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Vezér Mihály polgármester el-
mondta, hogy az önkormányzat min-
dent előkészített az építkezéshez, ami 
100%os állami támogatásból valósul-
hat meg. A testület által egyhangúlag 

kiválasztott kivitelezővel akkor kötik 
meg a szerződést, amikor a kormány-
zat rendelkezésre bocsájtja a pénzügyi 
forrást. 

A nemzetközi versenyek lebonyo-
lítására is alkalmas csarnokban 1500 
fix ülőhely lesz, hatékony klímaberen-
dezést építenek be, sajtószobát, kon-
dicionáló termet, komfortos öltöző-
ket, bírói szobát alakítanak ki, illetve 
korszerű technikai eszközök szolgál-
ják majd egyebek mellett a közvetí-
téseket. Az igényekhez igazodva bő-
víthető lesz a nézőtér. A központi ve-
zérlés mellett a fény és hangeffektuso-
kat, valamint más funkciókat, adott 
esetben akár egy okos mobilkészü-
lékkel is irányíthatják. Az üzemelte-
tést napenergia felhasználása teszi 
hatékonyabbá. A biztonságot növeli, 
hogy lehetőség lesz a hazai és a ven-
dég szurkolók elkülönítésére. A sport-

események mellett egyéb tömegren-
dezvények is lebonyolíthatóak.

Az új és a régi csarnokot egy folyosó 
fogja összekötni, az eredeti épületben 
bemelegíthetnek a sportolók. A kö-

vetkező ciklus feladata lesz a meglévő 
csarnok felújítása, ami teljes mérték-
ben a helyi tömegsport rendelkezé-
sére állhat majd. A jelenleg az Arany 
iskola udvarán épülő kosárcsarnok 
is nagy segítség lesz a mindennapos 
testnevelés órák megtartásához, mert 
most a diákokat még a régi csarnokba 
kell buszoztatni – mondta el a polgár-
mester. Hozzátette, hogy ezen terv-
szerű fejlesztések nyomán európai 
szinten is példaértékű, kiemelkedő 
feltételeket tudnak biztosítani a sport-
élet számára.

Vezér Mihály reményét fejezte ki, 
hogy ősszel elkezdődhet az építkezés, 
a mostani körülményeket – ország-
gyűlési választás, ukrajnai háború, 
központi költségvetési hiány, megug-
rott infláció, forint árfolyam – figye-
lembe véve.
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Lezárult az új 
sportcsarnok építésének 

előkészítése
Rendkívüli testületi ülésen tárgyalták meg a Száz-
halombattán építendő többfunkciós csarnok közbe-
szerzésének kihirdetését március 10-én. A beruházás 
megkezdésének feltétele, hogy az állam biztosítsa a 
megígért mintegy 8 milliárd forintos forrást.

A városvezető örömét fejezte ki, 
hogy egy hónap alatt ilyen nagyszám-
ban érkeztek könyvek az általa febru-
ár 14-én indított akció során, egyút-
tal köszönetet mondott mindenkinek, 

aki részt vett az adományozásban. 
Mint mondta, ismét bebizonyosodott, 
hogy a városlakók érzékenyek egymás 
problémái iránt, akár ismeretlenül is 
segítenek másoknak. Az összefogás, 

az együttérzés, a szolidaritás, – mint 
örök emberi értékek – megmutatko-
zott a napokban, a háborús helyzet-
ben is. A jó szomszédi kapcsolatot 
mutatja, hogy a környező településről, 
sőt a fővárosból is érkeztek felajánlá-
sok. Vezér Mihály köszönetet mon-
dott a Hamvas Béla Városi Könyvtár 
munkatársainak, akik ingyenesen vál-
lalták a katalogizálást, ami után meg-
történhet a könyvek intézménybe való 
elszállítása. Köszönet illeti a Szákom 
Kft.-t, amely segít a VCSGK részére 
az elhelyezéshez szükséges polcok le-
gyártásában, csakúgy, mint Fülöp Já-
nos vállalkozót, aki nagyon jutányos 
áron vesz részt a munkában. A pol-
gármester azon reményét fejezte ki, 
hogy egyre több hasonlóan gondos-
kodó közösség lesz országszerte, illet-
ve hogy mielőbb véget ér a háborúval 
járó megpróbáltatás, és visszatérhet 
az élet a megszokott kerékvágásba.
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Példaértékű 
könyvadomány-gyűjtés

Mintegy 18000 könyvet ajánlottak fel az adományozók 
a százhalombattai a Városi Családsegítő és Gondozási 
Központ javára – tájékoztatott Vezér Mihály polgár-
mester március 17-én.
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Az egybegyűltek a Himnusz el-
éneklése után Nagy Péter János 
színművésszel közösen szaval-
ták el Petőfi Sándor Nemzeti Dal 
című költeményét. A folytatás-
ban „48 Emlékezete” címmel – a 
Bara Zenekar közreműködésével 
– a Forrás Néptáncegyüttes Füg-
getlen Színház összeállítását lát-
hatta a közönség, a társulat szó-
listái, Gebei Gréta, Mózs Eszter, 
Palagyi Szilárd és Nagy Péter Gá-
bor előadásában. A Forrás igazga-
tója, egyben művészeti igazgató-
ja Szigetvári József a nemzeti ün-
nep alkalmából a „Köztársaságért 
Magyar Arany Érdemkereszt” álla-
mi kitüntetést vehette át Áder Já-
nos köztársasági elnöktől március 
13-án. 

Török Sándor örömét fejezte ki, 
hogy jó időben, korlátozás nélkül 
gyűlhettek össze az ünnepre, ami-
re a covid járvány miatt nem volt 
lehetőség az elmúlt két évben. A 
város nevében gratulált Szigetvári 
Józsefnek a magas rangú elisme-
réshez. 

Az alpolgármester szavai szerint 
felemelő, erőt adó érzés volt együtt 
mondani a Nemzeti Dalt, amelyet 
– bár szövegét kiosztották a szer-
vezők – fejből tudtak az ünneplők.

„Tiszteld a múltat, hogy érthesd 
a jelent, és munkálkodhass a jö-
vőn” – idézte a legnagyobb ma-
gyar, Széchenyi István gondolata-
it Török Sándor, aki szerint ezek 

a szavak napjainkban is iránymu-
tatóak. A 174 évvel ezelőtti esemé-
nyek meghatározó jelentőséggel 
bírnak, mert ekkor került elérhe-

tő közelségbe az önálló nemzetál-
lam megvalósítása, illetve az egyé-
ni szabadságjog kivívásának lehe-
tősége.

Felidézte, hogy a magyar for-

radalom nem volt előzmény nél-
küli. Széchenyi, Kossuth és Deák 
már évekkel korábban a reform tö-
rekvések élére állt, a ’48 tavaszán 

Európában robbanásszerűen vé-
gigsöprő forradalmi hullám pedig 
közvetlen lökést adott az hazai ese-
ményeknek; február végén Párizs-
ban, március 13-án pedig Bécsben 

tört ki forradalom. Amikor utób-
biról másnap értesültek a márci-
usi ifjak, azonnal a tettek mezejé-
re léptek, nem vártak 19-éig, aho-
gyan ezt korábban tervezték. A Pil-
vax kávéházban – bár kezdetben 
csak hatan gyűltek össze márci-
us 15-én reggel – hangozhatott el 
először hivatalosan az Irinyi Já-
nos által papírra vetett 12 pont és a 
Nemzeti Dal, amit Petőfi előző éj-
jel írt. A lelkes társaság azután sor-
ra kereste fel az egyetemi ifjúságot, 
aminek nyomán több ezren csatla-
koztak hozzájuk, később már pol-
gárok, pesti árusok is. A Nemzeti 
Múzeumnál már tízezrek gyűltek 
össze délután 3-kor. A tömeg ez-
után Budára ment, ahol kiszabadí-
totta a várban fogva tartott reform 
gondolkodó Táncsics Mihályt, a 
Helytartó-tanáccsal pedig elfogad-
tatták a 12 pontot; így nálunk vér 
nélkül győzött a forradalom. 

