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A polgármester sajnálatát fejez-
te ki, hogy a Covid-járvány miatt 
az elmúlt években elmaradt a ver-
seny és a virágosztás is. Javaslatá-
ra idén közel 20 ezer tő egynyári 
növényhez juthatnak hozzá a vá-
roslakók, egy személy 5 darab tet-
szőlegesen választott tövet vihet 
haza. Az akció célja, hogy felhív-
ják a figyelmet a kulturált, eszté-
tikus környezet jelentőségére, és 
támogassák a városlakókat abban, 
hogy maguk is szebbé tegyék ud-
varukat, ablakukat, erkélyüket. 

A virágosztás időpontjai, és 
helyszínei: május 18. (szerda) 
16 óra Szent László tér, 18 óra 
SZISZKI parkoló, illetve május 19. 
(csütörtök) 16 óra Napsugár tér, 

18 óra Barátság Kulturális Köz-
pont mögötti murvás parkoló.

A „Tiszta udvar – Rendes ház” 
városszépítő versenyre július 24-
ig lehet jelentkezni egy nevezé-
si lap kitöltésével, amelyet a Pol-
gármesteri Hivatalban kihelye-
zett gyűjtőládába kell bedobni. A 
nevezési lapok átvehetők a Pol-
gármesteri Hivatal földszinti ügy-
félszolgálatán, vagy letölthetők 
a Batta Online városi honlapról 
(www.battanet.hu).

A versenyre a következő kate-
góriákban lehet nevezni: társas-
házak előkertje, családi házak elő-
kertje, kapcsolódó környezet, a 
legszebb lakosság által virágosí-
tott ablak, vagy erkély.

A benevezett helyszíneket zsűri 
járja körbe augusztus 1–5. között, 
majd ezt követően hozzák meg 
döntésünket.

A különböző kategóriákban a 
pályázati felhívásban szereplő kri-
tériumoknak megfelelő portákat 
„Tiszta udvar – Rendes Ház 2022” 

táblával, valamint a három kate-
gória legjobbjait „Virágos Száz-
halombatta 2022” díjjal és érté-
kes ajándékokkal jutalmazzák. A 
verseny ünnepélyes eredmény-
hirdetésére a 28. Battai Napokon, 
szeptember 10-én kerül majd sor.

n

Virágosztás és városszépítő verseny
A hagyományokat követve az idén is virágosztást 
tart az önkormányzat Százhalombattán, illetve ismét 
meghirdették a „Tiszta udvar – Rendes Ház” versenyt 
– tájékoztatott Vezér Mihály polgármester.

A városvezető tájékoztatóján 
örömét fejezte ki, hogy a világjár-
vány nehézségei enyhítésére meg-
hirdetett tavalyi Batta-challenge 
Jerusalema felhívásra közel 550 fő 
táncolt együtt. 

Mint mondta: bebizonyosodott, 
hogy összetartó a közösség, a kö-
zös ügy szó szerint megmozgatta a 
várost. Százhalombatta megmutat-
ta azt az életörömöt, az együttlét 
örömét, amit a zene és a tánc kife-
jezett. A közösség erősítése érdeké-
ben folytatódik a táncos mozgalom, 
ezzel is kifejezve azt, hogy a nehéz 
időkben is lehetséges a boldogság. 
A polgármester arra kéri a helyi kö-
zösségeket, hogy vegyenek részt a 
mozgalomban. Táncoljanak szabad-
téren, Százhalombatta egyik gyö-
nyörű helyén, a Szent István téren. 

Három zenei alap közül lehet vá-
lasztani, ezekre a polgármester kö-
zösségi oldalán várják a szavazato-
kat. Arra a zeneszámra táncolhat-
nak majd a jelentkezők, amelyik a 
legtöbb voksot kapja. 

A koreográfiát, most is Házi Ta-
más balettművész tanítja be. Felvé-
tel készül a közös táncról, ami a Ha-
lom Televízió mellett látható lesz a 
közösségi médiában is, valamint ré-
szét fogja képezni egy új városimázs 
filmnek.

A közös Örömtánc időpontja:  
május 28. (szombat) 10 óra

Helyszín: Szent István tér
A részvételi szándékot má-

jus 15-ig, jelentkezési lapon, az 
agnesdobospr@gmail.com e-mail 
címen lehet jelezni. A lap letölthető 
a battanet.hu oldalról. n

Táncolj Százhalombatta 2022!
A tavalyi évhez hasonlóan ismét örömtáncra hívja a 
városlakókat Vezér Mihály polgármester.
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A hölgyeknek a virágcsokor, illet-
ve Gyula bácsinak az üveg ital mel-
lé átadták a miniszterelnöki köszön-
tő oklevelet is. Mindnyájuknak nagy-
rabecsülésüket és tiszteletüket fejez-
ték ki, sok erőt, jó egészséget, boldog 
nyugdíjas éveket, és nagyon bol-
dog születésnapot kívántak. Öröm-
mel tapasztalták, hogy mindhárom 
90 éves szépkorú szellemileg friss, 
jó egészségnek örvend, tele vannak 
életörömmel, tervekkel és sok em-
lékkel.

Vezér Mihály szólt arról is, hogy 
a város nagyon sokat köszönhet az 
idősebb generációnak, amellett, 
hogy megalapozták a mai jólétet, er-
kölcsi értékrendjükkel is utat mutat-
tak az utánuk jövő nemzedékeknek.

Birkás Józsefnét az Idősek Gon-
dozóházában keresték fel a város-
vezetők. Erzsi néni nem rég költö-
zött az intézménybe, jól érzi magát, 
gyorsan beilleszkedett a közösségbe. 
Somogyszentimrén született, már 
jó ideje Százhalombattán él család-
jával. Férfiszabónak tanult, diákok-
ként ismerkedtek meg későbbi fér-

jével. Sok munkahelye volt, köny-
nyen kitanulta a többi között a da-
rus, a festő, az esztergályos szakmát, 
de dolgozott áruházban és gyógy-
szergyárban is. Két lányuk született, 
akik, mindig nagy támaszt jelentet-
tek, hat unokája is megvidámítja éle-
tét. 

Broskó Ferencné, Teri néni a 
szomszédos Ercsiben született. Fi-
atalon ment férjhez, 23 éve él Száz-
halombattán családja körében. Ő is 
szívesen osztotta meg élményeit, jól 

érzi magát, jó kedélyű, szeret sütni-
főzni. Minden érdekli, sokat olvas, 
szívesen néz tv-sorozatokat, fizikai 
frissességét egyebek mellett a ker-
tészkedésnek köszönheti. Egy gyer-
mekük született, két lány unoka és öt 
dédunoka van a családban. Nagyon 
szeret Százhalombattán élni, amely 
– mint mondta – rendezett, virágos 
város, annak idején férjével gyalog 
járták be a települést.

