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Vezér Mihály elmondta, hogy is-
mertette a testülettel azokat az ed-
digi intézkedéseket, amelyeket a 
Százhalombattára érkező kárpát-
aljai menekültek ellátásáért és el-
szállásolásáért tettek. Az intézke-
déseket a képviselők tudomásul 
vették és jóváhagyták. Az emberi-

ességi szempontokat figyelembe 
véve valamennyien támogatták, 
hogy további segítséget nyújtson a 
város, elsősorban a magyar nem-
zetiségű ukrán állampolgárok szá-
mára. Megtárgyalták, hogy milyen 
lehetőségek állnak rendelkezésre 
az újabb menekültek befogadására 
és elhelyezésére. Az erre vonatkozó 
javaslatot azzal a – Szalai Attila ál-
tal tett – kiegészítéssel fogadták el, 
hogy a célzott segítés érdekében az 
adományokat a karitatív szerveze-
tektől kért tájékoztatás alapján jut-
tassák el a legrászorultabbakhoz. A 
lakosságot folyamatosan tájékoz-
tatják az intézkedésekről. 

Török Sándor elmondta, hogy 
már négy családot szállásolt el az 

önkormányzat a hotelben, illet-
ve gondoskodnak az ellátásuk-
ról is. A segítségnyújtás 15 főt, fő-
leg gyermekeket érint, köztük egy 
négy hónapos csecsemőt. Az eset-
leges hosszabb távú elhelyezéshez 
más célra nem hasznosított önkor-
mányzati ingatlanokat keresnek. 

Hangsúlyozta, hogy az elhelyezés 
nem érinti azt a hat bérlakást, ame-
lyet a legutóbbi pályázaton hirdet-
tek meg. Török Sándor köszöne-
tet mondott a városlakóknak, akik 
szintén elkötelezettek a segítség-
nyújtás mellett, jó megtapasztalni 
az összefogást – tette hozzá.

Nagy Balázs kiemelte, hogy pél-
dásan vizsgázott a város a mene-
kültek megsegítésében, nagyon so-
kan megkeresték a képviselőket, 
hogy különféle formában adomá-
nyokat ajánljanak fel. Több pon-
ton, a BKK-ban, óvodákban, intéz-
ményekben és a finomítóban is zaj-
lik a folyamatos gyűjtés, amibe civil 
szervezetek, valamint sportegyesü-
letek szállítással is bekapcsolód-

tak. Köszönetét fejezte ki minden-
kinek, aki akár élelmiszerrel, akár 
tárgyi adománnyal, vagy anyagi 
juttatással segíti a krízishelyzetben 
lévőket. Az önkormányzat mindent 
megtesz azért, hogy az adományok 
odajussanak oda, ahol a legna-
gyobb a szükség, ennek érdekében 

felveszik a kapcsolatot a kormány-
nyal, illetve az akciókat koordináló 
szervezetekkel.

Szalai Attila példanélkülinek ne-
vezte a kibontakozott összefogást, 
amelyre valóban nagy szükség van 
a széthúzás helyett. Tájékoztatott 
arról, hogy a MOL kiemelt védelem 
mellett üzemel, mint stratégiai vál-
lalat. A polgárőréggel kapcsolatban 
elmondta, hogy amennyiben bár-
mikor rendkívüli helyzetet rendel 
el a kormány, a civil szervezet ható-
sági jogkört kapva mindenkor be-
tagozódik rendőrség kötelékébe. A 
városlakókat arra kérte, hogy senki 
se terjesszen rémhíreket, mindent 
megtesznek azért, hogy a legna-
gyobb rendben, nyugodt körülmé-

nyeket biztosítva, hatékonyan tör-
ténjen a segítségnyújtás. 

Vezér Mihály újságírói kérdés-
re válaszolva elmondta, hogy a pol-
gármesteri keretből 1 millió forin-
tot ajánlott fel gyorssegélyként a 
Magyar Vöröskereszt számára. A 
kiemelt karitatív szervezet a segély-
források felhasználásával a min-
denkori igényekhez igazodva biz-
tosítja az élelmiszerellátást a ha-
társzakaszon. Emlékeztetett arra, 
hogy Százhalombatta sokszor tett 
tanúbizonyságot szolidaritásáról. 
Példaként említette az olasz test-
vérvárosban történt 90-es évekbe-
li gázrobbanást, amikor az önkor-
mányzat nevében 3 millió forintos 
segélyt vittek az áldozok hozzátar-
tozói számára. A Felső-Tisza-vidék 
magyar lakta területein többször 
volt árvíz, egyszer 4, más esetben 
5 millió forintot ajánlott fel a város 
a térség számára. A vörösiszap ka-
tasztrófa után battai vállalkozó épí-
tett házat Devecserben, amihez 20 
millió forintot biztosított az önkor-
mányzat. A polgármester felidézte, 
hogy a haiti földrengés károsultjai 
számára 1 millió forintot szavazott 
meg a képviselő-testület, illetve 5 
millió forinttal támogatták a bu-
daörsi mentőhelikopter bázis épí-
tését.

Vezér Mihály – szintén kérdés-
re válaszolva – felhívta a figyelmet 
arra, hogy annak ellenére érdemes 
hordani még néhány hétig a masz-
kot, hogy megszűnik az erre irá-
nyuló kötelezettség március 7-től. 
Mint mondta, a covid vírus jelen 
van, ezért indokolt az óvatosság, a 
törvényi előírás helyett az egyéni 
felelősség vállalás kerül előtérbe. 
Hozzátette, hogy a városba szállí-
tott családok részére egészségügyi 
vizsgálatokat is biztosítanak. Török 
Sándor emlékeztetett arra, hogy to-
vábbra is érvényben van az egész-
ségügyi vészhelyzet, vagyis az ilyen 
intézményekben kötelező a maszk-
viselés. Nagy Balázs hangsúlyozta, 
hogy a kormány kiemelt figyelmet 
fordít a menekültek egészségügyi 
ellátására is.

 n

Segítség a bajban
Rendkívüli testületi ülésen tekintette át a városvezetés az ukrajnai háború miatt kiala-
kult helyzetet március 3-án. Az egyeztetés után Vezér Mihály polgármester, Török Sándor 
és Nagy Balázs alpolgármesterek, valamint Szalai Attila képviselő, közbiztonsági bizott-
sági tanácsnok, biztonságpolitikai szakértő tartott sajtótájékoztatót.
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Mint ismeretes, Vezér Mihály kez-
deményezésére az önkormányzat pél-
da nélküli háziorvos-utánpótlási, egy-
ben mentorálási támogatási rendszert 
dolgozott ki abból a célból, hogy fiatal 
szakorvosok érdekeltté váljanak a vá-
rosban való praktizálásban.

A polgármester elmondta, hogy na-
gyon fontos a szakemberek pótlásáról 
való gondoskodás, mert a gyermek és 
felnőtt háziorvosok közül sokan be-
töltötték már a nyugdíjkorhatárt. Or-
szágosan közel ezer praxis betöltetlen, 
ezért is nagy eredmény, hogy Száz-
halombattán sikerült egyedülálló, 
mentoráláson alapuló praxisjog vá-
sárlási programot kidolgozni. A most 
leköszönő háziorvos, Dr. Tóth Béla 
praxisának teljes átadására 2024 vé-
gén kerül majd sor; addig a két orvos 
városi támogatás és megfelelő garan-
ciák mellett együtt dolgozik. A szer-
ződés biztosítja az orvosoknak, hogy 

a felek számára legmegfelelőbb idő-
pontban történjen meg az átruházás. 
A nyolc háziorvos közül csak ketten 
nem érték még el a nyugdíjjogosultsá-
got, ezért arra törekednek, hogy minél 
szélesebb körben folytatódjon a prog-
ram – mondta el Vezér Mihály. Szólt 
arról is, hogy Dr. Tóth Béla munkás-
ságát a díszpolgári cím odaítélésével 
ismeri el az önkormányzat.