Arany János erről így írt: „A mi 
forradalmunk Pesten, március 15-
én nem vérontás volt, hanem egy 
szép ünnep. A szabadság ünne-
pe.” Végül a bécsi császári udvar 
is meghajolt a követelések előtt két 
nappal később, és megalakulhatott 
a Batthyány Lajos miniszterelnök 
vezette első magyar kormány. 

A kormányprogram nyomán el-
kezdődhetett az új magyar állam 
kiépítése és megindulhatott a pol-
gárosodás. Fontos mérföldkő volt, 
hogy megválasztották az Első Ma-
gyar Népképviseleti Országgyű-
lést júniusban; az immár független 
kormány innentől kezdve a nép ál-
tal választott parlamentnek tarto-
zott elszámolással és felelősséggel. 

Török Sándor a többi között fel-
idézte, hogy az osztrák császárság 
gátat vetett függetlenségnek, segít-
séget kért és kapott Oroszország-
tól, így a szabadságharc – a kezde-
ti sikerek után – végül elbukott a 
hatalmas túlerővel szemben. Em-
lékeztetett arra, hogy Százhalom-
batta is részese volt a harcoknak; 
az akkoriban elsősorban mezőgaz-
daságból élő, 700 fős település 35 
nemzetőrt adott a honvédő sereg-
nek Kossuth hívó szavára. A vilá-
gosi fegyverletétel után megtorlás 
kezdődött a Bécsből küldött hely-
tartó, teljhatalmú katonai parancs-
nok Haynau táborszernagy vezeté-
sével. A kegyetlen vérengzés során 
végezték ki 1849. október 6-án a 13 
aradi vértanú tábornokot és Bat-
thyány Lajos grófot Pesten.

Legyen béke, szabadság és egyetértés!
Műsorral és koszorúzással egybekötött ünnepségen emlékeztek meg az 1848-49-
es forradalom és szabadságharcról Százhalombattán a Göncz Árpád parkban álló 
Petőfi szobornál március 15-én. Török Sándor alpolgármester ünnepi beszédében a 
többi között a nemzeti egység, a bátorság és a szabadság fontosságáról beszélt.

Foly tatás a következő ol da lon
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A forradalom bár elbukott, nem 
volt hiábavaló; elvezetett az 1867-
es kiegyezéshez, ami hozzájárult 
Magyarország társadalmi és ipari 
fejlődéséhez. A folyamat az 1896-
os millenniumi ünnepségsorozat-
ban csúcsosodott ki, amikorra már 
sok minden megépült az ország-
ban, Európában elsőként létesült 
földalatti vasút Pesten.

Több mint 140 évet kellet várni 
arra, hogy az 1848-ban megfogal-
mazott 12 pont a rendszerváltozás-
sal valóra válhasson; függetlenség, 
demokrácia, sajtószabadság, nép-
képviseleti országgyűlés, szabad 
országgyűlési választás. Az alpol-
gármester mindenkit arra buzdí-
tott, hogy éljen a szavazati jogával 
április 3-án. 

Szomszédunkban most is há-
ború dúl, Oroszország megtámad-

ta Ukrajnát, mely szuverenitásáért 
küzd. A mi feladatunk, hogy ösz-
szefogással segítsük a béke megte-
remtését, illetve azt sok ezer mene-
külőt, akik majd szeretnének visz-
szatérni hazájukba. 

Török Sándor beszéde zárása-
ként felidézte a 12 pont alapgondo-
latát; „Mit kíván a  magyar nemzet. 
Legyen béke, szabadság és egyet-
értés!”

Az ünnep folytatásaként koszo-
rúzásra került sor a Petőfi Szo-
bornál. Az önkormányzat nevé-
ben Török Sándor és Nagy Balázs 
János alpolgármesterek helyez-
tek el koszorút, majd a román és 
szerb nemzetiségi önkormányza-
tok képviselői következtek. A he-
lyi képviselő-testületben mandá-
tummal rendelkező pártok, civil 
szervezetek és független képvise-
lők is elhelyezték a megemléke-
zés virágait; az ÉSZKE, a FIDESZ 
Magyar Polgári Szövetség, a De-
mokratikus Koalíció, a Mi Váro-
sunk Jövőjéért Egyesület, Szalai 
Attila képviselő 3. sz. vk., és Szabó 
Gábor képviselő 8. sz. választóke-
rület. Koszorúztak a városi isko-
lák, óvodák, intézmények, önkor-

mányzati cégek, civil szervezetek 
nevében. A március 15-ei hivata-
los városi ünnepség a Szózat kö-
zös éneklésével zárult.

A Százhalombattai Eötvös Lo-
ránd Magyar-Angol Két Tanítási 
Nyelvű Tagozatos Általános Isko-
la 82 diák szereplésével mutatott 
be nagyszabású ünnepi előadást 
„Erő, hűség, remény” címmel, a 
kulturális központban március 11-
én. A függöny felgördülése előtt 
az iskola valamennyi osztálya be-
játszott felvételen szavalta a Him-
nuszt. A műsor megalkotása és 
a szereplők felkészítése Mongyi 
Éva és Vértesi-Simó Erzsébet ne-
véhez fűződik, a táncos produk-
ciót Bálintné Hegedűs Magdol-
na tanította be. A képi összeállí-
tást dr. Brauswetterné Papp Éva 
készítette. Az iskolai alkalmi ze-
nekart Péter András, Pál Ferenc-
né és Völgyi Róbert készítette fel. 

A tagok; Horton Jamie és Völgyi 
Kende – gitár, Péter András – gi-
tár, ének, Kasza Máté – zongo-
ra, Nikolicza Gergő – dob, Ked-
ves Zsófia, Völgyi Róbert – ének. 
A jelmezeket Puha Ilona készí-
tette. A felépőruhákat a Pesovár 
Néptáncsuli és Sági Susann bizto-
sította. A műsor lebonyolításáért 
köszönet illeti Szigetvári Józse-
fet a Barátság Kulturális Központ 
igazgatóját, valamint a munkatár-
sakat; Kohut Krisztinát, Ilyés Zol-
tánt, Zrubecz Lászlót, Winkler Já-
nost, Kedves Patrikot.

A műsor előtt Vezér Mihály pol-
gármester idézte fel az 1848–49-
es forradalom eseményeit, a töb-
bi között a hazaszeretet és az ösz-
szefogás erejét hangsúlyozva. Szólt 
arról is, hogy a pedagógusok az ok-
tatói munka mellett missziót is be-
töltenek az ilyen irányultságú er-
kölcsi értékek továbbadásával, 
példaként szolgáló életvitelükkel. 
Büszkeségre ad okot a százhalom-
battai oktatás magas színvonala, 
ami jó eredmények elérésre pre-
desztinálja a diákokat – fogalma-
zott a polgármester.
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Folytatás az előző oldalról

Tisztelt 
 dr. Brauswetterné Papp Éva  

Intézményvezető Asszony!