Kovács Gyula, Gyula bácsi 1965-
ben érkezett a városba, és egészen 
nyugdíjazásáig a Dunamenti Erő-
műben dolgozott. A nagy tapaszta-

lattal rendelkező kiváló szakember 
előtte a Komlói Erőmű munkatár-
sa volt. Jó viszonyt ápolt Csenterics 
Sándorral az Erőmű igazgatójával is. 
Családjával ma is Százhalombattán 
él. Jó egészségnek örvend, szívesen 
emlékszik vissza a régi időkre, öröm-
mel mesélt a munkájáról, hiszen ak-
kor még egy nagy családként mű-
ködött az Erőmű, mindenki ismerte 
egymást.

Százhalombatta legidősebb pol-
gárát, a 95 éves Horváth Jánosnét 
egészségi állapota miatt nem tudták 
személyesen köszönteni, de jókíván-
ságok kíséretében részére is eljuttat-

ták a virágcsokrot és az emléklapot. 
Anna néni is Ercsiben született, 90 
éves születésnapján személyesen kö-
szönthette fel a polgármester.

Az ilyen jeles alkalmakkor mindig 
felvetődik a kérdés, hogy mi lehet a 
hosszú élet titka? Bár az életutak-
ban volt a sok nehézség és próbaté-
tel, mindnyájan kiemelték a családi 
háttér, a szeretet, egymás tisztelete, 
az összetartás és a kitartás fontossá-

gát. Jó tanács az is, hogy éljünk aktív 
közösségi életet, mindig legyünk vi-
dámak, mozogjunk sokat, ne törőd-
jünk az életkorral.

n

Három 90 éves és egy 95 éves százhalombattai lakost 
köszöntött az önkormányzat nevében Vezér Mihály pol-
gármester és Török Sándor alpolgármester május 2-án. 

Tisztelet a szépkorúaknak

Birkás Józsefné Erzsi néni

Broskó Ferencné Teri néni

Kovács Gyula

Vezér Mihály polgármester el-
mondta, hogy a fa a tavasz örömünne-
pét, a természet újjászületését, illetve 
hölgyek iránti szeretetet, tiszteletet és 
nagyrabecsülést szimbolizálja. A nép-
szokás szerint az udvarolni szándéko-
zó legények, barátaikkal együtt szala-
gokkal, étellel-itallal díszített fát ál-

lítottak a választott leány portáján, 
vagy az előtt, április 30-án. A város 
ezt a hagyományt szeretné évről-évre 
feleleveníteni. 

A járvány után idén már színes 
programokkal teli majális várta a ki-
csiket és nagyokat a főtéren május 
1-jén. n

Májusfával és majálissal 
köszöntötték a tavaszt

Folytatva az évek óta megkezdett hagyományt, ismét 
májusfát állított a százhalombattai önkormányzat a Szent 
István téren.
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Az önkormányzat nevében Ve-
zér Mihály polgármester jókíván-
ságokkal, illetve tűzijátékkal és fel-
irattal díszített tortával köszöntette 
a tagokat. Mint mondta, sokat kö-
szönhet a város az idősebb gene-
rációnak, amely megalapozta a te-
lepülés fejlődését. A mindenko-
ri képviselő-testület nagy tisztelet-
tel adózik ennek a korosztálynak, 
a kezdetektől támogatják a battai 
nyugdíjas klubokat. 

A városban csaknem egy tucat 
klub működik, amelyek különbö-
ző programok révén hozzájárulnak 
az aktív közösségi élet megszerve-
zéséhez.

Szabó Gábor óvárosi önkor-
mányzati képviselő jó egészséget és 
eseményteli éveket kívánt a jelenle-
gi és a jövendő klubtagoknak is. Lo-
kálpatriótaként igyekszik részt ven-
ni a nagyobb közösségi rendezvé-
nyeken, most is örömmel látogatott 

el a jubileumi ünnepségre, ahol sok 
baráttal, ismerőssel találkozhatott.

Sándor Irma – aki a harmadik 
klubvezető a megalakulás óta – el-
mondta, hogy számos kirándulást, 
kulturális programot, ünnepi és 

egyéb alkalmat szerveztek az elmúlt 
években. Más városrészekről is sze-
retettel várják az új tagokat, akik egy 
befogadó, összetartó, vidám közös-
ségre találhatnak.

 n

Dr. Berzéki Ferenc, a SZEK fő-
igazgatója köszöntőjében felidéz-
te, hogy kezdő orvosként sokat ta-
nult a főorvostól, aki akkoriban fő-
nöke volt, most pedig az a sajátos 
helyzet állt elő, hogy dr. Buza Tibor 
dolgozik a battai szakrendelőben. A 

főigazgató nagy megtiszteltetésnek 
nevezte, hogy évtizedek óta együtt 
dolgozhatnak, kiemelte, hogy a fő-
orvos nagyon sokak életét mentette 
meg, illetve segítette gyógyulásukat. 

Az egyik kolléganő összegzésé-
ből – a főigazgató tolmácsolásában 

– kiderült, hogy a szakember már a 
Rákóczi gimnáziumban nagy érdek-
lődést mutatott a természettudomá-
nyok, az ornitológia, a latin és görög 
nyelv, illetve az irodalom iránt. El-
sőre felvették az orvosi egyetemre, 
amelyet kiváló eredménnyel vég-

zett el, fő területe a kardiológia lett. 
A Rókusban –, amely már az egye-
temhez tartozik – 1962 óta dolgo-
zik. A főorvos EKG labor vezető-
ként elsőként honosította meg Ma-
gyarországon nagy szakértelemmel 
az echokardiográfiai vizsgálatot. 

Nagy érdeklődés kíséri a szívvel-lé-
lekkel tartott szakmai továbbképzé-
seit, háziorvos kollégái ezért is na-
gyon szeretik. A jellemzés szerint 
Buza doktor nagy szaktudása mel-
lett nagyon empatikus, lelkiisme-
retes, jó kapcsolatot ápol a betegek-
kel, akik őszinte bizalommal fordul-
hatnak hozzá. Állandó továbbkép-
zésre inspirálja munkatársait, akik 
több szakvizsgát is letettek biztatá-
sára. Maximalista a gyógyítás terén, 
a pontos dokumentáció tartalmilag 
és nyelvtanilag is lényeges számára, 
szem előtt tartva a latin nyelv sza-
bályait. Évtizedek óta kezelt betegé-
től nem hiába kapta meg a „legjobb 
orvos” jelzőt. A mai napig aktívan 
részt vesz a SOTE Rókus kórházi 
részlegének munkájában, valamint 
évtizedek óta praktizál a SZEK-ben. 
A főorvos szabadidejét főként a Ba-
laton tölti vitorlázással, amit már 
unokáival is megszerettetett. Berzé-
ki Ferenc a méltató szavak után egy 
üvegből készült dísztárgyat adott át; 
„Dr. Búza Tibor 60 év az egészség-
ügy szolgálatában” felirattal.