Dr. Tóth Béla kiemelte, hogy na-
gyon fontos a szakszerű, szervezett 
utódlás, ezért döntött úgy, hogy kellő 
időben, megfelelő jelölt vegye át a kör-
zetét. Elmondta azt is, hogy Dr. Tarjá-
nyi Szilvia több mint tíz éve praktizál, 
pár éven belül kezdi majd meg önálló-
an a rendelést, így biztosítva lesz a la-
kosság folyamatos ellátása. A szerző-
dés lehetőséget ad arra is, hogy szük-
ség esetén visszafoglalkoztassák a le-
köszönő háziorvost.

n

Vezér Mihály polgármester re-
ményét fejezte ki, hogy egyre több 
gyorstöltő létesülhet majd a város-
ban, amelyek komfortosan szolgálják 
ki a növekvő igényeket. Mint mond-
ta, nincs más út, minden közösségnek 
elemi érdeke, hogy a zöld jövő felé 
mozduljon el. A 3,8 millió forint érté-
kű beruházás keretében a legmoder-
nebb technikát építették ki, a beren-
dezés applikációval és chipes ügyfél-
kulccsal is vezérelhető. A kezdeti ak-
kumulátor állapottól függően, 40-90 
perc alatt érhető el 80%-os töltöttségi 
szint. A környezetbarát mobilitás je-
gyében a polgárőrségnél és a közterü-
let-felügyeletnél is elektromos autók 
állnak majd szolgálatba – tette hozzá 

a városvezető. Szólt arról is, hogy a to-
vábbi hasonló fejlesztéseknél is fontos 
szempont lesz a jó megközelíthetőség 
és a megfelelő kapacitású elektromos 
kábelkiépítettség megléte. 

Nagy Balázs örömének és köszö-
netének adott hangot, hogy javasla-
tát egyhangúlag támogatta a képvi-
selő-testület, és megalapozott elő-
készítés és tervezés után a műszaki 
iroda közreműködésével Százhalom-
batta is bekapcsolódhatott az elektro-
mobilitásba. Kiemelte, hogy a szak-
szerű működtetésre és karbantartás-
ra garanciát jelent, hogy az ország-
ban a töltőpontok 40%-át üzemeltető, 
a legnagyobb tapasztalattal rendel-
kező, 100%-os állami tulajdonú cég-
gel kötöttek szerződést. Emlékezte-
tett arra, hogy a digitalizáció jegyében 
már korábban megjelentek a város-
ban az okos padok, zöldrollerek, nép-

szerű a helyi túra- és hírapplikáció, 
amely szolgáltatások szintén a 21. szá-
zad igényeinek felelnek meg. A tervek 
szerint további ilyen irányú fejleszté-
sek valósulnak meg Százhalombattán. 

Balogh Szabolcs, az MVM Mobiliti 
Kft. ügyvezetője elmondta, hogy a be-
ruházás során a legtöbb időt az elosz-
tó hálózat kiépítése vett igénybe, illet-
ve hátráltatta a megvalósítást a jár-
vány okozta alkatrészhiány, azonban 
az átlagnál így is gyorsabban készült 
el az állomás. A cég applikációjá-
ba bekerült a battai töltő, amit az or-
szág bármely pontjáról igénybe vehet-
nek az alkalmazást használó autósok. 
Magyarországon minden várakozást 
felülmúlóan bővül a zöldközlekedés, 

ami hozzájárul a fenntartható fej-
lődéshez.  A társaság a legnagyobb 
 piaci szereplő, több mint 700 oszlo-
pot üzemeltet az országban. Nagyon 
jó kapcsolatokat ápol az önkormány-
zatokkal, 140 településen 400-nál 
több állomással van jelen a cég. Fo-
lyamatosan monitorozzák és küldik a 
környezeti ártalom csökkenésére vo-
natozó adatokat. 

A károsanyag-kibocsájtás mel-
lett fontos tényező, hogy a villanyau-
tók jelentősen mérséklik a zajhatást 
– mondta el Balogh Szabolcs. Hang-
súlyozta, hogy jól mutatja a százha-
lombattai városvezetés klímavédelem 
iránti elköteleződését, hogy egyedü-
liként az országban a város saját for-
rásból finanszírozta a beruházást. Az 
ügyvezető megköszönte a bizalmat a 
jövőbeli együttműködés reményében.

n

Újabb praxis-megállapodás
Folyatódik az háziorvosi ellátás biztosítását szolgáló 
egyedülálló program Százhalombattán. A program tavaly 
év végén indult, amikor két praxis továbbörökítéséről álla-
podtak meg, február 28-án pedig újabb átadási szerződést 
írt alá Dr. Tóth Béla háziorvos, Dr. Tarjányi Szilvia, illetve 
Vezér Mihály polgármester.

A biztonságos közlekedésre törté-
nő felkészítést nem lehet elég korán 
kezdeni. Jól tudják ezt a Kipp-Kopp 
Óvoda munkatársai is, ezért nagy 
hangsúlyt fektetnek gyermekeink 
közlekedési ismereteinek fejleszté-
sére. Kiváló munkájukat az Orszá-
gos Rendőr Főkapitányság „Bizton-
ságos Óvoda” elismerésben részesí-
tette, amihez szívből gratulálok!

Köszönöm az óvoda munkatár-
sainak!

Vezér Mihály polgármester

Biztonságos Óvoda lett  
a százhalombattai  
Kipp-Kopp Óvoda

Elektromosautó-töltő 
Százhalombattán

Az „okos város” program részeként töltőpontot adtak át a 
kulturális központ melletti parkolóban március 2-án.  
A gyors-töltősziget telepítését Nagy Balázs alpolgár-
mester kezdeményezte. Az egy oszlopos, két autóbeállós 
ENSTO Chago Pro típusú, váltakozó áramú berendezés ki-
építését az önkormányzat – az országban elsőként – saját 
forrásból finanszírozta. 
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A 2021/2022-es nevelési évben Százhalombatta Város Önkormány-
zata fenntartásában működő óvodákban a nyári nyitva és zárva tar-
tás az alábbiak szerint alakul:

Időszak Zárva tartó óvodák Nyitva tartó óvodák

2022. június 27 –  
július 22.
(4 hét)

Kipp-Kopp Óvoda
Százszorszép Óvoda
Pitypangos Óvoda

Szivárvány Óvoda
Napsugár Óvoda

2022. július 25. –  
augusztus 19.
(4 hét)

Szivárvány Óvoda
Napsugár Óvoda
 

Kipp-Kopp Óvoda
Százszorszép Óvoda
Pitypangos Óvoda

Százhalombattai óvodák nyári 
nyitva tartása

PROG RAM AJÁN LÓPROG RAM AJÁN LÓHÍ REK-AK TU A LI TÁ SOKHÍ REK-AK TU A LI TÁ SOK

Újdonságok a könyvtárban
 Christina Lauren: Nem mézes hetek 

V. Kulcsár Ildikó: Ecet és méz 
Hervé Le Tellier: Anomália 
Grecsó Krisztián: Valami népi 
Stephen Fry: Trója 
Bán Mór: A förgeteg hírnöke (Hunyadi 11.)
Timothy Knapman: Mesélő folyók
Zalka Csenge Virág: Törpeszarvas és a déli álom
Deme Edina: Korszakok a múzeumban – 17. század
Beatrice Rovere-Fenati: Olasz – Olvass, izgulj, tanulj! 
– Nyelvtanulás rövid sztorikkal

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.