Megtisztelő meghívásának kö-
szönhetően azon szerencsések 
közé tartozom, akik a Barátság 
Kulturális Központ színháztermé-
ben, élőben tekinthették meg az 
Eötvös Loránd Általános Iskola 
1848-49-es forradalom és szabad-
ságharc kitörésének 174. évfor-
dulója alkalmából megrendezés-
re került ünnepi előadását. Rigó 
Katalin Asszonnyal, tankerüle-
tünk vezetőjével büszkén és meg-
hatottan néztük végig a kiemelke-
dő színvonalú műsort. Felemelő 
és felszabadító érzés volt gyerme-
keinket és a pedagógusokat szín-
padon látni, ahogy teljes átélés-
sel felidézik a forradalmunk szel-
lemét. Az előadás katartikus hatá-
sa végigsöpört az egész nézőtéren, 
melyet álló vastaps és a megható-
dottságtól könnyes szempárok fo-
gadtak.

Nagyon hálás vagyok a felkészí-
tő pedagógusoknak, akik egy iga-
zán változatos, nagy ívű színdara-
bot hoztak létre. Tánc, ének, pró-
za és versmondás, élőképek, kellé-
kek és kosztümök színesítették a 
műsort, ami alapján egyértelművé 
vált, hogy segítőikkel együtt ren-
geteg munkát végeztek a háttér-
ben. A gyermekek, felnőtt muzsi-
kusokkal kiegészülve élőzenével 
adták elő a Nemzeti dal megzené-
sített verzióját, melyet mindenne-
mű felhívás nélkül a közönség is a 
szereplőkkel együtt énekelt, ami 
jól mutatja, hogy milyen erős kö-
zösségi élményben volt részünk. 

Ahogy a darab végén lehetősé-
gem volt elmondani, őszintén úgy 
gondolom, hogy a pedagógusi pá-
lya a legszebb és legfontosabb hi-
vatások közé tartozik, mely kulcs-
szerepet játszik nemzetünk jö-
vőjében. És amikor az ember azt 
látja, hogy gyermekeink ennyire 
mély megértéssel élik át azokat a 
történelmi eseményeket, melyek 
a közös nemzeti alapélményeink, 
megnyugodhat a jövőt illetően. 

Szívből kívánom minden sze-
replőnek, hogy azt a vastapsot, 
amit teljesen megérdemelten kap-
tak, őrizzék szívükben, idézzék fel 
magukban a nehéz időszakokban 
és ebből merítsenek erőt!

Köszönöm a Százhalombattai 
Eötvös Loránd Magyar - Angol 
Két Tanítási Nyelvű Tagozatos Ál-
talános Iskola tanulóinak, a peda-
gógusoknak, segítőiknek, a Barát-
ság Kulturális Központ és a Halom 
Televízió munkatársainak, akik 
nélkül ez a darab nem valósulha-
tott meg! Köszönöm Rigó Kata-
lin Asszonynak, tankerületünk ve-
zetőjének, hogy jelenlétével meg-
tisztelte a rendezvényt! Köszönöm 
még egyszer dr. Brauswetterné 
Papp Évának a meghívást!

Örömmel láttam, hogy köz-
ben a Halom Televízió webolda-
lán online elérhetővé vált az egész 
előadás, aminek a megtekintését 
mindenkinek sok szeretettel aján-
lom!

Jó egészséget, és további ered-
ményes munkát kívánok az Intéz-
ményvezető Asszonynak!

Tisztelettel,
Vezér Mihály

polgármester

Nyílt levél az Eötvös 
Iskola Igazgatónőjének 

és Diákjainak
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A régi-új elnök Szél Pál el-
mondta, hogy a szervezet jól mű-
ködött az elmúlt 4 évben is, amit 
az is bizonyít, hogy bizalmat ka-
pott a korábbi vezetőség. Ismét 
Körömi Lajos töltheti be az alel-
nöki tisztséget, az elnökség tagjai; 
Mag János, Bajer Csaba, szintén 
maradt a titkári tisztségben Sza-
lai Attila. Változatlan összetétel-
ben működhet a felügyelő bizott-
ság is, amelynek elnöke Szadai 

Mihály, az ellenőrző testület tagjai 
pedig Kovács Attila és Szatmáry 
Kitti maradtak.

Szél Pál szólt arról is, hogy a 
közgyűlés jó alkalom volt arra, 
hogy pontosítsák a létszámot, il-
letve köszöntötték az újonnan be-
lépetteket. Örvendetes, hogy a je-
lenleg 42 főből álló civil szerve-
zetbe sok fiatal jelentkezik, ami az 
egyik fontos célkitűzése a vezetés-
nek. (HTV)

A SafeXOne rendszer egyelőre 
kísérleti jelleggel üzemel. A zeb-
ra keretét négy darab 120 centi-
méter magas oszlop adja, amelyek 
érzékelővel és borostyánsárga vil-
logókkal vannak felszerelve, ezek 
jelzik, amikor a gyalogos a zebrá-
hoz ér. 

Van egy sötétedés utáni lézeres 

lábvilágítási funkció is. Az oszlo-
pok aljában lézerdiódák vannak, 
amik lelépéskor vetített lézerfény 
csíkot hoznak létre, amely boka 
magasságban világítja meg a gya-
logost, ezzel még jobban kiemel-
ve őt a környezetéből. A közleke-
dő személy így sötétben is észre-
vehető lesz az autós számára. n

Maradt a vezetőség
Megtartotta kötelező tisztújító közgyűlését a Százhalom-
batta Közbiztonsági Egyesület Polgárőr Szervezete. A többi 
között megválasztották a vezetőséget, amelyben nem tör-
tént változás, illetve aktualizálták a tagsági nyilvántartást. 

Újgenerációs gyalogátkelő
Nagyobb biztonságban közlekedhetnek a gyalogosok 
Százhalombattán a Damjanich és a Csokonai út kereszte-
ződésében lévő zebrán, ahová gyalogosészlelést segítő 
rendszert telepítettek – tájékoztatott Vezér Mihály polgár-
mester közösségi oldalán.

A százhalombattai Barátság 
Kulturális Központ igazgatója, a 
Magyarok Öröksége Alapítvány 
alapítója, a Kárpát-medence nép-
művészeti kincseinek megőrzését 
és továbbadását szolgáló, széles 
körű kultúraszervezői tevékenysé-
ge elismeréseként vehette át az el-
ismerést.

Szigetvári József Érden, a Vö-
rösmarty Mihály Gimnázium-
ban 1984. október 1-jén mint-
egy 60 diákot magában fogla-
ló néptáncszakkört hozott létre, 
amely nemzetközi hírű együttes-
sé nőtte ki magát az elmúlt évtize-
dekben. n

Kuchár Emese és Trinfa Leven-
te, Sebes Kincső és Kádár Tamás 
a Kisforrás, míg Sebes Kriszti és 
Kucsera Bálint az Ifjúforrás kép-
viseletében vett részt a versenyen. 
Mindhárom páros elérte a legma-
gasabb címet: „Aranykeszkenős 

és „Aranypaszomántos” táncosok 
lettek. 

Az együttes gratulál nekik, és 
pedagógusaiknak, Asztalos-Kiss 
Zsuzsannának és Heiger József-
nek. (Fotó: Abonyi Krisztina, Ká-
dár László) n

Rangos elismerés
A „Köztársaságért Magyar Arany Érdemkereszt” állami 
kitüntetést vehette át Szigetvári József, a százhalombat-
tai Forrás Néptáncegyüttes Független Színház igazgatója, 
művészeti igazgató Áder János köztársasági elnöktől 
március 13-án.