A főorvos meghatottan és meg-
lepetten mondott köszönetet, mert 
váratlanul érte az ünnepség, annál 
is inkább, mert nem tartja számon 
a munkával töltött éveket. Kiemelte, 
hogy nagyon jó légkörben dolgozhat 
Százhalombattán, ahol mindenki-
vel harmonikus kapcsolatot ápol. 
Addig szeretne a betegekért tenni, 
amíg ereje engedi.

A Magyar Orvosi Kamara Pest 
Megyei Szervezete nevében Dr. Far-
kas József elnök köszöntő szavak kí-

séretében díszoklevelet adott át Dr. 
Buza Tibornak. 

A főorvos a sajtó kérdésére el-
mondta, hogy nagyon jól esett neki 
a számára váratlan ünnepség, nem 
szokott hozzá az ilyen gesztushoz. 
Pályaválasztását a természettudo-
mányok iránti érdeklődés és báty-
ja orvosi elhivatottsága is motivál-
ta. A belgyógyászatból lassan kinö-
vő kardiológiát a Rókus kórházban 
szerette meg, amikor 1956 után né-
hány szívgyógyításhoz szükséges 
műszert szerzett be az intézmény 
igazgatóhelyettese. Ritkaságszámba 
ment akkor még a tintával nyomta-
tó EKG-gép, ami igencsak megfes-
tette a szerkezettel dolgozók ruháját 
– jegyezte meg a főorvos. A további-
akban a szakmaszeretet mellett len-
dületet adott az is, hogy olyan, sok-
kal modernebb gépre cserélhették le 
a korai eszközt, amilyennel még az 
országos kardiológiai központ sem 
rendelkezett. 

Százhalombattával akkor került 
kapcsolatba, amikor a Rókus kór-
házban megyei munkaegészségügyi 
főorvosként dolgozó főnökével jár-
ták a szakintézményeket. A battai 
rendelő elkészülte után nem sokkal 
ellátogattak a városba is, ahol be-
tekintést nyerhettek a színvonalas 
gyógyító munkába. Kollégája, Dr. 
Ruby Erzsébet már kijárt a főváros-
ból a szakrendelőbe, ő említette Dr. 
Buza Tibornak, hogy szükség van 
még kardiológusra Százhalombat-
tán. A főorvos élt a lehetőséggel, és 
évtizedekkel ezelőtt második mun-
kahelye lett a mai SZEK. n

Húsz éves jubileum
Megalakulásának két évtizedes évfordulóját ünnepelte az 
Óvárosi Nyugdíjas Klub április 21-én, az Óvárosi Zenálkó 
Etel Közösségi Házban. A zene és a tánc mellett, anekdo-
tákkal és fényképalbumokkal idézték fel az emlékeket, de 
volt versmondás és tombola is.

Hatvan év az egészségügyben – tisztelet  
az embernek, a szakmának

Ünnepélyes keretek között köszöntötték a Százhalom 
Egészségügyi Központban a ma is aktív, 84 éves dr. Buza Ti-
bor nyugalmazott belgyógyász-kardiológust, aki hat évtizede 
dolgozik a betegekért. A főorvosnak a hosszú idő alatt két 
munkahelye volt, a Szent Rókus Kórház és Százhalombatta.
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Örömmel értesültem arról, hogy 
Mészáros Gábor és Lengyel Bonita 
sportolók, kiváló táncosok, a legsi-
keresebb magyar akrobatikus rock 
and roll páros 2021 év NÍVÓ DÍ-
JASAI lettek.  A díj odaítéléséről a 
Magyar TáncSport Szakszövetség 
Akrobatikus rock and roll szakági 
elnöksége döntött. Az eddigi kitar-
tó munkájukért, sportolói hozzá-
állásúkért, eredményeikért és az 
utánpótlás neveléséért érdemel-
te ki a pár ezt a rangos kitüntetést. 
Külön elismerés, hogy Magyaror-
szágon nem volt még ilyen kitün-
tetés!

Büszke vagyok és büszke Száz-
halombatta is a táncos, edző pá-
rosra, akik kiválóságok hazai és 
nemzetközi szinten is. Városunk-

ban is példaértékű közösségte-
remtő munkát végeznek, hiszen 
nagyon sok gyermeket tanítanak, 
nevelnek. Vezetésükkel a tánco-
sok rendszeresen mutatkoznak be 
és vesznek részt a város rendez-
vényein, minden megmozduláson 
ott vannak, de ők maguk is. A Kép-
viselő-testület többször részesítet-
te sportdíjban a táncospárt. 

Önkormányzatunk öröm-
mel támogatta Gábort és Bo-
nitát, hiszen rangos hazai és 
nemzetközi versenyen, világ-
bajnokságon szerepeltek ki-
váló eredménnyel, ahol város-
unk jó hírnevét is öregbítették. 
Most készültek volna a Világbaj-
nokságra, de sajnos egy sportsérü-
lés közbe szólt. A fiatalok nem ad-
ják fel, teszik a dolgukat, edzenek 
és bíznak abban, hogy hamarosan 
folytatni tudják megálmodott cél-
jukat, de addig is rengeteg teendő-
jük van az utánpótlás nevelésében 
és fiatalok tehetséggondozásában.

Százhalombatta Város Önkor-
mányzata, a város és a magam ne-

vében szívből gratulálok Mészáros 
Gábornak és Lengyel Bonitának a 
kitüntető NÍVÓ DÍJHOZ! 

Kívánok további sok sikert, na-
gyon jó egészséget álmaik megva-
lósításához!

Czakó Nicolette Asszony-

nak köszönöm mindazt a sok 
támogatást, segítséget, ame-
lyet folyamatosan nyújt a fi-
ataloknak és csapatnak!

Vezér Mihály Ph.D.
polgármester

Vezér Mihály polgármester köszö-
netét fejezte ki az iskola mindenkori 
vezetésének, a tantestületnek, a mun-
katársaknak és a szülői munkaközös-
ségnek az aktív és kitartó munkáért, 
ami mindig is jelentős szerepet töltött 
be az intézmény életében. Felidézve az 
alapítást elmondta, hogy Tüske Lász-
ló, a városi tanács illetékes szakigaz-
gatási szervének vezetőjeként demo-

gráfiai kutatást végeztetett, ami alap-
ján modellezték a jövőbeni lakosság-
számot. Az elemzések azt mutatták, 
hogy az oktató-nevelő munka szín-
vonalának megtartása érdekében pár 
éven belül elkerülhetetlen egy újabb 
általános iskola létrehozása. Nehéz-
séget jelentett azonban a szűkös pénz-
ügyi forrás, aminek következtében 
megrekedt az építkezés. A későbbiek-
ben megalakult önkormányzat felada-
ta lett – sok más mellett – a beruhá-
záshoz szükséges anyagi fedezet előte-
remtése, ami sikerült is. 

Szabó Zoltán hat éve intézmény-
vezető, de mint mondta, a munkatár-
sakkal sokszor beszélgetett az iskola 
múltjáról. Hálás azért, hogy kiváló pe-
dagógusokkal dolgozhat együtt, illet-
ve büszkeségre ad okot, hogy nagyon 
sok kiváló tehetség került ki az épület 
falai közül. Reményei szerint nem tor-
pan meg a fejlődés, és töretlenül ha-
ladhatnak előre.