Irodahelyiség pályázat. A 
Százhalombattai Polgármesteri Hi-
vatal 2022. február 15. napjától pá-
lyázatot hirdet, a Százhalombatta, 
Ifjúság útja 7. szám alatti, 2247/1 
hrsz-ú „Polgárok Háza” elnevezésű 
ingatlanban lévő 603. számú, 11.92 
m² alapterületű irodahelyiség bér-
letére.

A berendezés nélküli irodahelyi-
séget 5 év határozott időtartamra le-
het bérbe venni, az irodahelyiség ki-
zárólag irodai tevékenységek folyta-
tására (egyesületek részére, alkuszi 
tevékenységek, pénzügyi tanácsadás 
folytatására stb.) hasznosítható, ke-
reskedelmi, vagy egyéb szolgáltatói 
tevékenység abban nem folytatható.

Pályázatokat a Polgármesteri Hi-
vatal 1. emelet 161. irodájában le-
het benyújtani 2022. március 31-én 
12:00 óráig. A pályázati felhívás az 
Önkormányzat hivatalos honlapján 
a www.battanet.hu címen is elérhető.

A beérkezett pályázatok tárgyalá-
sát a leadás helyén 2022. április 8-án 
9:00 órakor tartják. A pályázati fel-
hívás a Hírtükör weboldalán is elér-
hető.

***
Óvodai jelentkezés. A százha-

lombattai óvodákba 2022. március 
11-éig lehet leadni a jelentkezéseket. 
Az elektronikus formában történő 
jelentkezési lapon két óvodát lehet 
megjelölni, amelyből az első helyen 
lévő intézménynek kell megküldeni 
a kitöltött dokumentumot. A gyer-
mekeknek 3 éves kortól kötelező a 
napi szinten 4 órás óvodai foglalko-
zás. Városunkban 4 intézmény vár-
ja a jelentkezési lapokat, amely a vá-
ros honlapjáról is letölthető. Az óvo-
dák intézmény vezetői március 31-ig 
döntenek a beérkezett jelentkezések 
alapján a felvételről, a beiratkozás 
május 4-5-én lesz.

***
Hotelminősítés. Ismét kiérde-

melte a Hotel Training a három csil-
lagos minősítést, amelyet 3 évente 
egy 480 kérdéses pályázaton szük-
séges megújítani, amelyen a szálloda 
340 pontot ért el. A Magyar Turisz-
tikai Hivatal Minősítő Bizottsága a 
helyszínen szigorú és részletes minő-
ség ellenőrzést végzett, amely alap-
ján az immár 12 éve 3 csillagos Hotel 
Training továbbra is megtarthatja ezt 
a minősítést.

***
Álláslehetőség. A Százhalom-

battai Arany János Általános Iskola 
és Gimnázium jelentkezőt keres isko-
latitkári pozícióra. Előny: jó kommu-
nikációs képesség, rugalmas problé-
mamegoldó készség és megfelelő in-
formatikai gyakorlat, hasonló mun-
katerületen szerzett tapasztalat. Az 

állás 40 órás, betöltése határozatlan 
időre szól. Jelentkezés a titkarsag@
aranybatta.hu e-mail címen lehetsé-
ges.

***
Álláslehetőség. Szakassziszten-

seket keres több területre a Száz-
halombattai Egészségügyi Közala-
pítvány a Százhalom Egészségügyi 
Központ – 2440 Százhalombatta 
Gesztenyés út 10 szám alatti – szak-
rendelőjébe. Elsősorban endoszkó-
pos, sebészeti, nőgyógyászati, reu-
matológiai, ortopédiai, traumatoló-
giai, röntgen vagy radiológiai OKJ 
végzettséggel rendelkezők jelentke-
zését várják. Az Intézmény nem tar-
tozik az egészségügyi szolgálati jog-
viszony alá. Munkavégzés hétfőtől 
péntekig van, a hétvégék és ünnep-
napok szabadok. Jelentkezni telefo-
non vagy e-mail-ben lehet Erben At-
tiláné vezető asszisztensnél. E-mail: 
fonover@mail.battanet.hu, telefon: 
06-30-819-0586.

***
Nem változik a szemétszállí-

tás az ünnep alatt. Dunafüreden, 
a lakótelepen és a családi házas öve-
zetben a március 14-ei és 15-ei zöld-
hulladék és a kommunális hulladék 
elszállítása a megszokott rendben 
zajlik.

***
Gépjárműadó. Február köze-

pe óta érkeznek az autósok elektro-
nikus tárhelyére a gépjárműadóval 
kapcsolatos értesítések, határoza-
tok a Nemzeti Adó- és Vámhivatal-
tól (NAV). Aki nem nyitja meg idő-
ben a dokumentumot, nem tudja 
meg, mennyit kell fizetnie március 
15-éig.  A késedelem sokba kerülhet. 
Határozatot azok kapnak a NAV-tól, 
akiknek a tavalyihoz képest válto-
zott a gépjárműadójuk. Akiknek az 
adója nem változik, emlékeztető ér-
tesítést kapnak. 

A gépjárműadó első részletét 
2022. március 15-ig, a másodikat pe-
dig szeptember 15-ig kell befizetni. 
Ha valaki elmulasztja a határidőket, 
késedelmi pótlékra számíthat. Az 
adót kerekítés nélkül, forintra pon-
tosan kell megfizetni a 10032000-
01079160 számú, NAV Belföldi gép-
járműadó bevételi számlára.

Aki a banki átutalást választja, 
a közleménybe az adószámát, illet-
ve az adóazonosító jelét írja be, ne a 
rendszámát! Az elektronikusan ka-
pott dokumentumokat mihamarabb 
érdemes megnyitni, mert különben 
30 nap után automatikusan törlőd-
nek. Ha megnyitás után a tartós tár-
ba helyezik a dokumentumot, később 
is visszakereshető a pontos összeg. 
(NAV)

n

Március 11. (péntek) 18:00 
órától: Drótos Tóth Gábor kiállítása 
– BKK Lépcső Galéria

Március 19. (szombat) 15.00 
órától: Asszonyműhely: Bőr és ne-
mez – „Matrica” Múzeum (a részvétel 
regisztrációhoz kötött)

Március 22. (kedd) 18:00 órá-
tól: Margittai Adrienn Emlékkiállítás 
– BKK Emeleti Galéria

Március 31. (csütörtökig): Vir-
tuális szövegelő verseny (pályázati le-
adási határidő középiskolásoknak) – 
HBVK

Április 10. (vasárnap): Plat-
form játékok versenye (jelentkezési 

határidő középiskolások számára) – 
HBVK

Április 14. (csütörtök) 15.00 
órától: Minitábor: Ujjbáb készítés és 
mese

Április 23. (szombat) 15.00 
órától: Asszonyműhely: Népi ékszer 
– „Matrica” Múzeum (a részvétel re-
gisztrációhoz kötött)

Április 30. (szombat): Képre-
gény-pályázat (leadási határidő kö-
zépiskolásoknak) – HBVK

Május 28. (szombat) 14.00 
órától: Családi nap: Fémművesség – 
„Matrica” Múzeum

n
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Érden akarták igazoltatni a rend-
őrök egy személygépkocsi sofőrjét 
2022. február 24-én délután. A fér-
fi látva a rendőrök szándékát, kö-
vér gázt adott és Tárnok felé vette az 
irányt. A zsaruk szorosan a nyomá-
ban voltak, amikor egyszer csak fé-
kezett, kipattant a kocsiból, átugrott 
egy kerítésen, és egy ház teraszá-
ra mászott fel, ott próbált elbújni a 
rendőrök elől.