Aranyos táncosok
Kiválóan képviselte három páros a százhalombattai Forrás 
Néptáncegyüttest a közép-magyarországi régió szólótánc 
versenyén.
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Rigó Katalin, az Érdi Tanke
rületi Központ igazgatója el-
mondta, hogy a Klebelsberg Köz-
pont – a digitális oktatás egyen-
lő feltételeinek biztosítását célul 
kitűző – országos programja ker-
tében pedagógusok és diákok is 
kaptak gépeket. Az érdi régió há-
rom járásában (Érd, Budakeszi, 
Pilis) összesen 2544 eszközt osz-
tottak szét. Százhalombattán száz-
harminc 9.-es tanuló és 175 peda-
gógus kapott hordozható számí-
tógépet. A több, mint 250 ezer fo-
rint értékű, programokkal ellátott 
laptopokat megtarthatják az érin-
tettek. Az 5.-es tanulókat is ellát-
ják gépekkel még idén, és innen-
től felmenő rendszerben folytató-
dik a projekt.

Dr. Horváthné dr. Hidegh Ani-
kó, az Arany iskola intézményve-
zetője elmondta, hogy a három 9. 
osztály kapott most eszközöket, 
amelyek nagy segítséget jelente-
nek az oktatásban.

Szabó Zoltán, a Kőrösi iskola 
intézményvezetője nagyon fon-
tosnak nevezte, hogy a pedagó-

gusok folyamatosan erősödjenek 
a digitális kompetencia területén, 
amire az elmúlt járványidőszak-
ban is szükség volt az online ok-
tatás miatt.  

Dr. Brauswetterné Papp Éva, 
az Eötvös iskola intézményveze-
tőjének tapasztalata szerint, an-
nak ellenére, hogy a mai diákok 
„digitális bennszülöttek”, mégis 
kissé nehezen kezelik a laptopo-
kat, ezért szükség van informati-
kai felkészítésre. Meg kell tanul-
ni a gépek szakszerű használatát, 
megóvását, hogy hosszú életűek 
legyenek az eszközök. Fontos to-
vábbá megismerni azt is, hogy ho-
gyan javíthatóak az esetleges hi-
bák.

Hegedüs Roland, az 1es isko-
la intézményvezetője elmondta, 
hogy 60 órás online továbbképzés 
kertében készíti fel a tankerület 
a pedagógusokat a gépek hasz-
nálatára. A személyes tulajdon-
ba kerülő eszközök hozzájárulnak 
a szakmai munka színvonalának 
emeléséhez – tette hozzá.

(HTV)

A segélykérés március 6-án 
kora délután futott be. A rendőrök 
a meredek partszakaszon először 
egy férfit láttak meg, aki egy ku-
tyapóráz egyik végét markolta, a 
másik a bajba jutott asszony csuk-
lójára volt akasztva. Egyedül csak 
tartani bírta, kihúzni már nem, 
ezért kért rendőri segítséget. A nő 
ekkor már derékig süllyedt a hi-
deg iszapban, mozdulni sem bírt, 
félő volt, hogy kihűl vagy tovább 
süllyedve megfullad.

A járőrök kart karba öltve egy-
másba kapaszkodtak, egyikük a 
szilárd talajhoz cövekelte magát, 
társa guggolva próbálta másik ke-
zével elérni az asszonyt. Közben a 
kutyapórázt addig tartó férfi is be-
segített, az asszony másik kezét 

fogta meg. Többször kellett neki-
veselkedniük, mire hárman közös 
erővel, a meredek falon felhúzva 
ki tudták menteni az iszap fogsá-
gába esett nőt, aki teljesen átázott 
és átfagyott.

Míg a mentőre vártak, a 70 éves 
nő elmondta, hogy délelőtt indult 
sétálni a Duna-partra, majd tar-
tott egy kis pihenőt, közben te-
lefonja kicsúszott a kezéből és az 
iszapos vízbe esett. Próbált le-
mászni a készülékért, ám megcsú-

szott és a vízbe esett. A jéghideg 
vizes iszapba ragadva képtelen 
volt kimászni. A mentők megvizs-
gálták az asszonyt és mivel testhő-
mérséklete 34 °C-ra hűlt, kórház-
ba vitték. (police.hu)

n

Újdonságok a könyvtárban
 Páhokiné Arany Piroska: Akik megérintették a szívemet

Andrea Owen: Hogyan állj ki magadért - mondd ki, amit 
gondolsz...
Linda Howard: A bajkeverő
John Fowles: A lepkegyűjtő
Az élőszó ereje - gondolatok mesemondókról mesét 
mondóknak
Magyarország és a világűr - szerepünk a világ űrtevé-
kenységében
Lucy Strange: A nővérek átka
Csepregi János/Dániel András/Kollár Árpád: Nyuca - 
bestiárium
Jill Barklem: Szederberek összes meséje
Emma Adams: Az unikornis és a szivárványkaki

Hamvas Béla Városi Könyvtár, Százhalombatta   www.hbvk.hu 
Nyitva tartás: hétfőn 1219, kedden 1017, szerdán zárva, 

csütörtökön 1017, pénteken 1218, szombaton 912.

Mentés az iszapból
Két rendőr és egy kutyasétáltató férfi közösen húzott ki egy 
derékig iszapba süllyedt asszonyt a dunai holtágából Százha-
lombattánál.

Hatékonyabb oktatás
Sikeres pályázat eredményeként új laptopokat adott át az érdi 
tankerület a százhalombattai iskoláknak. Az intézményvezetők 
az Eötvös iskolában vehették át a korszerű eszközöket.

www.pannonjob.hu

Segítünk
munkát találni!

Értékünk az ember!
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Március 25. (péntek) 18:00 
órától: 43. Regionális Bor-
verseny eredményhirdetése – 
Zenálkó Etel Óvárosi Közösségi 
Ház

Március 26. (szombat) 
10:30 órától: Erdélyi Erika – 
Marék Veronika: Kipp-Kopp a fű-
ben – a Nefelejcs bábszínház elő-
adása - BKK színházterem

Március 26. (szombat) 
17:00 órától: „Kőből, fából há-
zat, igékből várat” a 35 éves For-
rás Néptáncegyüttes jubileumi 
díszelőadása - BKK színházterem

Március 27. (vasárnap) 
15:00 órától: „Kőből, fából há-

zat, igékből várat” a 35 éves For-
rás Néptáncegyüttes jubileumi 
díszelőadása - BKK színházterem

Március 31. (csütörtökig): 
Virtuális szövegelő verseny (pá-
lyázati leadási határidő középis-
kolásoknak) – HBVK

Március 31. (csütörtök) 
18:00 órától: Világjáró Battai-
ak előadássorozat: Fónagy Ágnes 
– Hétvégi kiruccanások Európa 
nagyvárosaiba – BKK 

Április 1. (péntektől): Újra 
várja a látogatókat a „Matri-
ca” Múzeum és a Régészeti Park. 
(nyitvatartási idő: csütörtöktől 
szombatig 10-14 óráig)

Április 2. (szombat) 11:00 
órától: Halász Judit – A vitéz a 
kalóz meg a nagymama című kon-
certje – BKK színházterem

Április 6. (szerda) 15.00 
órától: „Matrica” Múzeum Bará-
ti Köre előadássorozat: Lehoczki 
Zsuzsanna: A városi archívum be-
mutatása – „Matrica” Múzeum

Április 10. (vasárnap): Plat-
form játékok versenye (jelentke-
zési határidő középiskolások szá-
mára) – HBVK

Április 10. (vasárnap) 
11:00 órától: Gombóc Artúr a 
világ körül – Rátonyi Róbert Szín-
ház mesedarabja – BKK szín-
házterem (A darabra a korábban 
megváltott jegyek érvényesek)

Április 11. (hétfő) 18:00 
órától: Levegőt! –– A Felhőjárók 

Mozdulatszínház Költészet napi 
ünnepi műsora - BKK színház-
terem (Az előadás ingyenes, de a 
jegyváltás kötelező.)

