tudatunkba vésni: öregeinkkel törődnünk kell! Nem hagyhatjuk őket magukra!
Halottak napja táján mindig elcsendesedem. Felidézem azokat,
akik nincsenek már, s ahogy rájuk
emlékezem, figyelmem egyre jobban az élők felé fordul, mert a halál
engem elsőként is arra figyelmeztet, hogy az életet végig élnünk kötelesség. De jogunk van a szomorúsághoz is, mert úgy igaz, ahogyan azt Károli Péter Az halálról,
feltámadásról című munkájában
lejegyezte: „… az halottakon való
mértékletes siralom nincsen sem
Istennek, sem az ő igéjének ellene.”
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Égi és földi utak találkozása
Városunk történetéről egy rendkívül felemelő színdarab születet, melynek 2021. október
23-án volt az ősbemutatója. A Nagy idők városa című történelmi eseményjátékot Fazekas
István Jókai-díjas drámaíró írta, rendezője Bozsogi János. Sokak szerint egy csodálatos
időutazásnak lehetett a részese az, aki látta.

1970. április 1-jén Százhalombatta városi rangot kapott. Fazekas István jubileumi színdarabjának a bemutatója a járvány miatt két alkalommal is elhalasztódott. Nemzeti ünnepünkön végre
a nagyközönség is láthatta.
Bozsogi János rendező lenyűgöző látvánnyal, vitte színpadra a művet. A díszlet és a dekoratív jelmezek a híres Makovecztanítványnak, Húros Annamáriának a munkái. Ifjú Csoóri
Sándor kifejezetten a darabhoz
írt zenét, koreográfusok: Fundák
Kristóf, Fundák-Kasza Lili,
Szelőczey Dóra és Szigetvári József. A főbb szerepekben Bordán
Irén, Koncz Gábor, Gregor Bernadett, Brunner Márta, Jánosi
Dávid, Szakács Tibor, Bánföldi
Szilárd, Gyürki István, Ács Bálint és Incze Máté volt látható.
Mellettük a színpadon voltak a
Forrás táncosai, a Batta Balett
balettosai és a Thália Tanoda
gyermekszínészei is.
A Hírtükör munkatársai a

monstre előadásról kérdezték a
közreműködőket.
ifj. Csoóri Sándor Junior Prima
díjas népzenész: „Az a fajta zenei
metódus, amit én alkalmaztam, az
elsősorban nem a zenéről szól, hanem arról, hogy a zenei megoldások szervesen illeszkedjenek a darab mondanivalójához, hogy segítsék, megtámogassák az egyes
jeleneteket. Színpadi művekhez
többször is szereztem már zenét –
leginkább a Nemzeti Táncszínháznak –, ám azok a munkáim dominánsan a táncra irányítottak voltak. Itt egy kicsit másról volt szó,
vigyáznom kellett, hogy a zene ne
nyomjon el semmit, épp csak an�nyira legyen hangsúlyos, hogy a
megértést, a színészi teljesítményt
és a színpadi mozgást segítse. Ez a
műfaj ezt követeli meg. Az inspirációt alapvetően a szerzőtől kaptam. Fazekas Istvánnal két évtizede jó barátságban vagyok, s amikor telefonon felkért erre a munkára, rögtön igent mondtam.
Átküldte a kéziratot, elolvastam,

aztán jelenetről-jelenetre átbeszéltük. Olyankor, amikor az alkotóval beszél a zenész, zeneileg más
világok nyílnak ki, mert az íróból
mindig elindul egy különös áram-