A férfi az egyenruhások többszö-
ri felszólítására sem volt hajlandó 
lemászni a teraszról, hát mentek a 
rendőrök. Elfogták és előállították a 
35 éves férfit. Hamar kiderült, mi-
ért akart lelécelni, az Érdi és a Nagy-
kátai rendőrkapitányság lopás miatt 
kereste, a Budapest Környéki Tör-
vényszék korábban a járművezetés-
től eltiltotta.

A gyanú szerint a férfi még ta-
valy év végén egy százhalombattai 
ipari területen parkoló teherkocsi-
ból 68 doboz kávéfőzőt lopott el kö-
zel 16 millió forint értékben, ez év 

elején egy másik jármű rakományát 
védő plombát levágta, ahonnan egy 
tucat gőzvasalót, eszpresszógépet, 
több citrusprést, valamint számtalan 
elektronikai terméket vitt magával, 
mintegy 3 millió forintos kárt okoz-
va a sértettnek. 

A rendőrök az eljárásban tovább 
vizsgálódnak, hogy más vagyon el-
leni bűncselekmények elkövetésével 
még összefüggésbe hozható-e a fia-
tal férfi. U. Pál kihallgatásán a lopá-
sokat tagadta, a gyanúsítás ellen pa-
nasszal is élt, azonban azt elismerte, 
tudatában volt, hogy a bíróság eltil-
totta a vezetéstől, de azt hitte az már 
lejárt.

Az őrizetbe vett férfivel szemben 
járművezetés az eltiltás hatálya alatt 
bűntette, valamint lopás bűntetté-
nek megalapozott gyanúja miatt in-
dítottak eljárást, egyben kezdemé-
nyezték a letartóztatását.

Pest Megyei  
Rendőr-főkapitányság

Megérkezett a tavasz. A jó idő érke-
zésével lassan benépesülnek a hétvégi 
házak, nyaralók. A télire biztonságba 
helyezett vagy hazavitt értékek – szer-
számok, gépek, csónakok, egyéb esz-
közök – ismét előkerülnek. 

A hétvégi házban ne tároljon a 
szükségesnél nagyobb értékeket, gon-
doskodjon azok védelméről, a bejá-
rati ajtót is érdemes korszerű zárral 
felszereltetni. Az ajtó anyaga legyen 
masszív fém vagy tömör fa. Fontos, 
hogy az egyéb külső nyílászárók és a 
garázs is kellő védelemmel rendelkez-
zen! Azokat többféle biztonsági esz-
közzel ajánlott felszerelni. Csupán a 
szúnyogháló nem véd a betörés ellen!

Az anyagi lehetőségekhez és véden-
dő értékekhez mérten érdemes elekt-
ronikai védelmi rendszert kiépíteni. 
A biztonságon nem éri meg spórolni, 
hiszen a tapasztalatok szerint egy be-
törés okozta kár gyakran többszörö-
se lehet a megfelelő védelmi rendszer 
beszerzési és felszerelési költségének. 
Javasolt rendszeresen látogatni a hét-
végi házat, nyaralót, illetve megkérni 
a környéken élőket, hogy fordítsanak 
figyelmet az üresen álló hétvégi há-
zakra. 

Tartson rendet közvetlen környe-
zetében és a kertben is! A széthagyott 
kerti szerszámok vonzzák a tolvajo-

kat, a betöréshez is felhasználhatók. 
A sűrű növényzet kiváló rejtekhely 

a betörők számára. A dúsabb bokro-
kat, fákat ritkítsa meg annyira, hogy a 
betörők ne tudjanak észrevétlenül te-
vékenykedni! A házhoz, ablakokhoz 
közel álló fák ágait vágja vissza! Az élő 
sövények, és a zárt kerítések magassá-
ga lehetőleg ne haladja meg a 90 cen-
timétert, mert azzal gátolja a bizton-
ságot fokozó rálátást.

Amíg a kertben dolgozik, háza ajta-
ját minden esetben zárja be, ne adjon 
alkalmat a besurranó tolvajnak!

Mit tegyen, ha betörést észlel vagy 
a hétvégi házhoz érkezve illetéktelen 
személy van bent?

Amellett, hogy a bűnözők anyagi 
veszteséget tudnak okozni, ijesztő, ha 
idegen ember otthonukban jár. Ha ér-
kezéskor betörés nyomait észleli, ne 
menjen be a házba, értesítse a rendőr-
séget az ingyenesen hívható 112-es se-
gélyhívó számon!

A hátrahagyott nyomok elveszhet-
nek, megváltozhatnak, ha a helyszínt 
bejárja a rendőrség kiérkezéséig. Ne 
tegye!

Kellemes tavaszi pihenést, kikap-
csolódást, kertészkedést kíván a Pest 
Megyei Rendőr-főkapitányság Bűn-
megelőzési Osztálya.

n

Tovább folyattuk a szelektív hul-
ladékgyűjtő szigetek ellenőrzését. El-
mondható, hogy jelentősen csökkent 
az illegális szemét megjelenése a sze-
lektív hulladékgyűjtő szigetek környé-
kén. 

A 2022. 02. 12-13-án megrendezett 
Szalai János Emlékúszóverseny bizto-
sítása is eseménymentesen lezajlott!

Megkezdődött az oktatással, az Ifjú 
Polgárőrök iskolában való toborzásá-

val kapcsolatos egyeztetés és előkészí-
tő munka. 

Sajnos a február végén történt há-
borús helyzet kialakulása alapjaiban 
változtatta meg a szolgálat ellátását. 

Igyekeztünk koordinálni, segíte-
ni az adományok eljutását oda, ahol a 
legnagyobb szükség van rá! 

Mindenkinek jó egészséget kíván: a 
Városi Polgárőrség

n

Egy pár kért rendőri segítséget, 
miután 2022. március 4-én délután 
az Érd, Diósdi úton egy arra hala-
dó autóból valaki rájuk lőtt. A fes-
tékpatron a fiatalember hátizsákját, 
valamint barátnője karját találta el, 
utóbbi könnyű sérülést szenvedett.

Az érdi nyomozók minden lehet-
séges módon igyekeztek minél ha-
marabb azonosítani a tettes(eke)t, 
minden rendelkezésükre álló felüle-
ten és adatbázisban kutattak utána/
utánuk. Az eredmény 12 órán belül 
megjött, négy fiatalra szűkítették az 
elkövetői kört. A paintball puskát és 
a hozzá tartozó patronokat lefoglal-
ták, másnap pedig – ugyan egymás-

tól eltérően, de – mindnyájan a ki-
hallgató helyiségben vallottak az elő-
ző nap eseményeiről.

A körvonalazódó eseménysor a fe-
lesleges idő eltöltésének dilemmájá-
val kezdődött 2022. március 4-én. 
Az unalom űzésére lőteres lövöldö-
zés vetődött fel, ami később módo-
sult. Maradt a kocsikázás és az egyi-
kük paintball puskájának használa-
ta. A 16 éves fiú az anyósülésen ült 
festékpatronokkal betárazott fegyve-
rével, majd menet közben találomra 
lőtt a meglátott gyalogosokra. Állítá-
sa szerint csak poénkodás és ijeszt-
getés volt a motiváció, egy péntek 
délutáni hecc.

Elmondásuk szerint a város több 
pontján „ijesztgettek”, ám egyelőre 
csak a Diósdi úti történtek sértett-
jei értesítették a rendőrséget. Az érdi 
rendőrök azt kérik, aki ilyet látott, 
tapasztalt, elszenvedett, jelentkez-
zen az Érdi Rendőrkapitányságon!

A 16 éves fiú ellen garázdaság vét-
ségének megalapozott gyanúja miatt 
indult eljárás, három ismerősét egy-
előre tanúként hallgatták ki. n

Elfogás a teraszon
Hiába menekült és próbált elbújni a rendőrök elől egy 35 éves 
férfi Tárnokon, végül megbilincselték. Volt minden a számláján: 
két érvényben lévő elfogatóparancs, több lopás és eltiltás ha-
tálya alatti vezetés. A gyanú szerint a férfi egy százhalombattai 
ipari területen is lopott.