Április 13. (szerdáig): Mar-
gittai Adrienn Emlékkiállítás – 
BKK Emeleti Galéria

Április 14. (csütörtök) 
14.00 órától: Minitábor: Ujjbáb 
készítés és mese - „Matrica” Mú-
zeum

Április 23. (szombat) 15.00 
órától: Asszonyműhely: Népi ék-
szer – „Matrica” Múzeum (a rész-
vétel regisztrációhoz kötött)

Április 30. (szombat): Kép-
regény-pályázat (leadási határidő 
középiskolásoknak) – HBVK

Május 28. (szombat) 14.00 
órától: Családi nap: Fémműves-
ség – „Matrica” Múzeum n

PROG RAM AJÁN LÓPROG RAM AJÁN LÓ

Bóna Zolán tájékoztatta a 
résztvevőket az előző ciklus ered-
ményeiről, illetve a következő idő-
szak feladatairól. Szólt arról is, 
hogy a mostani időszakot nagyban 
meghatározza az Ukrajnában zajló 
háború. Magyarország arra törek-

szik, hogy minél előbb megoldód-
jon a konfliktus és béke legyen; a 
legfontosabb a magyar állampol-
gárok biztonsága. Alapvető nem-
zeti érdek, hogy az ország ne sod-
ródjon bele a háborúba, ugyanak-
kor minden segítséget meg kell 
adni a menekültek részére.

Bayer Zsolt rendkívüli törté-
nelem óra keretében a többi kö-
zött arról beszélt, hogy milyen fo-
lyamatok vezettek a mai nyugati-

as világkép kialakulásához. Fel-
vázolta az alapvető identitásokat, 
a Nyugat- és Kelet-Európa közöt-
ti feszültség lényegét, a keresztény 
alapokra épülő stabilitást nyújtó 
szellemiség jegyeit, illetve szólt a 
jövőbeli feladatokról. Véleménye 

szerint Nyugat-Európa utóbbi 10-
15 éve a történelem fekete lapjai-
ra fog kerülni. A nyugati kultúr-
kör lassan elveszíti önmagát, Kö-
zép-Európa, Magyarország pedig 
egyre inkább magára talál, mert 
„kimaradt abból az őrületből, ami 
az önsorsrontáshoz és önfelszá-
moláshoz vezet”. A jövő záloga, 
hogy továbbra is megőrizzük érté-
keinket, „Európa ma mi vagyunk” 
– fogalmazott. (HTV)

Irodahelyiség pályázat. A 
Százhalombattai Polgármeste-
ri Hivatal 2022. február 15-től 
pályázatot hirdet, a Százhalom-
batta, Ifjúság útja 7. szám alatti, 
2247/1 hrsz-ú „Polgárok Háza” 
elnevezésű ingatlanban lévő 603. 
számú, 11.92 m² alapterületű iro-
dahelyiség bérletére.

A berendezés nélküli iroda-
helyiséget 5 év határozott idő-
tartamra lehet bérbe venni, 
az irodahelyiség kizárólag iro-
dai tevékenységek folytatására 
(egyesületek részére, alkuszi te-
vékenységek, pénzügyi tanács-
adás folytatására stb.) hasznosít-
ható, kereskedelmi, vagy egyéb 
szolgáltatói tevékenység abban 
nem folytatható.

Pályázatokat a Polgármeste-
ri Hivatal 1. emelet 161. irodájá-
ban lehet benyújtani 2022. már-
cius 31-e 12 óráig. A pályázati fel-
hívás az Önkormányzat hivatalos 
honlapján a www.battanet.hu cí-
men is elérhető.

A beérkezett pályázatok tár-
gyalását a leadás helyén 2022. 
április 8-án 9 órakor tartják. 
A pályázati felhívás a Hírtükör 
weboldalán is elérhető.

***
Álláslehetőség. Szakasszisz-

tenseket keres több terület-
re a Százhalombattai Egészség-
ügyi Közalapítvány a Százhalom 
Egészségügyi Központ – 2440 
Százhalombatta Gesztenyés út 
10 szám alatti – szakrendelőjé-
be. Elsősorban endoszkópos, se-
bészeti, nőgyógyászati, reumato-
lógiai, ortopédiai, traumatológi-

ai, röntgen vagy radiológiai OKJ 
végzettséggel rendelkezők jelent-
kezését várják. 

Az Intézmény nem tartozik 
az egészségügyi szolgálati jogvi-
szony alá. Munkavégzés hétfőtől 
péntekig, a hétvégék és ünnepna-
pok szabadok. 

Jelentkezni telefonon vagy 
e-mail-ben lehet Erben Attilá-
né vezető asszisztensnél. E-mail: 
fonover@mail.battanet.hu, tele-
fon: 06-30-819-0586.

***
SZJA 1+1%. A legtöbben 

gyermekek fejlődésére és gyógyí-
tására vagy állatmenhelyeknek 
ajánlják fel adójuk 1 százalékát. 
Az szja 1+1%-áról idén is egészen 
május 20-áig lehet rendelkezni. 

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
(NAV) az szja-bevallás webes fe-
lületének kezdőoldalán is feltün-
teti a rendelkezés lehetőségét az 
adó 1+1 százalékáról azért, hogy 
minél többen a lehető legegy-
szerűbben támogathassanak ci-
vil szervezetet, vallási közösséget 
vagy a Nemzeti Tehetség Prog-
ramot. A rendelkezőnyilatkozat 
elektronikusan, illetve papírala-
pon postán vagy személyesen is 
benyújtható a NAV-hoz, akár a 
bevallás részeként, akár önálló 
nyilatkozatként is a „21EGYSZA” 
lapon. 

Az szja 1+1 százalékáról ren-
delkezni legegyszerűbben ügyfél-
kapus hozzáféréssel a NAV webes 
kitöltőprogramjával lehet. To-
vábbi részletek a nav.gov.hu ol-
dalon.

n

HÍ REK-AK TU A LI TÁ SOKHÍ REK-AK TU A LI TÁ SOKPolgári est
Százhalombattán tartott előadást Bayer Zsolt konzervatív 
író, újságíró, publicista a Halom Polgári Egyesület meghí-
vására a BKK-ban március 10-én. A rendezvényen Bóna 
Zoltán országgyűlési képviselő is részt vett.
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Kippkopp is nagyon örül, hogy vég-
re elmúlt a tél és játszhat egy nagyot 
a zöld réten barátaival. Vajon ki lesz 
a tavaszi játszópajtása? A válasz kide-
rül a Kippkopp a fűben című bábelő-
adásból, melyet március 26-án, szom-
baton délelőtt a Nefelejcs Bábszínház 
előadásában láthatnak. 

Hosszú idő óta szülők és gyerme-
kek kedvence Halász Judit, aki A vi-
téz, a kalóz meg a nagymama című 
új lemezével folytatja azt a missziót, 
amit évtizedekkel ezelőtt elkezdett: 
a magyar könnyűzene legjobbjainak 
megzenésítésével klasszikus és kor-
társ magyar költők verseit énekelve 

gyerekek és családok számára meg-
szerettetni a magyar költészet legja-
vát. Halász Judit egyedülálló pálya-
futásának legnépszerűbb alkotása-
it hallhatja a közönség április 2-án, 
szombaton 11.00 órától.