Sárközi Márta nyugalmazott tan-
kerületi igazgató örömmel tett ele-
get a meghívásnak. Beszédében pár-
huzamot vont a város legfiatalabb is-
kolája a 30 éves Kőrösi és az hasonló 
korú generáció között, amely csakúgy, 
mint az intézmény ekkorra már meg-
leli a számára legmegfelelőbb utat. Az 
iskola is megtalálta a profilját, egyre 
sikeresebb helyi, tankerületi és orszá-
gos szinten.

Az ünnepséget a kőrösis diákok és 
a zeneiskola fúvósainak előadása szí-
nesítette. n

Czakó Nicolette Asszony, 
a B-Cool elnökhelyettese,  

Mészáros Gábor és Lengyel Bonita részére

A Pedagógus Oscar-díjat a Mo-
dern Pedagógus Konferencián adta 
át a rendezvényt szervező pedagógiai 
szolgáltató cég. A hatodik szakmai ta-
lálkozónak ezúttal Martonvásár adott 
otthont április 27-én.

Tornai Boglárka elmondta, hogy 
bemutatkozó írásában vázolta peda-
gógiai hitvallását, ami alapján az or-

szágból 15 kollégájával együtt beke-
rült a középdöntőbe, ahol egy kisfilm-
ben kellett összefoglalni a szakmai te-
vékenységet. Az elbírálás során végül 
10 pedagógus részesült a rangos elis-
merésben. A díjazott elsős osztályfő-
nökként kezdi meg munkáját a Kőrö-
siben szeptembertől. Továbbra is el-
kötelezetten és kreatívan áll az oktatói 
feladathoz, amely során hasznát veszi 
a video-készítés, rajzolás és meseírás 
iránti tehetségének. Nyitott a jövőbe-
li kihívásokra, sokat szeretne fejlődni 
módszertani területen.  

A Pedagógus Oscar-díj jelölti kör-
re a kollégák, a diákok és a szülők te-
henek javaslatot. A későbbiekben egy 
szakavatott zsűri dönt a továbbjutás-
ról és a szakmai elismerésekről, illetve 
közönségdíjakat is kiosztanak.

Antaliné Miss Lilla, a konferencia 
szervezője elmondta azt is, hogy év-
ről-évre bővül a díjazottak száma, sze-
retnék minél több pedagógus munká-
ját elismerni.

 n

Oscar-díjas pedagógus
A „Legjobb Pedagógus-díj 2022” elismerésben részesült Tornai 
Boglárka, a százhalombattai Kőrösi iskola tanítója.

Harmincadik születésnap
Műsorral egybekötött ünnepség keretében emlékeztek meg a 
százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Sportiskolai Általános 
Iskola fennállásának három évtizedes jubileumáról április 28-
án. A rendezvényen részt vettek a város és a helyi intézmények 
vezetői, az egykori és a jelenleg is tanító pedagógusok.

Nyílt levél



5 .  O L D A LS Z Á Z H A LO M B AT TA I  H Í RT Ü KÖ R  •  X X X V.  É V F O LYA M  8 .  S Z Á M  •  2 0 2 2 .  M Á J U S  5 .

Jogosítvány megszerzését 
támogató pályázat. A Százha-
lombattai Ifjúságért Közalapít-
vány kiírta a százhalombattai fi-
atalok „B” kategóriájú gépjármű-
vezetői engedély megszerzésének 
támogatására vonatkozó pályáza-
tát 2022. évre. A támogatás össze-
ge 30.000 forint, a benyújtás ha-
tárideje november 15. Részletek 
a battanet.hu, vagy a hirtukor.hu 
oldalon.

***
Álláslehetőség. Szakasz-

szisztenseket keres több terület-
re a Százhalombattai Egészség-
ügyi Közalapítvány a Százhalom 
Egészségügyi Központ - 2440 
Százhalombatta Gesztenyés út 10 
szám alatti – szakrendelőjébe. El-
sősorban endoszkópos, sebészeti, 
nőgyógyászati, reumatológiai, or-
topédiai, traumatológiai, röntgen 
vagy radiológiai OKJ végzettség-
gel rendelkezők jelentkezését vár-
ják. Az Intézmény nem tartozik az 
egészségügyi szolgálati jogviszony 
alá. Munkavégzés hétfőtől pénte-
kig van, a hétvégék és ünnepna-
pok szabadok. Jelentkezni telefo-
non vagy e-mail-ben lehet Erben 
Attiláné vezető asszisztensnél. 
E-mail: fonover@mail.battanet.
hu, telefon: 06-30-819-0586.

***
Álláslehetőség. A Százha-

lombattai Arany János Iskola 
munkájára igényes iskolatitkárt 
keres teljes munkaidőbe, közal-
kalmazotti jogviszonyba 2022. jú-
nius 07-ei kezdéssel. Elvárás: mi-
nimum érettségi és adminiszt-
rációban való jártasság. Jelent-
kezés esetén az önéletrajzokat a 
titkarsag@aranybatta.hu e-mail 
címre várjuk. Érdeklődni a 06-
30-242-6838-as telefonszámon 
lehet.

***
Elégedettségi felmérés. A 

Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatal (MEKH) a 
földgáz egyetemes szolgáltatással 
és földgázelosztással kapcsolatos 
felhasználói elégedettségi felmé-
rést készít április és július hóna-
pok között. A kutatást végző Szá-
zadvég Közéleti Tudásközpont 
Alapítvány munkatársai lakossági 
ügyfeleket keresnek fel otthona-
ikban és kérdeznek meg a földgáz 
egyetemes szolgáltatással kapcso-
latos elégedettségükről. 

Érdeklődési lehetőségek: ugy -
fel szolgalat@mvm.hu; 06 (1 / 20 
/ 30 / 70) 479 9999.

***
Vízhálózattisztítás. A Fővá-

rosi Vízművek vízhálózat tisztí-
tást végez április 28. és május 16. 
között. A munkálatok Százhalom-
battán, elsősorban Dunafüreden 
és Óvárosban vízzavarosodást 
okoznak, ez azonban nem befo-
lyásolja az ivóvíz minőségét, az 
néhány perces ülepítés után nyu-
godtan fogyasztható.

***
Elhagyott tárgyak. Közös 

adatbázisba kerülnek a MÁV-
Volán-csoport vonatain és autó-
buszain elhagyott tárgyak május 
2-ától. A MÁV-START-hoz hason-
lóan a Volánbusz is központosí-
tott elektronikus talált tárgy-nyil-
vántartást vezetett be, amelyben 
a vonatokon és a buszokon, vala-
mint az állomásokon elhagyott ta-
lált tárgyak, egyből megjelennek a 
MÁVDIREKT rendszerében. 