Polgárőrség – Februári beszámoló
A februári hónap csendesen indult el. A szokásosnak mondható 
járőrözés természetesen nem maradhatott el.

Tizenkét órán belül
Az érdi rendőröknek ennyi idő elegendő volt, hogy azonosítsák 
azokat a fiatalokat, akik poénból utcán sétálókra lőttek paint-
ball puskával.

Tavasszal is tudja biztonságban 
hétvégi házát, nyaralóját

A nyaraló, hétvégi ház feltörése vagy az udvaron hagyott értékek 
eltulajdonítása is jelentős anyagi károkat okozhat, ezért fogadja 
meg a rendőrség tanácsait.

SZÁZ HA LOM BAT TAI HÍR TÜ KÖR
VÁ RO SI KÖZ ÉLE TI LAP
Főszerkesztő:Kovács Attila
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A Barátság Kulturális Központ is 
egy hetes adománygyűjtést hirdetett, 
melyben nagyon sokan nyújtottak se-
gítő kezet és küldték el adományaikat 
a rászorulóknak. Egy kulturális köz-
pont feladata, nem csupán a szóra-
koztatás, hanem a közösségi összefo-
gás generálása, melyre csodálatos pél-
da volt az elmúlt hét. Nem telt el úgy 
óra nyitvatartási időben, hogy ne ér-
kezett volna adomány, jelezve, hogy 
milyen sokan szeretnének segíteni 
bajba jutott embertársainknak. 

Az intézmény dolgozói napokon 
át szelektálták a beérkezett adomá-
nyokat, hogy azok, a segélyszerveze-

tek kérésének megfelelően, átlátha-
tó, könnyen azonosítható csoportok-
ba legyenek – külön az élelmiszerek, 
a higiéniás termékek, a ruhaneműk -, 
ezzel is elősegítve a gyorsabb felhasz-
nálás lehetőségét. 

Még a múlt hét folyamán több 
helyre került az adományokból, Er-
csiben és Százhalombattán is segített 
már a rászorulóknak. 

A kulturális központ ezúton is sze-
retnék kifejezni háláját minden ma-
gánszemélynek és intézménynek, akik 
adományaikkal segítettek. 

Barátság Kulturális Központ!  
Érték és élmény!

Százhalombatta Város képviselői 
és az önkormányzat munkatársai 
elkötelezettek abban, hogy minden 
háború által érintett magyarnak se-
gítséget nyújtsanak. Helyi vállalko-
zókkal együttműködve fáradhatat-
lanul azon dolgoznak, hogy a hábo-
rú pokla elől menekülő családokat 
elszállásolják, és olyan minőségű el-
látásban részesítsék, ami nyugalmat 
biztosíthat számukra.

A Barátság Kulturális Központ 
munkatársai gyűjtést szerveztek, 
aminek keretében várják az önzet-
len battai polgárok adományait. 
Felhívásukra rengeteg olyan tárgyi 
felajánlás érkezett, ami segíthet a 
bajbajutottaknak.

Százhalombatta Város Önkor-
mányzata nevében Vezér Mihály 
polgármester 1.000.000 forintot 
adományozott a Magyar Vöröske-
reszt számára, amivel a szervezet 
ukrán határon történő humanitári-
us tevékenységeit támogatja.

A fenti széleskörű összefogás 
nem példátlan városunk életében. 
Százhalombatta már megannyi al-
kalommal nyújtott segítő kezet ne-

héz helyzetbe került embertársai-
nak. Amikor testvérvárosunkban, 
Sannazzaro de’ Burgondiban gáz-
robbanás történt, 3.000.000 forint 
segélyt jutattunk el a baleset káro-
sultjainak.

Belföldi árvizek idején több te-
lepülésnek is milliós nagyságren-
dű pénzbeli adománnyal segítet-
tünk, 2000-ben Tokajnak, 2005-
ben Mátrakeresztesnek és Székely-
udvarhelynek.

A 2010-ben történt Ajkai vörös-
iszap-katasztrófa által sújtott Deve-
cserben városunk egy 20.000.000 
forint értékű családi házat építetett, 
melyet később a település önkor-
mányzatának adományozott.

Még kontinenseken átívelő jó-
tékonysági felhívásoknak is ele-
get tettünk. 2010-ben a Haitiben 
történt földrengés után a Baptis-
ta Szeretetszolgálaton keresztül 
1.000.000 forintot küldtünk az ott 
élőknek gyógyszerre és egy árvaház 
felépítésére.

A fenti felsorolás csak pár kiraga-
dott példa az önkormányzatunk ka-
ritatív tevékenységeiből. A lista te-
hát nem teljes, de nem is lehetne az, 
ha nem tennék említést azon battai 
személyekről, akik sokszor névte-
lenségüket kérve, a városi jótékony-
sági akciókban aktívan részt vettek, 
és ezzel önzetlenül segítették em-
bertársaikat.

Így büszkén mondhatjuk: Száz-
halombatta egy kisváros, de nagy-
lelkű emberek lakják.

K.

Hála és köszönet!
Az elmúlt hetek megdöbbentő eseményei mindenkit megérintet-
tek és országszerte hatalmas összefogás jött létre, segítve az 
ukrajnai háború menekültjeit. Kisváros, nagylelkű 

emberekkel
Mindannyian megrendülve figyeltük a híradásokat, amikor az 
Ukrajna és Oroszország közötti feszült viszony fegyveres konf-
liktusba fordult át. A háború sokunkat szerencsére csak köz-
vetve érint, viszont vannak olyan társaink, akik a saját bőrükön 
érzik a humanitárius katasztrófa szörnyű következményeit.

J E G Y Z E TJ E G Y Z E T

A 2021. december 14-én elmaradt Zenta 1697 című rockopera helyett, 
Arthur Miller: Pillantás a hídról című drámáját mutatja be a Barátság 
Kulturális Központ, a Zenthe Ferenc Színház előadásában, 2022. márci-
us 19-én szombaton 19.00 órától. 
A rockoperára megvásárolt jegyek erre az előadásra érvényesek, vagy 
visszaválthatók! n

A Barátság Kulturális Központ 
közleménye:
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VÁ R O S N A P LÓVÁ R O S N A P LÓ

Az Arany János Általános Iskola és 
Gimnázium amellett, hogy tanulói 
egészségére figyel, mindig is fontos-

nak tartotta, hogy dolgozói számára 
biztosítsa az egészségmegőrzéséhez 
fontos prevenciós lehetőségeket. 

A pedagógus munkakör nap-nap 
után megkívánja, hogy szellemileg 
és fizikálisan is fitten, frissen jelen-

jünk meg diákjaink előtt. Oktatá-
si feladataink többek között hatal-
mas tananyag mennyiség átadása, 

megfelelő módszerek alkalmazása, 
differenciálás; a nevelési feladatok 
pedig gyermekeink „jó úton” tartá-
sa, konfliktusok kezelése, egymással 
és a szülőkkel folyamatos kapcsolat-
tartás, kommunikáció minden té-

ren, és folytathatnám a napi szin-
tű türelmet, empátiát igénylő, eset-
legesen belső feszültségeket okozó 
helyzeteket.

Egészségnapjainkon régóta ha-
gyomány pedagógusaink részére a 
testösszetétel, a vércukor-, esetleg a 
koleszterinszint és a vérnyomás mé-
rése, prevenciós és egészséges élet-
módot bemutató előadásokon törté-
nő részvételi lehetőségek. A nevelő-
testületünk egy része részt vett már 
újraélesztési tanfolyamon is.