Gyermekkorunk egyik kedvenc 
mesefigurája Gombóc Artúr is elláto-
gat, április 10-én vasárnap délelőtt, a 
Barátság Kulturális Központba, ahol a 
Gombóc Artúr a világ körül című elő-
adásban örök problémája, a túl sok 
csokoládéfogyasztás miatt megnöve-
kedett súlya okoz galibát. Csukás Ist-
ván népszerű rajzfilmsorozatát most 
színpadi feldolgozásban zenével, szí-

nes díszlettel, jelmezzel és sok-sok 
humorral láthatja az óvodás és kisis-
kolás közönség és persze a nosztalgi-
ázni kívánkozó apukák és anyukák. A 
Rátonyi Róbert Színház vidám zenés 
mesedarabja garantált szórakozás az 
egész családnak. A darabra a koráb-

ban megváltott belépőjegyek érvénye-
sek!

A színházi előadásokra belépője-
gyeiket megvásárolhatják a Barátság 
Kulturális Központ jegypénztárában.

n

Érték és élmény 
gyermekeknek is!

A gyermekes családoknak kínál élményekkel teli szóra-
kozást március utolsó szombatjától három hétvégén át a 
Barátság Kulturális Központ színházterme.

VÁ R O S N A P LÓVÁ R O S N A P LÓ

Kétfordulós városi helytörténeti ve-
télkedőt rendezett a „Matrica” Mú-
zeum az általa elnyert Versenyképes 
Középmagyarországi Program pályá-
zat keretében. Ezen a vetélkedőn vet-
tek részt nagy sikerrel az Eötvös Isko-
la diákjai is.

A Múzeum munkatársai a vetélke-
dőt Százhalombatta várossá válásának 
50. évfordulója alkalmából rendezett 
időszaki kiállításban szervezték, így ta-
nulóink testközelből figyelhették meg 
a fél évszázaddal ezelőtti életről készült 
képeket, bútorokat, játékokat és a kiál-
lított relikviákat. A gyerekek az 1970-
es évek stílusában berendezett lakóház 
szobáiban felfedezték a nagyszüleik és 
szüleik otthonában is látott tárgyakat, 
így természetes volt, hogy a bútorok, a 
használati eszközök és az akkor divatos 
öltözékek, felkeltették valamennyiük 
érdeklődését a kiállításban is. Ebben a 
látványvilágban a versenyzőink egy va-
lódi időutazáson vehettek részt.

A vetélkedő játékos feladatai, az ér-
dekes kutatómunka, nemcsak ismere-
teket közvetítettek számukra, hanem 

általuk sikerélményhez is jutottak a 
gyerekek. A város történetének idősza-
lagján látható fotók segítségével pedig 
a város fél évszázados dinamikus fejlő-
dését, és a két nagyvállalathoz való kö-
tődését is megfigyelhették.

Az interaktív feladatokkal a ver-
senyzők bemutathatták kreativitásu-
kat, találékonyságukat.

A verseny végén a szervezők édes-
séggel és ajándékokkal kedveskedtek a 
gyerekeknek.

A sikeres múzeumi pályázat prog-
ramjai nemcsak a Múzeum falai között 
valósultak meg az elmúlt évek alatt, 
hiszen a városi iskolák tanulói szép 
számmal látogatták a Régészeti Parkot 
is és a különböző eseményeken is tevé-
kenyen vettek részt.

A pályázatnak éppen ez az egyik cél-
ja, hogy a város értékeivel, múltjával, 
történelmi tárgyi és szellemi örökségé-
vel, minél szélesebb körben megismer-
kedjenek a városlakók, iskolások, fia-
talok és minden érdeklődő.

Iskolánk 2021 őszétől egy újabb öt 
éves együttműködést kötött a „Matri-
ca” Múzeummal, amely szakmai segít-
séget is nyújt pedagógusaink számára, 
és amely ez idő alatt egy helytörténeti 
pedagógus „MESTERPROGRAM” si-
keres megvalósítását segíti.

A program megvalósításának egyik 
célkitűzése, hogy az Eötvös Iskola alsó 

Iskolánk 4.a és 4.b osztályos tanulói-
ból alakult kis csapat izgalmas város-
ismereti vetélkedőn vett részt. 

A „Kőrösis Történészek” csapa-
ta március 4-én és 11-én a „Matrica” 
Múzeum kétfordulós vetélkedősoro-

zatán városunk 50 éves történelmé-
ből ismerhetett meg érdekes részle-
teket, melynek helyszínéül szolgált a 
múzeum felső szintjén berendezett ki-
állítás. Andó Borostyán és Faicsi Réka 
4.b osztályos, valamint Szabó Olivér, 

Gyótár Márk és Fodor Bence 4.a osz-
tályos tanulóink a feladatok során ki-
emelkedő módon helyt tudtak állni. A 
kreatív és játékos feladatok megoldá-
sához előzetes tudásra vagy felkészü-
lésre nem volt szükségünk. Rajzos, lo-
gikai, szövegalkotási feladatok mel-
lett olyan szórakoztató kihívásaink is 
akadtak, mint egy százhalombattai la-
kótelepi lakás berendezése, régi csalá-
di pillanatkép megalkotása, képeslap 
készítés vagy plakátkészítése. A fel-
adatokat több helyszínen, változatos 
eszközökkel és pörgős tempóban kel-
lett elkészítenünk, ami a gyerekeknek 
nagyon tetszett. Élvezettel vettünk 
részt mindkét fordulóban. 

    Köszönjük az élményt, a szer-
vezést, a lebonyolítást, és nem utol-
só sorban a finom falatokat, valamint 
a minden jóval megrakott ajándékba-
tyut a Matrica Múzeum minden mun-
katársának!

Tornai Boglárka
tanító

tagozata olyan, öt egész tanéven ke-
resztül zajló helytörténeti projektso-
rozatban vegyen részt, melynek tema-
tikái, módszerei és tevékenységei meg-
felelnek az adott évfolyam életkori 
sajátosságainak, érdeklődésének, ke-
rettantervének. 

Továbbá, hogy a projektben való te-
vékeny részvételben a tanulás támoga-
tása mellett, a gyerekek személyisége, 

kreativitása, érzelmi kompetenciája, 
önálló ismeretszerzési és -feldolgozási, 
problémamegoldó és kommunikációs 
képességei, a személyiségükkel együtt 
fejlődjön. Mindez a város történelmé-
nek tanulmányozása, megismerése so-
rán a múzeumi és az iskolai helytörté-
neti foglalkozásokon egyaránt.

Majer Istvánné
Tanító

Eötvösösök a Városi Helytörténeti 
Vetélkedőn

„Ez itt panel, ez itt beton…”

„Kőrösis Történészek”  
a „Matrica” Múzeumban
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J E G Y Z E TJ E G Y Z E T
Fazekas István

FŐTÉR
Hagyjuk-e a gyerekeinket játszadozni az anyanyelvvel?

Igaz a mondás: „A nagy tehetsé-
geket nem az iskolák adják, nagy 
tehetségnek születni kell.” Mind-
ehhez azonban illik hozzáten-
nünk: a nagy tehetség iskola nél-
kül iskolázatlan marad, s talán 
valamivel könnyebben elkalló-
dik, mintha iskolába járna. 

Évek óta figyelemmel kísérem 
a magyar tehetséggondozás álla-
potát, s úgy gondolom, akad te-
endőnk bőven. Különösen ne-
künk, irodalmároknak. A prob-
léma gyökere talán az, hogy a 
kisiskolások túlterheltek. Az ala-
pokat nem tanulják meg alapo-
san, mert mindenféle lim-lom 
információval kell terhelniük az 
agyacskáikat, s közben szegény-
kéknek játszani is alig marad 
idejük. Bizonyított tény, hogy 
a felesleges információ fáraszt, 
nem véletlen tehát, hogy a mai 
kor emberének egyik legjellem-
zőbb tulajdonsága az, hogy ki-
merült. De mi számít felesleges 
információnak? Mondhatnánk 
erre lakonikusan: kinek mi. De 

nem ez a szabatos és frappáns 
válasz, ugyanis a kommuniká-
cióelmélet szakemberei már rég 
felhívták a figyelmünket arra, 
hogy minden olyan információ 
felesleges, mely igazából nem 
épül semmire. Ha az embernek 
hiányzik az alaptudása, a leg-
korrektebb információáramlás 
is könnyen dezinformáltságot 
okozhat nála. 