motívumokat úgy csináltam meg,
hogy véletlenül se válhassanak sematikusakká, hanem valamilyen
korhoz igazított variáció – vagy a
dallamban, vagy a hangszerelésben – mindig legyen bennük. A jelenetek összekötése nagy feladat
volt, hiszen van, amikor több száz
évet is ugranunk kell, s a változás harmóniáját megtartani mindig nagy kihívás. Hála Istennek sikerült, s úgy vélem, érthető, Százhalombatta történetével komplementer viszonyban lévő zenét
tudtam komponálni, mely annak,
ami itt történt, s ami a színpadon
is történik, egyenes közvetítése.”
Bordán Irén, a Magyar Érdemrend tisztkeresztjével kitüntetett színművésznő, aki az első
felvonásban Mária Teréziát és a
Vénasszonyt, a második felvonásban pedig Rózsa elvtársnőt alakította: „Nem gondoltam, hogy en�nyi leállás után létrejöhet ez a produkció. Csodának tartom, hogy
összejött, hiszen ennél a nekirugaszkodásunknál igazából már
csak három teljes próbanap állt a
rendelkezésünkre, s volt közben
egy év pauza. Izgalom is akadt hát
bőven, de az égiek velünk voltak,
a premierre minden a helyére került, hiba nélkül működött mindenki. A másik csoda: a battai fiatalok. Elkápráztatóan jók voltak. Büszkék lehetnek rájuk az itt
élők. Megható volt a lelkesedésük,
felemelő a tudásuk. Minden előadás végén, a függöny mögött ott
maradtak a színpadon, s eljártak

lat, s a zenésznek ezt az áramlást
kell elkapnia, lényegében erre kell
„ráülnie”, s repülni vele. Párbeszédünkből fakadt, hogy közös lett
a kifejezésmódunk. A visszatérő

egy rituálészerű táncot. Én csak
gyönyörködtem bennük, aztán az
utolsó előadás után a színfalak
mögül beálltam közéjük.
Folytatás a 9. oldalon
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Folytatás az előző oldalról
Mit mondjak? Elmondhatatlan
élmény. A második előadás után
látom, hogy Gyürki Pista leül egy
székre a díszlet mögött. Te mit
csinálsz itt? – kérdeztem tőle. Itt
ülök, s hallgatom a fiatalokat –
mondta mosolyogva. Nekem nagyon jól esett, hogy az utolsó előadás után az alpolgármester úr
név szerint megemlített, s mondott néhány szót a munkásságomról, mindenki előtt úgy fogalmazva, hogy egy idol volt a nevem. De
a nagy idők elmúlnak, s jönnek az
új kihívások. Erről szól a darab is.
Az első felvonásban Mária Teréziáról csak egy jelenet szól. Ebbe
belesűríteni a karaktert, a történelmi háttért, az elképzelt atmoszférát szinte lehetetlen. Van egy
történész barátnőm, dr. Rekettyés
Mária egyetemi adjunktus, ezt a
jelenetet még vele is átbeszéltem,
mert az a szokásom, hogy alaposan utánanézek annak, amit játszom. Rózsa elvtársnő szerepét
kifejezetten nekem írta a szerző.
Kijött hozzám Szentendrére, s felkért a szerepre, mondván, hogy a
megyei pártvezetés Százhalombattával való ellenséges attitűdjeit
Rózsa elvtársnő alakjába sűrítené,
akit nekem kéne játszani, ugyanis ez nagyjából az a figura lenne,
aki megjelent már a Béresről szóló
drámájában is, s én alakítottam.
Persze örömmel vállaltam.”
Gregor Bernadett, Jászai Mari-díjas színművésznő: „Az első
felvonásban a keresztény lányt, a
másodikban Zenálkó Etelt, Vathy
Zsuzsát és Poroszlai Ildikót ját-

szottam. Amikor megkaptam a
szereposztást, csodálkoztam, hogy
Vathy Zsuzsának mi köze lehet
Százhalombattához, hiszen ő egy
pesti írónő. A darabból tudtam
meg, hogy a hatvanas évek végén
még Lázár Ervin is gyakran megfordult Battán, ugyanis az ő felesége volt Vathy Zsuzsa, aki az olajfinomítóban dolgozott vegyészmérnökként. A szerepek tanulása

Brunner Márta színművésznő,
aki az első felvonásban a tanárnőt, a másodikban pedig Jutkát,
a kantinos lányt alakította: „Boldog vagyok, hogy a részese lehettem egy ilyen szép múltidézésnek,
hogy ennyi mindent megtudhattam a városról! Csodálatos volt,
ahogyan egybeállt a darab, ahogyan a színészek játéka összefűződött a battai táncosokéval. Az

közben derült ki, hogy a kisebbik
fiam édesapja egy időben együtt
dolgozott Poroszlai Ildikóval, ő
sokat mesélt nekem a „mosolygós
régésznőről”, aki nyárfaegyenes
jellemű volt, s keresztülvitte, hogy
Százhalombattán Régészeti Park
és múzeum legyen.”