***
Részletekben is fizethető a 

személyi jövedelemadó. A fi-
zetendő személyi jövedelemadó-
ra és szociális hozzájárulási adó-
ra, ha együttes összegük nem több 

Újdonságok a könyvtárban
 V. Kulcsár Ildikó: Ecet és méz

Dee Brown: Wounded Knee-nél temessétek el a szívem
Sigrid Nunez: A barát
Gál Dorina: Márványszív
Vigdis Hjorth: A tanárnő dala
Margaret Atwood: Rendbomlás
Horányi Hanna Zelma: Egy év, tíz hiba
Noora Kunnas: Lili, Mikko és a minikalózok
Tersánszky Józsi Jenő: Kacor Dani (Két történet)
Lorna Scobie: A macskagyűjtő

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.

PROG RAM AJÁN LÓPROG RAM AJÁN LÓ

HÍ REK-AK TU A LI TÁ SOKHÍ REK-AK TU A LI TÁ SOK

Május 6. (péntek) 16.00 
órától: Jó szóval játszani is en-
ged: az Arany János Gimnázium 
kiállításának megnyitója – HBVK 
galéria

Május 6. (péntek) 17.00 
órától: Egy csepp népköltészet: 
A Cselefendi Asszonykórus és a 
Battai Muslinca Dalárda férfikó-
rus közös koncertje. – BKK kama-
raterem

Május 6. (péntek) 18.00 
órától: Regős Ágnes kiállításá-
nak megnyitója (megtekinthető 
június 7-éig). – BKK lépcsőgaléria

Május 14. (szombat) 15.00 
órától: TáncLÁZadás: 2 felvoná-
sos táncelőadás – BKK színházte-
rem

Május 17. (keddig): Tűzzo-
mánc alkotások- Varga Bernadett 
munkái (BKK Mini Galéria)

mint 500 ezer forint, idén is kér-
hető pótlékmentes részletfize-
tés az szja-bevallásban. Az első 
részlet megfizetésének határideje 
2022. május 20. Részletes infor-
máció a NAV honlapján.

***
Lejárt okmányügyintézés. 

Már csak két hónapig, június 30-

ig érvényesek hazánkban a jár-
vány miatti veszélyhelyzet alatt 
lejárt okmányok, köztük a szemé-
lyi igazolványok, a jogosítványok, 
útlevelek és a forgalmi engedé-
lyek. Magyarországon kívül egy-
általán nem érvényesek a lejárt 
útlevelek, személyi- és jármű ok-
mányok. n

Odaadó pedagógusként vá-
rosunk megannyi lakójának tet-
te színesebbé a gyerekkorát, akik 
szeretettel gondolnak vissza rá. 
Személyiségéből fakadóan, és be-
csületes szakmai munkájának kö-
szönhetően igazi értékteremtő te-
vékenységet végzett. Ennek elis-
meréseként 2019-ben városunk 
képviselő testülete Díszpolgári 
címmel jutalmazta. 

Nyugdíjas éveiben is aktív ma-
radt, 89 esztendősen is tervei 

megvalósításán fáradozott, me-
lyeknek egyetlen célja volt: gyer-
mekeink szellemi építése.

Most egy szép történet véget 
ért, de remélhetőleg Jutka néni 
valahol továbbra is mesél, talán 
túl az Óperencián…

Százhalombatta Város Önkor-
mányzata és a magam nevében 
őszinte részvétemet fejezem ki a 
családnak. Emlékét szívünkben 
őrizzük. Vezér Mihály

polgármester

Elhunyt Dubecz Lászlóné 
András Julianna,  

városunk díszpolgára
Mély fájdalommal értesültem arról, hogy Jutka néni, a me-
séiről és bábjátékairól ismert óvónőnk április 24-én elhunyt.
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Hosszú évek kihagyása után 
idén ismét egy csodálatos, 
közös Városi Majálissal 
köszönthettük a tavasz 
legszebb hónapját a Szent 
István téren. 

Nagyon jó érzés volt látni a sok 
családot a Gyerekek Majálisán, 
akik önfeledten énekeltek és tán-

coltak a Kalap Jakab koncerten, 
kézműveskedtek, játszottak a népi 
játékokkal. Délután is megtelt a tér, 
a Pesovár Ferenc AMI Májusfáját 
sok-sok gyermek és szülő tánca kí-
sérte, akik aztán meghallgathatták 
a Metronom Dobiskola fergeteges 
produkcióját, az operettslágereket 
Turpinszky – Gippert Béla és Luk-
ács Anita az Operett Színház mű-

vészeinek előadásában. Újra meg-
telt a színpad a százhalombat-
tai táncegyüttesek - Anna Dance 
Company, a Batta Balett Stúdió, a 
B-Cool Dance Team, a JP Dance 
Company és az SZTC Táncszakosz-
tály – bájos és lélegzetelállító ko-
reográfiáival. 

Csordás Tibi (Fiesta) fellépését 
követően a Forrás Néptáncegyüt-
tes Független Színház gálaműsorát, 
Polgármester úr köszöntőjét, majd 
Szinetár Dóra fellépését láthatták és 
hallhatták, az estét pedig az EDDA 
Tribute koncertje zárta. A kézműves 
foglalkozásokat a Hamvas Béla Vá-
ros Könyvtár standja is színesítette. 
A BKK mögötti parkolóban vidám-
park várt kicsit és nagyot, és persze 
senki nem maradt sem étlen, sem 

szomjan a csodaszép májusi napsü-
tésben.  

Májust közös ünnepléssel kezd-
tük és azzal is zárjuk, hiszen május 
28-án szombaton, a Városi Gyerek-
napnak, az azt megelőző Örömtánc-
nak és az azt követő Utcabálnak lesz 
helyszíne a Szent István tér. 

Bízunk benne, hogy akkor is 
ilyen napsütéses időjárás lesz, és 
legalább ugyanennyien jönnek el 
megünnepleni a gyerekeket, mint 
most a Majálist. 

Az esemény részleteit, és a Ba-
rátság Kultruális Központ májusi 
programjait megtalálják a honalpon 
– www.baratsagkk.hu – és a fb ol-
dalon. 

Barátság Kulturális Központ
Érték és élmény!

VÁ R O S N A P LÓVÁ R O S N A P LÓ
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Óvodánkban éves hagyomány a 
„Nyúlcipő futóverseny”, melyet kö-
zel 10 éve, minden évben megren-
dezünk. Néhány évvel ezelőtt felme-
rült a gondolat, hogy a város többi 
óvodáját is bevonjuk a vetélkedőbe. 
A pandémia miatt azonban több-
ször is el kellett halasztani az ese-
ményt. Idén azonban megvalósul-
hatott, közel 150 gyermek részvéte-
lével.

A futóversenyre a város óvodái-
nak nagycsoportosait hívtuk meg. 
A fiúk és lányok külön futamokban 
mérhették össze gyorsaságukat. A 
verseny helyszínét a VSZK biztosí-
totta.