Az idei tanévben az intézmény 
vezetése két pályázaton is nyert le-
hetőséget dolgozói számára, mind-
kettő esetében az egészség ellenőr-
zése, illetve a prevenció volt a cél.

Januárban ingyenes szemésze-
ti szűrést igényelhetett minden kol-
légánk, ami mellé azonnal, kedvez-
ményes árral, szemüveget is lehetett 
rendelni.

Február közepén pedig a Genera-
li Szűrőbusz által meghirdetett pá-
lyázatot nyertük el, amely ingyenes 

egészségügyi szűrővizsgálatokat és 
kielemzett értékelést jelentett a re-
gisztrálók számára. Az állapotfel-
mérést két laboratóriumként be-
rendezett buszban végezte el a cég, 
melyet 60 kolléga igényelt. Több 
vizsgálat közül a kollégák hármat 
választhattak ki. A kínálatban sze-
repelt teljes testösszetétel elemzés, 
felső és alsó végtagi vérnyomásmé-
rés, verőérszűkület vizsgálat, ér-
merevség vizsgálat és csontsűrű-
ség mérés. Mindezekkel a „házhoz”, 
azaz az iskola udvarába érkező vizs-
gálatokkal sok időt, pénzt spórol-
hattunk meg, de mindenképpen jel-
zést kaptunk egészségünk állapotá-
ról.

Robert Urich mondása alapján: 
„Az egészséges külső belül kezdő-
dik.” Azt gondolom, hogy intézmé-
nyünk vezetése hozzájárult kollé-
gáink külső és belső egészégéhez a 
fenti pályázati lehetőségek kihasz-
nálásával.

dr. Horváthné dr. Hidegh Anikó
intézményvezető

Arany János Általános Iskola  
és Gimnázium

Óvodánkban hagyományainkhoz 
híven idén is megrendezésre került 
a farsangi mulatság, melyre nagy 
izgalommal készültek kicsik és na-
gyok. Óvodánk csoportszobáit és 
folyosóit is farsangi díszbe öltöz-
tettük. Gyermekeink számára pe-
dig változatos, színes programokat 
terveztünk, szerveztünk a hét min-
den egyes napjára. 

Alkotó napunkon különböző 
technikákat alkalmazva készíthet-
tek: lufi állatokat, repülő boszor-
kányokat, mászó kukacot. A gyere-
kek alkotásaikba saját fantáziáju-
kat, kreativitásukat és ötleteiket is 
megjelenítették. Az elkészült egye-
di munkákból kiállítást rendez-
tünk, amit a szülők és a hozzátar-
tozók a folyóson tekinthettek meg.

„Iglice” tehetségműhelybe járó 
gyermekek néptánc bemutatójával 
emeltük a farsangi hangulatot. A 
népi énekeket, mondókákat, kiszá-
molókat a fellépők nagy örömmel 
és átéléssel adták elő. A vidám né-
zőközönség táncra perdült és közö-
sen énekelte a „Tekeredik a kígyó…” 
és a „Badacsonyi szőlőhegyen…” 
kezdetű dalokat. A kifáradt gyer-
mekeink limonádéval és a Devecsai 
szülők által felajánlott csokis isler-
rel frissíthették fel magukat.

A vigadalom nem múlhatott el 
mozgás nélkül. Közösen mozog-
tunk, melegítettünk be a „Móka 
torna” és a „Ram sam sam” zené-
jére. Ezt követően a középső-, és 
nagycsoportosok mókás játékos 
sportversenyen mérhették össze 
ügyességüket. A gyerekeknek tá-
nyéron lufit vittek, fánkot raktak 
ki és szedtek össze, óriás lábon vit-
tek teniszlabdát. A tornaszoba a 
szurkolás hangjától visszhangzott. 
Az elfáradt óvodások energiájukat 
egy – egy sport szelettel nyerhet-
ték vissza.

A karneváli hangulatot Bölöni 
Réka két mesejátékával – „Miért 
kurta a medve farka?; és a „Hova 
tűnt kis mackó méze?” – fokoz-
tuk. Mindenki érdeklődve hallgat-
ta a meséket, a feltett kérdésekre 
mindenki legjobb tudása szerint 
igyekezett válaszolni. A mese bő-
rönd becsukódása után zárásként 
az „Én elmentem a vásárba…” dalt 
énekeltük el közösen.

A farsangi hét utolsó napjá-
ra bált rendeztünk, ahol evéssel – 
ivással, vidám versenyjátékokkal 
búcsúztattuk a telet. Mindenki jel-
mezbe öltözve érkezett az óvodá-
ba, voltak királylányok, menyasz-
szonyok, pókemberek, de egyedi 

a szülők, nagyszülők által készített 
jelmezek is, mint: feketerigó, ba-
goly, versenyautó, Michael Jack-
son táncos koreográfiával. Majd 

kezdetét vette a tánc, mulatság és 
a játékos versenyek. Ovisainknak 
kitartásukat és ügyességüket is elő 
kellett venniük a próbákon, ver-
sengéseken: a hajó fújáson, szék-
foglalón, seprűs táncon, egymás 
csukott szemmel történő etetésén, 
célba dobáson (stb.). A vetélkedők 
között süteményeket ettek és üdí-
tőt ittak a jelmezbe öltözött gyere-

kek. A nap zárásaként mindenki 
együtt táncolt a kacsa táncra és az 
Alma együttes dalaira. 

A farsangi időszakot jövő héten 

zárjuk véglegesen a kiszebáb ége-
tésével, mellyel majd a telet elűz-
zük és a tavaszt várjuk.

A farsangi időszakban felejthe-
tetlen, vidám napokat adhattunk 
gyermekeinknek, melyet az óvoda 
dolgozói szerveztek a szülőkkel kö-
zösen, együttműködve. Köszönet 
érte!

n

„Egészség és értelem, az élet két áldása.” (Menander)

„Itt a farsang, áll a bál…” – Farsang a Kipp-Kopp Óvodában
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J E G Y Z E TJ E G Y Z E T
Fazekas István

FŐTÉR
Az emberért való konkrét küzdelem

A szórejtvények számomra ér-
dekesebbek, mint a politika ti-
tokzatos és sokszor bumfor-
di háttéralkui. Ha például azt 
mondjuk, hogy: „Enne a na-
pot lopó rab!”, akkor az enigma 
szempontjából ugyanazt állít-
juk, mintha így szólnánk: „No, 
a papa botor lenne!”, ugyanis 
mindkét anagramma egyazon 
hadvezérnek a nevét rejti, aki 
nem más, mint Bonaparte Na-
póleon. Játszani a szavakkal 
szép és hasznos, és mulatságos 
is, de csak akkor igaz ez, ha nem 
játszunk közben mások életével. 

A haszontalan politika sok-
szor viszályt szít, olykor hábo-
rús viszályt. A szomszédunk-
ban ropognak a fegyverek, s mi 
imádkozunk a békéért, és segí-
tünk a rászorulóknak, ahol csak 
tudunk. Összeszorul a szívünk, 
ám azért az mégiscsak jó, hogy 
az ilyen nagy bajok is megör-
vendeztetnek bennünket egy 
örömhírrel: sok jó ember van 
még a földön. Az Erdélyi Gyü-
lekezet – melynek Karitatív és 
Kulturális Központjának inté-
zetvezető lelkésze vagyok – az 
utóbbi másfél hétben több tucat 
Ukrajnából menekülő család-
nak és indiai diáknak adott me-
nedéket és segített abban, hogy 
hazájukba, vagy Magyarorszá-
gon élő szeretteik közelébe el-
juthassanak. Természetesen 

Százhalombatta is rögtön meg-
mozdult és a kárpátaljai magya-
rok segítségére sietett. Talán 
közhelyesen hangzik, de nagy 
igazság: „Jónak lenni jó!”