egyik előadás után a városban sétáltam. Odajött hozzám egy idősebb hölgy, s megszólított, hogy
már kétszer látta a darabot, mert
annyira tetszik neki, majd hozzátette, ismerte Jutkát, akit én keltettem életre. Pont ilyen volt –
mondta, aztán megölelt, s nekem
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ennél nagyobb dicséret nem is
kell.”
Koncz Gábor, Kossuth-díjas
színművész: „Forgatásokkal bejártam az országot 83 évem alatt,
s ebben az én gyönyörű hazámban voltak városok, amik iránt
elfogult voltam. Ahol születtem,
ahol érettségiztem, ahová gyakorta hívtak fellépni ünnepeiken.
Ilyen volt Százhalombatta is. Szinte nem is volt ünnep, hogy szabadtéri szobra előtt ne mondtam volna verset! Közben vittem a horgászbotomat, s a Benta télen is
meleg vizében fogtam a halakat.
Hát hogyne örültem volna a felkérésnek, hogy a Batta történetét –
mondhatni: történelmét – feldolgozó Fazekas István darabjában
én mondjam a krónikás szövegét!
Örömmel tettem egy olyan fejlődő, modern szeretni való városért, aminek a vezetőéül a kreatív,
kitűnő Vezér Mihályt választották.
Nem mindegy, hogy a középpontba állított ember – akár országosan, vagy a rólunk szóló darabban
– milyen szellemiségű.”
Fazekas István drámaíró: Hálás vagyok Vezér Mihálynak a
megtisztelő felkérésért, a korrekt
és szép együttműködésért. Tőle,
Szekeres Józseftől, Szalai Mártától, a múzeum és a könyvtár dolgozóitól, a nyugdíjas olajmunkásoktól, a Csupics családtól, a városlakóktól rengeteg segítséget
kaptam, köszönet érte! Köszönöm a színészek, a táncosok, a
gyerekek és minden közreműködő munkáját: csodálatosak voltak!
n

S P O RT
Értékes helyezés a Qwan Ki Do
világbajnokságon
Első alkalommal rendezte meg online térben a covid helyzet
miatt a 7. Qwan Ki Do World Championship versenyt az Alapító
Iroda, valamint az alapító nagymester, Thay Chuong Mon Pham
Xuán Tong támogatásával a Román Szövetség október 23-24-én.
Magyarország és egyben Százhalombatta képviseletében Gréger
Tamás a rangos 4. helyen végzett.
Huszonhét ország versenyzői vettek részt a megmérettetésen, amelynek különlegessége volt, hogy egy
meghatározott szögben felállított,
mozdulatlan kamera látóterében,
meghatározott sorrendben kellett bemutatni a formagyakorlatokat.
Magyarországot és egyben Száz-

halombattát Gréger Tamás (fekete
öv) a Magor Harcművészeti Egyesület sportolója képviselte, akit edzője,
Vo Su Jánosi Sándor készített fel. A
battai tehetség első versenyén rendkívül erős mezőnyben találta magát,
ám felkészültségének köszönhetően
sikeresen helyt állva Vo Dung érmet

szerezve a negyedik helyen végzett. A
Vo Dung jelentése: kitartás, bátorság,
akarat. A résztvevők számától függően kategóriánként két Vo Dung érem
kerül kiosztásra, a negyedik és az ötödik helyért.
A verseny másik magyar vonatkozása, hogy az első nap végén ünnepélyes keretek között kihirdették a megszerzett Dang fokozatokat (Dang a
Dan vietnámi megfelelője), amelyen
a battai egyesület technikai igazgatója, Vo Su Jánosi Sándor hivatalosan
is megkapta az alapító Thay Chuong
Mon Pham Xuán Tong nagymestertől
a 3.Dang fokozatot.
Az edzésekre mindenkit várnak:
kedden 18-20, csütörtökön 17-19
óráig az OMEGA Sportcentrumban
(Százhalombatta, Erőmű út 14.).
Fotó: Gréger Szabolcs
n

Balra Jánosi Sándor, jobbra
Gréger Tamás
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S P O RT
Két ezüst- és egy bronzérem
a modellvitorlásoknál

Érmek és csúcsok a Hód Sprint
Úszóversenyen

Három napos rendezvényen, a pécsi tavon, Orfűn találkoztak
- idén utoljára - a modellvitorlások október 22-24-e között. A
megmérettetésen három érmet és több jó helyezést is begyűjtött
a százhalombattai Dunamenti Energia Modellező Klub.