A legtöbb kisgyermek még sosem 
vett részt ilyen megmérettetésen, 
ezért nagy izgalommal álltak a rajt-
vonalhoz. A lelátón ülő szurkolók 
buzdítására hatalmas volt a lelkese-
dés és a küzdelem. A futamok után 
egy versenyen kívüli „öröm futást” 
indítottunk.  A gyerekek nagyon 
élvezték a játékos versengést és a 
szurkolást. A résztvevők frissítőt és 
emlékérmet kaptak. A leggyorsab-
ban futó fiúk és lányok a „Nyúlci-
pő futóverseny legfürgébb bajnoka” 
oklevélben részesültek.

Az eredményhirdetés után közös 
zenés tánccal zártuk az eseményt.

A nagy sikerre való tekintettel 
terveink között szerepel, hogy ha-
gyományt teremtve a jövőben is 
szervezzünk ilyen, vagy ehhez ha-
sonló sportvetélkedőket.

Tóthné Papp Julianna
intézményvezető

Óvodák közötti futóversenyt 
rendezett a Százszorszép Óvoda

Május, a közös ünneplés hónapja

Kedves Közönségünk!
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a 2022. április 2-án el-
maradt Halász Judit koncertre megváltott, és a megadott 
határidőn belül vissza nem váltott, belépőjegyeiket pót-
időpontként 2022. május 10-12. között tudjuk visszavál-
tani jegypénztárunk nyitvatartási idejében.
Május 12-e után a belépőjegyek árát NEM ÁLL MÓDUNKBAN 
visszatéríteni. Megértésüket köszönjük!

Barátság Kulturális Központ
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„Miután reggel gondosan rendbe 
szedte magát az ember,
gondosan rendbe kell szednie a boly-
góját is.” (Antoine de Saint-Exupéry)

A város két iskolája az Eötvös és az 
Arany Iskola az Európai Uniós Eras-
mus Program keretei között műkö-
dő SpaceBuzz programban vesz részt, 
mely a SPACE Konzorcium fran-
cia, magyar, olasz és holland oktatási 
szakembereinek együttműködésével 
jött létre. A program célja, hogy in-
novatív tanulási módszereken keresz-
tül készítse fel a gyerekeket arra, hogy 
felelős, környezettudatos, az előttünk 
álló környezet- és klímaváltozás kihí-

vásainak leküzdésében megfelelően 
cselekvő felnőttekké váljanak. A prog-
ram gyakorlati célja, hogy a bevont 
10-12 éves tanulókban felébresszük 

az érdeklődést az EU éghajlatvédel-
mi és környezetvédelmi célkitűzései-
nek megismerésére és a környezet vé-
delme érdekében történő cselekvésre.

A program 12 leckéből áll, melye-
ket az intézmény által kijelölt felké-
szült szaktanár tart meg az iskola tan-
órán kívüli foglalkozásain. A beveze-
tő tudásteszt és egy kérdőív kitöltése 
után az első hat lecke a világűrbe ka-
lauzolta el a gyerekeket, megismer-
ve mélyebben a Tejútrendszert, Nap-
rendszert, a bolygókat, csillagokat, 
üstökösöket, meteorokat, majd a Föld 
szerkezetét, kialakulását, a kőzetle-
mezeket és az ezzel kapcsolatos fizi-
kai, kémiai, biológiai folyamatokat. 

Ismereteket szerezhetnek az űrkuta-
tás, az űrutazások történelméről, a 
gravitáció fontosságáról, a világűrben 
uralkodó fizikai, kémiai állapotok-

ról. A program által felkínált power 
point-os bemutatók, kisfilmek és az 
előírt STEM (Science, Technology, 
Engineering and Mathematics - játé-
kos, kreatív, innovatív, problémameg-
oldó tanítás) oktatási módszer alkal-
mazása segítségével színes, gyakor-
latorientált, jól elképzelhető ismere-
teket kaptak az érdeklődő kisdiákok 
a témában. 

Az első 6 lecke után egy tudásmérés 
következett, amely eredményessége 
esetén a tanulók egy virtuális űrutazá-
son vehettek részt. Ehhez Budapestre 
utaztunk, ahol a Városháza téren egy 
űrhajóvá alakított kamionban szerel-
ték fel a szimulációs kabint, melyben 
elhelyezkedve a gyerekek és mi peda-
gógusok VR szemüvegek segítségével 
egy „űrutazáson” vehettünk részt. Az 
„űrhajó” ablakából fantasztikus lát-
vány nyílt a világűrbe, a csillagok kö-
zött „repültünk”, elhagytuk a légkört, 
és kicsiny Földünket szinte apró pont-
ként láttuk. Majd ismét a közelébe ke-
rültünk és kívülről láttuk bolygónkat a 
csodálatosan kéklő és zöld színeiben. 
Láttuk az olvadó északi jégmezőket, 
Grönland partjainak apadását, a hol-

land partoknál az ember által épített 
védőgátakat, az Európa közepén fol-
tokban meglevő éltető erdőket végig 
Szibérián keresztül, majd a trópusok 
esőerdeinek nyomait, melyek híján 
a növényeknek életet adó talajtakaró 
egyszerűen a tengerbe folyik és elvész. 
Láttuk Földünket, a csodát, amire az 
ember nem tud eléggé vigyázni. A röp-
ke 20 perces „űrutazás” után minden-
ki élményekben gazdagon „tért vissza 
a Földre”.

A következő 6 küldetés (lecke) a 
Föld környezetvédelmi problémáiról 
és ezek lehetséges megoldásairól, az 
emberiség és az egyes emberek öko-
lógiai lábnyomáról ennek csökkentési 
lehetőségeiről fog szólni.

Bízom abban, hogy programba 
részt vevő gyerekek által képviselt fel-
növekvő generáció sokkal tudatosab-
ban, óvatosabban és vigyázóan fogja 
élni az életét. Ez a program biztosan 
segíti gondolkodásuk átformálását ar-
ról, hogy „A természet nem vagyontár-
gyunk: úgy kell átadnunk gyermeke-
inknek, ahogy kaptuk.” (Oscar Wilde)

Horváthné dr. Hidegh Anikó
intézményvezető

VÁ R O S N A P LÓVÁ R O S N A P LÓ

A program fő célja a 10-12 éves is-
kolások környezeti nevelésének egye-
dülálló újragondolása és a tudomá-
nyos tantárgyak iránti érdeklődésük 
felkeltése, az űrhajósok „Föld pers-
pektíváján” keresztül.

A Magyarországon idén tavasz-
szal – egy Erasmus+ pályázat ered-
ményeként – elindult oktatástámo-
gató programban a gyerekek megis-
merik a világűrt, a Föld bolygót, klí-
ma- és környezetvédelmi szemléletük 
felelősségteljessé válik, és fejlődnek 
a kommunikációs és együttműködési 
képességeik, valamint a kreativitásuk.