A kommunikáció legismer-
tebb meghatározása: informá-
ciós-csere valamilyen közös jel-
rendszer segítségével. Legalap-
vetőbb közös jelrendszerünk az 
anyanyelv. Ápolásának fontossá-
gát gyakorta hangoztatjuk, de va-
jon kellően komolyan vesszük-e? 
Hagyjuk-e a gyerekeinket játsza-
dozni az anyanyelvvel? Nem zár-
juk-e rövidre a gondolataikat a 
haszontalan adatok sokaságával, 
az okos techno világ pillanatok 
alatt elavuló ismertetőivel? Va-
lójában minden kutatás szenve-
délyes játék. Ha a gyermek nem 
játszadozhat eleget a nyelvvel, 

soha nem fog tudni semmire sem 
odafigyelni igazán! Vizsgálhatják 
aztán szemészek, pszichológu-
sok, információs szakemberek, 
nem mennek majd vele semmire, 
mert ha a nyelvi alapokkal prob-
léma van, akkor valójában min-
dennel baj van. Hadd játszanak 
csak a gyermekek, mert aki ját-

szik, az kutat, s aki kutat, az egy-
re inkább mélyíti magában azt az 
alaptudást, melyre az általános 
emberi kapcsolatok ápolásához 
mindenkinek egyformán szüksé-
ge van!

A százhalombattai isko-
lák színvonala rendkívül jónak 
mondható. A tanárok többsége 
szakmailag igencsak felkészült, 
s emberileg is példaértékű az a 
magatartás, ahogyan a gyerme-
keinkkel bánnak. Nyilván, nem 
az utóbbi egy-két év, hanem az 
utóbbi néhány évtized ered-

ménye ez. A gyermekközpontú 
szemlélet ebben a városban való-
ságos tehetséggondozást tud fel-
mutatni. A sport, a tánc, a zene, 
a képzőművészet, a természettu-
dományok, az idegen nyelvek és 
az irodalom területén folyamatos 
sikereket mutatnak fel a battai is-
kolások. Nyilván rengeteg mun-

kája van ebben a pedagógusok-
nak is. S mert az utóbbi másfél 
évtizedben gyakorta kapcsolat-
ban vagyok velük, megfigyeltem, 
az itteni iskolák tanárai úgy dol-
goznak, mintha szívügyükké 
vált volna Grétsy tanár úr intel-
me, amit annak idején így fogal-
mazott meg: „Anyanyelvünk, ez 
a csodálatos játékszer, amely-
nek gazdagságára és szépségé-
re egyaránt büszkék lehetünk, 
megérdemli a megbecsülést és a 
szeretetet.” 

n

Március idusán hazánk függet-
lenségét, nemzeti összetartozását, 
polgári szabadságjogait ünnepli 
az ország. Idén azonban nem fel-
hőtlenül: szomszédságunkban sú-
lyos háború tombol, mely éppen 
ezeket az alapvető elveket rombol-
ja le, és veszélyezteti hazánk biz-
tonságát is. 

A Keresztény Értelmiségiek 
Szövetsége aggodalmát fejezi ki 
azzal a választási kampányban ta-

pasztalható új jelenséggel kapcso-
latban, amely az egyik legfonto-
sabb értékünket, az emberi mél-
tóságot tiporja el. Elutasítjuk azt 
a retorikát, amely a magyar pol-
gárokat származásuk, lakóhelyük, 
iskolázottságuk vagy egészségi ál-
lapotuk miatt lenézi, ezzel emberi 
mivoltukban mélyen megsérti, il-
letve a súlyos veszélyeknek kitett 
kárpátaljai magyarokat nemzeti 
szimpátia alapján kategorizálja. 

Az ember „értelme ugyanis 
nem korlátozódik pusztán a jelen-
ségekre, hanem az érthető valósá-
got igaz bizonyossággal meg tud-
ja ragadni, noha a bűn következ-
ményeként értelme némiképpen 
elhomályosult és meggyöngült. 
[…] ha elvész az isteni alap és az 
örök élet reménye, amint ma lát-
juk, igen súlyosan sérül az embe-
ri méltóság” (Gaudium et spes, I. 
rész 1. fejezet 15., 21.).

Azon szervezetek és szószólóik, 
akik nem az isteni kinyilatkoztatás 
alapján cselekednek, különböző 
szinteken és formákban már nem-
csak az ember identitását és egye-
diségét támadják egyre erősza-
kosabban, hanem magát az em-
beri méltóságot, megbecsülést is, 
amely minden egyes embernek ki-
jár személy volta miatt. 

A közszereplést vállaló ember 
nem vezethet félre másokat, kü-
lönösen akkor, ha kereszténynek 

vallja magát. Már pedig azt te-
szi, ha felülről, fölényesen, embe-
ri méltóságában sért és lenéz em-
bereket Istentől kapott identitásá-
ban. A Szentírás tanítása alapján 
az ember Isten képmása, terem-
tettségénél fogva férfi és nő. Bőr és 
hajszín, magasság és alkat, szár-
mazás és lakóhely, illetve mindaz, 
ami egyedivé teszi, Isten ajándéka. 
Ez az ajándék adja az emberi mél-
tóság alapjait. 

Bárkit, fővárosban vagy vidé-
ken lakókat, egészségeseket vagy 
fogyatékkal élőket lenézni, nega-
tív általánosításokkal megsérteni 
nemcsak az emberi méltóság, ha-
nem Isten egyes emberre vonatko-
zó jó tervének és jó szándékának 
megkérdőjelezése is.

„Sokféle és idegen tanítással ne 
engedjétek magatokat félrevezet-
ni” (Zsid 13,9.)

Keresztény Értelmiségiek 
Szövetségének elnöksége

Az emberi méltóság 
védelmében

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége lelkiismereti 
kötelességének érzi, hogy megszólaljon és figyelmeztesse 
mindazokat, akiket megtéveszthet bárki, aki magát ugyan 
a keresztény tanítás mentén határozza meg, de mindeköz-
ben az emberi méltóságot semmibe veszi.
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S P O RTS P O RT

A hódmezővásárhelyi edző-
tábort lezárásként az egyesü-
let megfejelte egy versennyel is. 
A kőkemény edzőtábor ellenére 
– 74.500 méter úszás és 8 órányi 
szárazföldi edzés – kiválóan telje-
sítettek sportolók.

A legeredményesebb versenyző 
Marosi Bálint (2005) volt, aki 50 
háton egy arany, 100 háton pedig 
egy ezüstérmet nyert.

A legtöbbet javító verseny-

zők Jánosi Noémi (400 gyors, 
50 gyors, 200 gyors), Nagy Ko-
los (400 gyors, 2x50 pillangó), 
Rupics Bendegúz (50 pillangó, 2x 
50 hát).

Ezek után Százhalombattán 
folytatódik a felkészülés az április 

20-án induló országos bajnokság-
ra, de addig még több versenyről 
is jelentkezik az egyesület beszá-
molóval.  (VUK SE; Fotó: Tésik 
Attila) n

A jubileumi sorozaton 21 ver-
senyző vett részt, versenynapon-
ként 11 – 13 kapitány állt az irá-
nyító területen.