Eredményesen szerepeltek a százhalombattai VUK SE úszói a
Hódmezővásárhelyen megrendezett sporteseményen. A klub
tájékoztatása szerint az alapozás legnehezebb részével végezve
mérettek meg a versenyzők, és minden eddiginél erősebbnek
találtattak, hiszen rengeteg egyéni csúccsal tértek haza.

Az egyesület beszámolója szerint a
pénteki napon a kategória legkisebb
hajóosztálya - MM - Micro Magic, míg
szombat és vasárnap az egyik legkedveltebb - IOM- hajóosztályt láthatta a
közönség. MM hajóosztályban a Baranya Kupát rendezték meg, a megérkezéskor viharos erejű szél fujt, amit
már nagyon várt a mezőny, mert az
idényt nagyrészt gyenge, szélcsendes
versenyek jellemezték.
Az MM hajónak ez a szélerő nem
igazából „fekszik” de a hajózást több
garnitúra vitorlakészlet teszi lehetővé a szélerőnek megfelelően, „A”
riggel kezdtek a kapitányok majd rövid időn belül „B” rigg került az árbocokra, amelyekkel végi is hajózták a
szombati napot. alkalmanként voltak
befújások, amik a „C” rigg használatát is meggondolás tárgyává tették, de
ezek rövid idejűek voltak és nem kellett váltani. A szélerőnek köszönhetően 11 futamot teljesített a mezőny egy
csoportban.
Öt ország – Magyarország, Horvátország, Svédország, Szlovákia, Románia - részvételével szombaton elkezdődött a nyílt Hungarian IOM Open,
rekordszámú, 26 fő résztvevővel, ami
egyben az Észak Adria Kupa magyarországi fordulója is volt. Az előző napi

szél nagyon, „A” közepesre gyengült
legyengült szélcsendes időszakokkal,
illetve forgolódó széllel.
A folyatásban két meglepetés is fogadta a versenyzőket vasárnap, egyrészt a reggeli nagy hideg - a gépkocsik szélvédői is lefagytak, - másrészt az „ijesztő” versenyhelyszín, párás vízfelülettel és teljes szélcsenddel.
Sokakban felvetődött. A kezdésre aztán megérkezett a futamra még éppen
alkalmas - „A” közepesnél gyengébb,
befújásokkal, csenddel tarkított - szél,
kifújva a párát, ami ösztönzőleg hatott
a versenyzőkre. Ez jellemezte az egész
napot, amelyen 4 futamot teljesített a
mezőny. A szélirányváltozások miatt
többször kellett pályát módosítani, de
a rendezők helytálltak.
Az IOM hajóosztály két csoportban
8-8 futammal zárta a 2021-es évet.

Battai eredmények:

MM hajóosztály: II. Forrai Csaba,
IV. Gergely András, V. Kunári Sándor, VI. Schulek János
IOM hajóosztály: II. Garay György,
III. Forró Krisztián, V. Illés Zoltán,
IX. Forrai Csaba, XII. Schulek János,
XV. Kunvári Sándor, XVII. Gergely
András
n

Bravúros győzelmek
32:26-ra nyert a Százhalombattai Kézilabda Egyesület a Komáromi VSE ellen, a férfi NBI/B kézilabda bajnokságban a battai
Sportközpontban október 22-én.
A csapat folytatta a remek menetelést, a BFKA Balatonfüred vendégeként rendkívül kiélezett küzdelemben, 32:30-ra diadalmaskodott a legutóbbi fordulóban.
A következő hazai mérkőzésen a