A háború viharai sok min-
dent elsodornak: életeket, kul-
turális értékeket, élettere-
ket, hagyományokat – sokszor 
nyomtalanul. „Van-e igazsá-
gos háború?” – teszi fel a kér-
dést Hugo Grotius A háború 
és béke jogáról című hatalmas 
művében, s valljuk be őszin-
tén és tárgyilagosan: az erre 
való felelet igen bajos. Jakab 
apostol a háború okát a követ-
kezőképpen jelöli meg: „Hon-
nan vannak viszályok és har-
cok közöttetek? Nem a tagjai-
tokban dúló önző kívánságok 
okozzák-e ezeket? Kívántok va-
lamit, és nem kapjátok meg, öl-
tök és irigykedtek, de nem tud-
tok célt érni, harcoltok és vi-
szálykodtok. Mégsem kapjátok 
meg azért, mert nem kéritek. 
Vagy ha kéritek is, nem kapjá-
tok meg, mert rosszul kéritek: 
csupán élvezeteitekre akarjá-
tok azt eltékozolni.”(Jak 4,1-
3) A háború mindig jelzi: a sze-
retet meghidegült, az önző ér-
dekek felerősödtek. Kinek van 
igaza? Mit számít az, ha ártat-
lan emberek is elpusztulhatnak. 
S ne feledjük: az igazság végső 
soron a szeretet szinonimája! 

Az ukrajnai események a drá-
ma és a színpad kapcsolatáról 
megfogalmazott gondolataimat 
is tovább érlelték bennem. Né-
hány hete egy tanulmányt tet-
tem közzé a nyelv drámai ere-
jéről. Én hiszek a helyesen ki-
mondott szavak hatalmában. 
Egyetértek Illyéssel abban, 
hogy szépen írni magyarul iga-
zából jellemkérdés. De nem fe-
lejtem el soha dédapám figyel-
meztetését sem, aki arra taní-
tott mindig, hogy csakis a jó 
szó legyen a fegyverem. Még 
akkor is, ha az indulatom po-
gány. Őszintén bevallom: ez 
utóbbi sokszor még ma is nehe-
zen megy. Értehetetlen a hábo-

rú, de az könnyen megérthető, 
hogy okai emberi gyarlósága-
inkban keresendők.

A drámaíráshoz a tehetségen 
kívül hatalmas élettapasztalat 
kell. S nem árt tudni: a helyén 
kimondott szó megeleveníti a 
dolgokat. Színház az egész vi-
lág? Meglehet. Talán ezért is ér-
demes odafigyelni arra, hogy a 
színpad és a nyelv relációjában 
érthető meg leginkább, hogy te-
remtő erő van a helyesen hasz-
nált nyelvben. Éppen ezért a 

legfontosabb dramaturgiai esz-
köz maga a nyelv, s a helyesen 
használt nyelv segítségével a 
drámai feszültséghez szervesen 
illeszkedő dramaturgia a tör-
ténetbe bevonja a nézőt. A vál-
ságba került hőssel való együtt-
érzés a cselekmény részesévé 
teszi a befogadót, s ha a befo-
gadó eljut a drámai feszültség 
epicentrumába: megtörténik 
a beavatás. A beavatás – a dis-
tancia valamelyest megtartása 
mellett – a színpadi beszéd cse-
lekvő elemzése, ami tagadha-
tatlanul azt jelenti, hogy általa 
megismerjük a szöveg mögötti 
gondolkodás folyamatát, az in-
dulati erőtereket és a cselekvés 

irányát. A nyelv és a drámai cse-
lekmény természetes kapcsola-
tából elementáris erővel tör elő: 
a drámai cselekmény a létezés-
nek épp olyan koncentrátuma, 
mint amilyen komprimált for-
mája a színpadi cselekvés a va-
lódi cselekvésnek. Színház az 
egész világ? Igen. Mi pedig a 
valódi cselekvések által leszünk 
annak hősei. S mi a valódi cse-
lekvés? Az emberért való konk-
rét küzdelem.

 n
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S P O RTS P O RT

Eredmények:
VUK SE – Kelen SC 2-0
VUK SE – Budaörsi SC 2-0
VUK SE - 4trainerz SE 3-0
VUK SE – Puebla Focisuli 1-0

VUK SE – Eger SE 4-0
A torna gólkirálya a battai csapat 

tagja, Tar-Horváth Boldizsár lett 8 
góllal.

n

Marosi Bálint 50 háton egy újabb 
tizedmásodperccel közelebb úszott az 
ifi Eb szinthez, már csak 2 tized vá-
lasztja el. 

Selmeci Levente egyre jobb formá-
ban van az 1 éves kihagyás után, kezd 
visszakapaszkodni a felnőtt élme-
zőnyhöz, az összetett pontversenyben 
a 6. helyen végzett.

Legtöbb – 3 egyéni csúcsot – Jáno-
si Noémi (2004) úszott. 

Veszprémi érmeink: 2 arany, 7 
ezüst, 6 bronz 

Jánosi Noémi (2004): 1 arany (50 
gyors), 1 bronz (50 pillangó); 

Marosi Bálint (2005): 3 ezüst (100 
hát, 50 gyors, 50 hát); 

Nagy Kolos (2003): 1 arany (200 
hát), 3 bronz (400 vegyes,200 vegyes, 
100 hát); 

Rupics Bendegúz (2005): 1 bronz 
(200 hát); 

Rupics Bernadett (2003): 1 ezüst 
(50 pillangó), 1 bronz (100 pillangó); 

Selmeci Levente (2000): 3 ezüst 
(50 mell, 400 vegyes, 200 vegyes).

A következő állomás Szeged 2 hét 
múlva, amire szerdától Hódmezővá-
sárhelyen, edzőtáborban készülünk 
50 méteres medencében. n

A Balatonfüred elleni február 26-i 
vereséggel eldőlt, hogy csapatunk az 
alsóházi rájátszásban fog szerepelni. 
Az alapszakaszból hátrelévő két mér-
kőzés eredménye ezt semmilyen mó-
don nem befolyásolja, így a szakmai 
stáb már a rájátszásra való felkészülés 
fontos állomásának tekinti ezeket az 
összecsapásokat.

A mérkőzés első percétől foga őrült 
rohanásban játszott a két csapat. Pró-
báltuk lassítani a játékot, de ezt a haza-
iak nem engedték. Az első nyolc perc-
ben mindig ők vezettek, de ellépniük 
nem sikerült. 7-7 után magunkhoz ra-

gadtuk a vezetést, amit többször há-
rom gólosra növeltünk. A félidő végén 
az emberelőnyben játszó fővárosiak 
feljöttek egy gólra, de legalább előny-
nyel mehettünk a pihenőre (20-19).

A második félidő első pár percében 
változás nem volt, így a 38. percben 
23-22-re vezettünk. Ekkor következett 
öt olyan perc, amelyben érthetetlen já-
tékvezetői döntéseket láttunk, és en-
nek eredményeként a hazai csapat át-
vette a vezetést 26-23-ra. Ez után hiá-
ba játszott átlagon felül Gálli Krisztián, 
Kiss Attila, Kovács János, sajnos csak 
arra futotta, hogy az 54.percre felzár-
kóztunk egy gólra, de egyenlíteni nem 

tudtunk. A játék képe alapján egy pon-
tot megérdemelt volna a csapat, de bi-
zakodásra ad okot, hogy nagyon sok 
gólt tudtunk dobni idegenben a felju-
tásról ábrándozó PLER-nek.