Igazi tavaszias időben és renge-
teg néző előtt zajlott az utolsó ver-
senynap Budapesten a Városlige-
ti tavon. Az első futamon a szél a 
jégpálya felől fújt „A” felsőhatá-
ros erővel, amely később vissza-
gyengült, de maradt egész nap és 

nem kerülhették el a tóra jellemző 
szélcsatornákat ill. szélcsendfolto-
kat sem.

Az utolsó remek vitorlázó na-
pon a versenyzők 12 futamot tel-
jesítettek.

A 2021-22-es tizedik jubileumi 
évad battai versenyzőinek ered-
ményei: II. Forró Krisztián, III. 
Kunvári Sándor.

n

A csapat az alap elvárást telje-
sítette, azaz a bajnokságba friss 
feljutóként megszerezte azokat a 
pontokat, melyek az eredményes 
folytatáshoz szükségesek. Év köz-
ben voltak olyan hetek amikor el-
érhető közelségnek látszott a fel-
sőház elérése, de ez sajnos nem si-
került, így az alsóházban kell ki-
harcolni a bennmaradást.

A bajnokság rájátszásában a 
nyugati csoport 6-10. helyezett-
je kiegészül a keleti csoport 6-10. 
helyezettjével. A saját csoportok-
ban elért eredményeket a csapa-
tok magukkal viszik és oda-vissza 
megmérkőznek a másik csoport 
csapataival a hátra lévő tíz fordu-
lóban.

Az SZKE a hozott pontok alap-
ján a 2. helyen kezdi ezt a sza-
kaszt.

Az első fordulóban rögtön egy 
hosszú utazás vár a csapatra, mert 

a Debreceni EAC lesz az ellenfél. 
A lebonyolítási rend szerint vál-
takozva lesznek az idegenbeli és 
a hazai mérkőzések. Ebből adó-
dóan az első hazai mérkőzésre 
04.01. pénteken 19. 30-kor kerül 
sor, amikor a Vecsés csapatát lát-
juk vendégül.

A gárda nagy elszántsággal vár-
ja a következő megméretéseket és 
az elvégzett munkára alapozva bí-
zik a kitűzött cél elérésében.

További csapatok szereplése:
Megyei I. osztály férfi felnőtt

Az SZKE II és az SZKE U23 csa-
pata is bejutott a rájátszásba, ahol 
előbbi a Solymár, utóbbi a Duna-
keszi csapatával küzd meg a leg-
jobb négy közé jutásért. Csapata-
ink hazai pályán kezdik a párhar-
caikat 03.27. vasárnap 13 és 15 
órakor.

Kezdődnek a rájátszások
A felnőtt bajnokságok alapszakaszai véget értek a férfi kézi-
labda NB I/B osztályában, ahol kezdődnek a rájátszások. Tallér 
Zsolt, a százhalombattai KC technikai igazgatója foglalta össze az 
eddigi szereplést és a közeljövő eseményeit.

Modern Városok Nagydíja Szeged
Hét versenyző 16 egyéni csúcsot teljesített, emellett 1 arany- 2 
ezüst- és 4 bronzérmet is hazavittek a százhalombattai VUK SE 
úszói a március 11 és 13-a között lezajlott II. fordulóban.

Erős szélben dobogós helyezés
Az A80-as hajóosztályban a 2021-22-es VBR (Vasárnapi Buda-
pest Regatták) évad tizedik, jubileumi versenysorozata március 
20-án véget ért – tájékoztatta lapunkat Kunvári Sándor, a százha-
lombattai Dunamenti Energia Modellező Klub tagja.

Az esemény az autizmussal élő 
gyermekek nyári táboroztatásá-
nak a megvalósításáért jött létre. 
Nagyon sokan teljesítették a 3,14 
km-es távot, amit futva, gyalogo-
san, biciklivel, rollerrel, kutyával, 

vagy bárhogy másként lehetett te-
jesíteni. A célban minden gyerme-
ket aranyérem várt. 

Köszönet a segítségért Hajdu 
Bukó Juditnak, Bakó Boglárkának 
és Salamon Zoltánnak. n

Megyei I. osztály női felnőtt
Az SZKE Női csapata a csoport 

negyedik helyén végzett így a rá-
játszást idegenben kezdi az Alsó-

némedi együttese ellen. A hazai 
visszavágó mérkőzés időpontja 
még nem ismert.

 n

Futással segítettek
A Szikra Tehetséggondozó Egyesület jótékonysági „pi-futásán” 
vett részt a SZVISE Atlétika Szakosztályának néhány futója 
Érden, március 14-én. 
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Keresztrejtvény
II.RákócziFerencerdélyi fejedelem 1676. március 27-én született, a Rákóczi-szabadságharc vezetője, akinek a magyar ren-
dek a koronát is felajánlották, de azt nem fogadta el, a vezérlő fejedelem címet viselte. Az általa vezetett szabadságharc a tel-
jes függetlenséget kívánta visszaszerezni a Habsburg birodalomtól, de ezt a célt nem sikerült elérnie, ugyanakkor a szatmári 
békével olyan kompromisszumot sikerült kötni, amely megakadályozta Magyarország beolvadását a Habsburg birodalomba. 
Rákóczi mindvégig kitartott elvei mellett, a felajánlott közkegyelmet sem fogadta el és inkább a száműzetést választotta. Szü-
letésnapja 2015 óta Magyarországon II. Rákóczi Ferenc emléknapja. Rejtvényünk egy mondását tartalmazza.
A megfejtéseket 2022. április 1-jéig várjuk a hirtukor@mail.battanet.hu, vagy a Hírtükör Szerkesztősége, 2440 Százhalombatta, Ifjúság útja 7. 
(Polgárok Háza) címre. A helyes megfejtők közül egy szerencsés, a Biksi Méhészet által felajánlott egy üveg egészséges mézet kaphatja meg.
Az előző számban megjelent rejtvényünk helyes megfejtéséért a Biksi Méhészet egy üveg mézét Mónos István (Ráckeresztúr) veheti át a Polgárok 
Háza portáján munkaidőben. Gratulálunk!
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KÉZILABDA NB I/B 
RÁJÁTSZÁS 

 
HAZAI MÉRKŐZÉSEK 
 

2022.04.01. péntek 19:30 SZKE - Vecsés 
2022.04.23. szombat 18:00 SZKE - FTC U21 
2022.05.07. szombat 18:00 SZKE - Debreceni EAC 
2022.05.22. vasárnap 15:00 SZKE - PICK Szeged U21 
2022.06.04. szombat 18:00 SZKE - Mezőkövesd 

 
A belépés továbbra is ingyenes, 

A P  R Ó  H I R  D E  T É  SA P  R Ó  H I R  D E  T É  S
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. 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

GÁBOR ESZMERALDA  becsüs, mű gyűjtő nő, legma gasabb áron, készpén zért 
vásárol festmé nyeket, aranyakat, ezüsttárgyakat, bútorokat, órákat, üvegtárgyakat, 
pénzérméket, Herendiket, hagyatékot, gyűjteményeket. Kiszállás díjtalan. 

Üzlet tel: 06-30-400-3645, zsolnay08@gmail.com

OKTÁN SZÁLLÓ
MUNKÁSSZÁLLÁS  (EG19009148)

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

06 23 354-812

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

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.

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

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

Cserépkályha, kandalló, kemence 
építés, átrakás, tisztítás. 

06 30 394 4246

ELADÓ Garázs!
Damjanich úti garázs eladó!
Tel.: 06-20-9450-364