Százhalombattai KE a PLER KC-t fogadja, november 13-án, szombaton 18
órától a Sportcsarnokban, ahova továbbra is ingyenes a belépés, de csak
védettségi igazolvánnyal.
n

Lantos Florina (2003) 50, 100m
gyorson új egyéni csúcsot ért el. 50m
háton a döntőbe is kvalifikálta magát,
ahol szintén legjobb időt úszott.
Jánosi Noémi (2004) 50,100m
gyors mellett 50m háton és pillangón
is versenyzett. 50m háton és pillangón is döntőbe került, ahol gyönyörű
úszással egyéni csúcsokat úszott.
Rupics Bernadett (2003) 50 és
100m pillangón döntőbe jutott, ahol
mindkét számban egyéni legjobbját
megjavította.

Emellett az összetett versenyben is a
2. helyig repesztett.
Nagy Kolos (2003) minden 50-es
versenyszámban rajthoz állt. Ennek
megfelelően 4db döntőt úszott, ahol
mellen elképesztő egyéni csúcsot ért
el, áttörve a 30 másodperces lélektani határt.
Rupics Bendegúz (2005) 50m mellen, 100m háton majd 100m vegyesen és 50m háton versenyzett. Minden számban döntőbe került, ahol
100 vegyesen illetve 100 háton takti-

Lajkó Csanád (2004) 50,100m
gyorson versenyzett. Mivel a felnőttekkel volt együtt értékelve, így sajnos
a döntős szereplés nem sikerült, de
délelőtt szép időeredményeket ért el.
Marosi Bálint (2005) 50,100m
gyorson, 50m pillangón és 50m háton
volt érdekelt. Minden számában döntőbe került, ahol 4 ezüstérmet nyert.

kus úszásának köszönhetően egyéni
csúcsot sikerült úsznia. A 100 vegyest
pedig meg is nyerte.
A nap zárásaként a VUK SE csapata elhozta a “Nap szurkolója” címet is,
aminek jutalma egy plüss hód volt.
Továbbra sincs megállás, a fejlődés
töretlen.
n

Bajnok labdarúgócsapatok
Veretlenül első helyen végzett
a százhalombattai VUK SE
U7-es és U9-es csapata a VI.
Blazepod Cup-on.
Az U7-es torna legjobb játékosa címet is a battai egyesület labdarúgója,
Szilágyi Marcell érdemelte ki, U9-ben
pedig két plusz egyéni díjat is elnyertek. A torna legjobb kapusa Mahál Zétény, míg a torna legjobbja Vass Nimród lett.

Eredmények:

U7: VUK SE - RKSK kék 5-2, VUK
SE - Délegyháza 7-3, VUK SE - Kiskunlacháza 4-1, VUK SE - RKSK fehér
4-3, VUK SE - RKSK kék 12-0, VUK
SE - Délegyháza 5-3, VUK SE - Kis-

kunlacháza 4-3, VUK SE - RKSK fehér 5-2
U9: VUK SE - Délegyháza 7-0,
VUK SE - RKSK kék 21-0, VUK SE Pereg SE 18-0, VUK SE - RKSK fehér
15-0, VUK SE - Kiskunlacháza 1-0 n
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Keresztrejtvény
Ivan Szergejevics Turgenyev orosz író 1818. november 9-én született. A XIX. századi orosz irodalom egyik kiemelkedő egyénisége volt, ő alkotta meg a „felesleges ember” figuráját. Kiemelkedő műve például az Apák és fiúk.
Mai rejtvényünkben tőle kölcsönöztünk egy gondolatot.
A megfejtéseket 2021. november 12-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 a Biksi Méhészet egy üveg mézét Fekete Ferenc (Százhalombatta)
nyerte. Nyereményét átveheti a Polgárok Háza portáján munkaidőben. Gratulálunk!
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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 10-17h Péntek és szombat 1014h. Címünk: Százhalombatta, Vörösmarty u. 40. További információ: 06-30-4015083 www.biksimeheszet.hu
Autófelvásárlás azonnali készpénzfizetéssel állapottól függetlenül 0-18
éves korig. Tel.: 06-30-682-1390
WWW.A111AUTO.HU

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