A SpaceBuzz konzorcium 2020-
ban alakult holland projektvezetéssel, 
francia, olasz és magyar részvétellel. A 
program célja, hogy a holland űrhajós 

és alapítótárs, André Kuipers által be-
mutatott SpaceBuzz rakéta bevonásá-
val, a virtuális világ adta lehetőségek 
kihasználásával a gyerekeket a tudo-
mányos tantárgyak iránt elkötelezet-
tebbé tegyék. A Föld törékenységét, 
sebezhetőségét űrhajós perspektívába 
helyezik, és a VR (virtuális valóság) 
alapoknak köszönhetően támogatják 
a tanulási folyamatok hatékonyságát. 
Az iskolai oktatásba illeszkedő MTMI 
(mérnöki, természettudományi, ma-
tematikai és informatikai szavak rövi-
dítése) oktatástámogató program lé-
nyege, hogy ezeket a tantárgyakat in-
tegráljuk a nem MTMI tantárgyakkal, 
és így alakul ki az oktatási anyag. (Pél-
dául a matematikát a történelemmel.)

Százhalombattán az Arany János 

Általános Iskola, az Eötvös Loránd 
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 
Tagozatos Általános Iskola és az 1. 
Számú Általános Iskola tanulói csatla-
kozhattak a programhoz a Dunamen-
ti Erőmű támogatásának köszönhe-
tően. A SpaceBuzz űrhajó április 30-
án „landolt” Budapesten, így a hazai 

program csúcspontjaként várta azt a 
több száz – köztük 20 százhalombat-
tai – diákot, akik sikeresen elvégezték 
a programot, és készen álltak a „fel-
szállásra”. Virtuális űrutazáson vettek 
részt, az „űrből” ők is megláthatták, 
milyen apró és törékeny a Föld.

n

Felkészültek Battán is a Föld leendő nagykövetei – 
klímavédelemre nevelés VR űrutazással

Űrutazáson voltunk

A százhalombattai Dunamenti Erőmű támogatásának 
köszönhetően 20 városi iskolás is részt vett a nemzetközi 
SpaceBuzz projekt magyarországi kezdeményezésében. 

Az Arany János iskola diákjai

Az Eötvös iskola diákjai
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A 22 millió eurós beruházás lehe-
tővé teszi a cég számára, hogy meg-
újuló forrásból származó elektro-
mos áram segítségével évente 1600 

tonna zöld hidrogént állítson elő, 
és ezzel 25 000 tonnával csökkent-
se szén-dioxid-kibocsátását. Az új 
technológia bevezetésével a MOL 
főszereplővé válik a régió fenntart-

ható hidrogéngazdaságában. A cég 
az amerikai Plug Powerrel, a kulcs-
rakész zöld hidrogén rendszerek ve-
zető szállítójának segítségével való-
sítja meg a beruházást. A zöld hid-
rogén csökkenti a Dunai Finomító 
karbonlábnyomát és hosszú távon 
lehetővé fogja tenni a kibocsátás-
mentes mobilitást. Az amerikai Plug 
Power 10 MW-os elektrolizáló egy-
ségét használó létesítmény évente 
mintegy 1600 tonna tiszta, karbon-
semleges zöld hidrogén előállítá-
sára képes, kiváltva a ma használt, 
földgáz-alapú gyártási eljárás egy 
részét. Az új technológia hozzájárul 
a régió energiafüggetlenségéhez. 

A 2023-ban működésbe lépő be-
rendezés által gyártott zöld hidro-
gént a MOL a Dunai Finomítóban 
az üzemanyaggyártás során, saját 
hidrogén hálózatában használja fel. 
Így az beépül a MOL-üzemanyagok 
molekuláiba, zöldebbé téve a gyár-
tási technológiát, illetve a végtermé-
ket is, ezzel tovább csökkentve a vál-
lalat karbonlábnyomát.

A stratégia részeként a MOL 
2030-ra 30 százalékkal csökkenti 

a működése karbonlábnyomát és a 
beruházási ráfordítások 50 százalé-
kát fenntartható projektekre fordít-

ja. A MOL célja, hogy tevékenysége 
2050-re karbonsemleges legyen.

 n

Zöldhidrogén-gyártás Százhalombattán
Európa egyik legnagyobb 
kapacitású zöldhidrogén-
üzemét építi fel a MOL a 
Dunai Finomítóban – tájé-
koztatott a társaság.
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Keresztrejtvény
Lázár Ervin Kossuth-díjas magyar író 1936. május 5-én született. Elsősorban meseíróként vált ismertté, sajátos 
világot teremtett, amelynek köszönhetően a gyerekek kedvencévé lett. Több meséjét megfilmesítették és rádiójá-
tékot is rendeztek belőlük. Több generáció gyermekkorát aranyozta be a négyszögletű kerek erdő, vagy a szeretni 
való Mikkamakka és Dömdödöm. Rejtvényünk egy tőle származó gondolatot tartalmaz.
A megfejtéseket 2022. május 13-áig várjuk a hirtukor@mail.battanet.hu, vagy a Hírtükör Szerkesztősége, 2440 Százhalombatta, If-
júság útja 7. (Polgárok Háza) címre. A helyes megfejtők közül egy szerencsés, Fazekas Major Gizella Családi tükör című versesköte-
tét kaphatja meg.
Az előző számban megjelent rejtvényünk helyes megfejtéséért Százhalombatta Város címerével díszített bögrét Andrási Gábor vehe-
ti át a Polgárok Háza portáján munkaidőben. Gratulálunk!
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Az F5-E hajó osztály Medvehagy-
ma regattájára került sor pénteken. 
Igencsak jó hangulatban álltak a ka-
pitányok a rajthelyekre, mivel remek 
szél fogadta a hajójukat.  A 19 fő két 
csoportban versenyzett, le-feljutáso-
kért harcoltak az „A” közép illetve „A” 
tető erejű szélben. A harmadik futam 
után még egy kicsit erősödött a szél, 
ami elgondolkodtatta a résztvevőket a 
„B” vitorla használata felől, azonban 
erre nem volt szükség, mert hamaro-
san visszaállt az eredeti erősség. Az 
utolsó 3 futam egy kissé hangos volt, 
ugyanis – változó sikerrel – mindenki 
igyekezett a legjobb formáját hozni. A 
hajóosztály 7-7 futammal fejezte be a 
pénteki napot.

A folytatásban a régen várt Pécsi tó 
tókerülő versenyére álltak rajthoz a 
versenyzők a következő napon. Ebben 
a számban bármilyen modellvitorlás 
hajóosztály részt vehet, a lényeg, hogy 
a tavat a kitűzött bóják megkerülésé-
vel kell körbehajózni. Jó irányból fújó, 
kedvező szél fogadta a versenyzőket, 
azonban hátszélben kellett elrajtol-
ni, miután 180 fokkal változott fújás 

irány. A nagyhajók szinte repültek, 
állva hagyva a kisebbeket. A hátszeles 
krejc szakasz után, váltakozó széljá-
rásban kellett megkeresni az optimá-
lis fuvallatot. A strandnál lévő bójáig 
végig krejcolva kellett teljesíteni a pá-
lyát. A több hajóosztálynak megfelelő-
en több eredményhirdetés is volt.