SZKE: Kovács, Bokréta  (kapu sok), 
Mogyorósi 4, Tóth 2, Fél egyhá zi 2, 
Kővári 3, Gyurcsovics 1, Za  tu  recz ki 5, 
Gálli 7 (1), Kiss 6, Pap 1(1), Kedves 1, 
Kollonay, Keresztes 1, Fiar, Györkő; 
vezetőedző: Adorján Gábor

A következő hazai mérkőzésünk-
re március 12-én, szombaton 18 órá-
tól kerül sor a battai sportcsarnokban 
a BFKA Veszprém ellen. Továbbra is 

ingyenes a belépés, nem szükséges vé-
dettségi igazolvány.

Az SZKE többi csapatának hétvégi 
eredményei:
Fiú ifjúsági II. osztály 
Veszprémi KKft – SZKE  34-35
Fiú serdülő III. osztály 
HORT SE – SZKE  23-44
Férfi megyei I. osztály 
Üllői VKSK – SZKE U23   28-19
Férfi megyei I. osztály 
Mogyoród – SZKE II  29-29
Női megyei I. osztály 
Gyáli BKSE – SZKE  24-30

n

Tornagyőztes csapat
Kapott gól nélkül nyerte meg február 26-27-én, az U8-as korosztály 
számára rendezett tornát a százhalombattai VUK SE labdarúgócsapata 
– tájékoztatta lapunkat Károlyi Csaba edző.

Egyéni csúcsok úszásban
A Modern Városok Nagydíja 2022, a Magyar Úszó Szövetség 
által szervezett pénzdíjas versenysorozat, amelynek helyszínei 
Magyarország újonnan épült uszodái. A február 26-27-ei Veszp-
rémi versenyen a sok januári betegség ellenére 13 egyéni csúcs 
született – számolt be lapunknak Rozanovic Ádám úszóedző.

Sok gólos mérkőzés idegenben
35-33-as vereséget szenvedett a Százhalombattai KE csapata a 
PLER Budapest KC otthonában a NBI/B-s férfi kézilabda baj-
nokság március 5-i fordulójában. Tallér Zsolt technikai igazgató 
beszámolója.

Mivel foglalkoznál és mire számíthatsz, ha csatlakozol a csapatunkhoz?

Kommunikációs munkatársként az SZKE modern arculatának megalkotásán és a 
külső megjelenésén fogsz dolgozni. Te fogod kézben tartani a honlapunkat és a social 
media megjelenéseinket. A csapataink önálló megjelenéseinek nyomon követése is, 
és a te feladatod lesz hogy észrevedd, ha valami nem stimmel. Ilyenkor azonnal 
cselekedned is kell, hogy tudjuk tartani a magunk felé megfogalmazott elvárásainkat.
A közvetlen felettesed az egyesület elnöke lesz, aki garantáltan nem mikromenedzsel, 
de ha igényled, akkor mentorként segíti a munkádat és készségeid fejlesztését.

Szeretnél egy magasan jegyzett sportegyesület 
kommunikációs munkatársa lenni?

A Százhalombattai Kézilabda Egyesület lelkes 
kommunikációs munkatársat

 keres részmunkaidőben, aki nem csak hatékony 
és jó fej, de fontos számára a fejlődés igénye is.

Ha Te vagy az akit keresünk, rövid bemutatkozásod várjuk a 
szbattaike@gmail.com e-mail címen.
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Keresztrejtvény
RomhányiJózsef író, költő, műfordító, 101 évvel ezelőtt, 1921. március 8-án született. Operalibrettókat és musi-
caleket fordított, legismertebb ezek közül a Macskák. Számos magyar opera szövegkönyve is a nevéhez fűződik. 
Mesterien bánt a magyar nyelvvel, ezt bizonyítják játékos állatversei, valamint több közkedvelt rajzfilm szövege is. 
Rejtvényünkben tőle idézünk néhány sort.
A megfejtéseket 2022. március 18-áig 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 egészsé-
ges mézet kaphatja meg.
Az előző számban megjelent rejtvényünk helyes megfejtéséért a Biksi Méhészet egy üveg mézét Kurusa József (Százhalombatta) 
nyerte. Nyereményét átveheti a Polgárok Háza portáján munkaidőben. Gratulálunk!
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SZÁZHALOMBATTAI KE 
BFKA Veszprém 

NB I/B. FÉRFI KÉZILABDA MÉRKŐZÉS 
 

2022.március 12. szombat 18:00 
SZÁZHALOMBATTA, SPORTCSARNOK 

 
Előtte 16:00 Százhalombattai KE – NEKA II.oszt. ifi mérkőzés 

 
A mérkőzés szünetében ajándék sorsolás ! 

 
A belépés továbbra is ingyenes ! 
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OKTÁN SZÁLLÓ
MUNKÁSSZÁLLÁS  (EG19009148)

Százhalombattán, a városközpontban
oktanszallo@oktanszallo.hu  •  www.oktanszallo.hu

06 23 354-812

Autófelvásárlás azonnali kész-
pénzfizetéssel állapottól függetlenül! 
Kérésre díjmentesen házhoz me-
gyek!  Tel: 06-30-682-1390Legyen minden nap mézes nap 

a Biksi Méhészettel! Organikus 
méh pempővel, virágporral, 100% 
méhviasz gyertyákkal és díjnyertes 
termelői mézekkel várjuk egész év-
ben. Mézfajták: galagonya, akác, 
hárs, virág, gyümölcs, olajfűz, repce, 
napraforgó, mézharmat, ámorakác, 
facélia, levendulás és nyers virágporos 
méz. Őszi nyitvatartás: Kedd: 10-
18h Szerda és Csütörtök 10-17h 
Péntek és szombat 10-14h. Címünk: 
Százhalombatta, Vörösmarty u. 40. 
További információ: 06-30-401-5083  
www.biksimeheszet.hu

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

TETŐDOKTOR
Régi hajlott tetők javítása, cseréje, beázás elhárítás, 
bádogozás, Lindab tető, új tető cserepezése, kisebb 
javítások, SOS munkák is. 

TELEFON: 06-30-622-5805, 06-20-492-4619

TAVA S Z I 
CIPŐVÁSÁR

Százhalombatta piactér
2022. március 17.  (csüt.)
7–11 óráig 

A DISOL Kft. ausztriai munkára, ipari szakmai tapasztalattal A DISOL Kft. ausztriai munkára, ipari szakmai tapasztalattal 
rendelkező rendelkező SSZZEERREELLŐŐ  ÉÉSS  SSZZEERRKKEESSZZTTŐŐ  BBÁÁDDOOGGOOSSOOKKAATT  

keres keres KIEMELT BÉREZÉSSEL!KIEMELT BÉREZÉSSEL!

A szállás, kiutazás, munkába járás, valamintA szállás, kiutazás, munkába járás, valamint
 a munkaruha költségét a cég viseli. a munkaruha költségét a cég viseli.

NÉMET NYELVTUDÁS ELNÉMET NYELVTUDÁS ELŐŐNY, de nem feltétel!NY, de nem feltétel!

HOSSZÚTÁVÚ,STABIL 
MUNKALEHETŐSÉG

ÉÉRRDDEEKKLLŐŐDDNNII:: +36 30 261 5169 telefonszámon lehet. +36 30 261 5169 telefonszámon lehet.

Állásajánlat bruttó  
60 000 Ft belépési bónusszal!

SZÁZHALOMBATTÁRA 
KERESÜNK OPERÁTORT

2 műszakos munkarendbe.
Feladatok: hegesztőrobotok 

kiszolgálása, minőségi ellenőrzés.
Ingyenes céges buszok:

Vál, Kajászó, Baracska, Martonvásár, 
Kisapostag, Dunaújváros, Szórád, 

Ercsi, Ercsi/Sinatelep, Pusztaszabolcs, 
Besnyő, Ráckeresztúr, Beloiannisz, 
Iváncsa, Adony, Kulcs, Rácalmás.

Érdeklődni lehet: 06 70 779 4447
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