A legkisebbek léptek a „manézs-
ba” vasárnap. Már a vereny elejét „A” 
tető szélben teljesítette a 13 „oroszlán. 
Az MM hajóosztály kapitányai 4 futa-
mot teljesítettek így, majd a viharos 
erejű befújásokhoz és az állandósult 
„B”tetőhöz alkalmazkodva ki-ki „B” 
illetve „C” vitorlára cserélt. A szélerő 
miatt több műszaki probléma is elő-
állt, ami miatt többen idő előtt, 10 fu-
tammal fejezték be a versenyt.

A hétvége battai dobogósai:
F5-E hajóosztály: I. Forró Krisz-

tián, III. Forrai Csaba, IV. Garay 
György, VI.Schulek János, IX. Kun-
vári Sándor, XI. Gergely András, XIV. 
Pákozdy Mihály

MM Hajóosztály: II. Forrai Csa-
ba, VI. Kunvári Sándor, VII. Gergely 
András, VIII. Schulek János n

A tapasztalt küzdősportos Zürich-
ben már Európa Bajnoki címet szer-
zett 2019-ben. Csapattársai, Díaz-
Zrubecz Rodrigó és Dulai Dávid első 
megmérettetésükön erős mezőnyben 
szintén remekül szerepeltek, így tel-
jesítményük elismeréseként mindket-
ten VO Dung érmet szerezve épp csak 
lemaradtak a dobogóról. A három fős 

battai csapat felkészülését –, amely 
egyben Magyarországot is képvisel-
te – Vo Su Jánosi Sándor 3. Dangos 
mester, a magyarországi Qwan Ki 
Do technikai vezetője irányította. A 
Nemzetközi Qwan Ki Do Szövetség 
(IQKDF) égisze alatt megrendezett 
verseny a világ harmincöt országának 
450 válogatott versenyzője részvételé-
vel zajlott az alapító Nagymester, Tay 
Chong Mon Pham Xuan Tong jelenlé-
tében. 

A Vo Dung jelentése: kitartás, bá-
torság, akarat. Képviseli mindazt, ami 
a dobogós helyezés eléréséhez kell, 
bíztatásképp a jövő záloga.

Az egyesületnél folyamatos a tag-
felvétel, az edzések helyszíne válto-
zó, jelentkezni a www.qwankido.hu 
honlapon megadott helyszínen és idő-
pontban lehet. n

Modellvitorlás Észak Adria Kupa – 
ezüstérem és helyezések

A modellvitorlások hajói az orfűi Pécsi tó csendes, olykor ta-
rajos hullámaival birkóztak április 29-e és május 1-je között. A 
versenyen megmérettette magát a százhalombattai Dunamenti 
Energia Modellező Klub is

Ifjú világbajnoki ezüstérmes
A dobogó második fokára állhatott fel, és vehette át kategóriá-
jában élete első világbajnoki ezüstérmét Díaz-Zrubecz Adriano, 
a százhalombattai Magor Harcművészeti Egyesület Qwan Ki Do 
szakosztályának versenyzője az olaszországi Padovában április 
23-24-én megrendezett I. Gyermek és Ifjúsági Világbajnokságon. 

A battai klub 29 versenyzőt indí-
tott, akik közül hárman aranyérem-
mel, 1 bronzéremmel, és két 4. helye-
zéssel térhettek haza.

Eredmények:
Angyal Bence, Kabai Bálint U12 MK2 
2000 m - arany
Pál Lili U23 K1 2000 m - arany

Viski Gábor Szabadidős 2000m - 
arany
Kriston Alíz U10 MK1 2000 m - bronz
4. hely Varga Dávid U13 MK1 2000 m
4. hely Csapó Csanád, Süvegjártó Csa-
nád U12 MK2 2000 m

Gratulálunk minden résztvevőnek!

n

Éremeső a kajakosoknál
Kiválóan kezdődött a százhalombattai Dunafüredi Vizisportklub 
kajakosainak idei versenyszezonja április 30-án, az A-híd kupa 
Öbölkör bajnokságán a fővárosi Újpesti-öbölben.

A Százhalombattán élő mesternek 
Flóri Miklós az országos Dan Kollégi-
um és a Magyar Judomesterek Klub-
jának elnöke, a Nemzetközi Judo Szö-
vetség Masters bizottságának egyik 
igazgatója adta át az erről szóló okle-
velet.

Szél Pál már az általános iskolában 
megszerette a sportot testnevelő ta-
nára, Kolosi György révén. Kipróbál-
hatták a focit, a kézi- és a kosárlab-
dát, az atlétikát és a teremsportokat 
is. Csepelen, a középiskolás évei alatt 
kezdett birkózni, majd az iskola után 
judora váltott. A katonaság alatt is 
sportolt, a szolgálat letelte után elvé-
gezte a Testnevelési Főiskolát. Egyre 
többet foglalkozott a sporttal, köny-

vet is írt a speciális önvédelmi tech-
nikát kidolgozó Jakab Lajosról. Szél 
Pál 1989-ben kezdte oktatni Százha-
lombattán a Jakab-önvédelmet, de 
felépítette a budapesti, a debreceni és 
a velencei klubot is. A judo végigkí-
sérte életét, kiemelt edzőhely az idő-
sebb, nagyobb tudású sportolókat tö-
mörítő Magyar Judo Mesterek Club-
ja. Masters versenyzőként számos ha-
zai érmes helyezése van, de a lengyel, 
román, osztrák, spanyol és a szlovák 
bajnokságokon is dobogóra állhatott, 
csakúgy, mint Európa- és világbaj-
nokságon.

Vezér Mihály, Százhalombatta pol-
gármestere közösségi oldalán gratu-
lált a rangos elismeréshez:

„Szél Pál városunk közéletének 
egyik kiemelkedő személyisége. Tős-
gyökeres battai, közel 30 éve képvise-
lő, sikeres vállalkozó, a helyi polgár-
őrség alapítója és ezeken felül kivá-
ló sportoló. Rögbijátékosként komoly 
sikereket ért el a Battai Bátor Bulldo-
gok csapatával, mindemellett ötdanos 
judo mester, aki klasszisát világverse-
nyeken is bizonyította. A mai nap fo-
lyamán a cselgáncs tevékenységének 
elismeréseként megkapta a hatodik 
danját. Gratulálok Pali! Köszönöm, 
hogy tovább öregbíted városunk hír-
nevét!” n

Hatodik danos judo mester
Ünnepélyes keretek között, a Budapesti UTE Jégcsarnokban 
április 30 –án rendezett Nemzetközi Judo Versenyen vehette át 
sportszakmai elismerésként VI. danját Szél Pál. 



1 1 .  O L D A LS Z Á Z H A LO M B AT TA I  H Í RT Ü KÖ R  •  X X X V.  É V F O LYA M  8 .  S Z Á M  •  2 0 2 2 .  M Á J U S  5 .

S P O RTS P O RT

Fontos hazai mérkőzés várt ránk 
a Fradi U21 ellen. A hazai győzelmek 
szinte kötelezőek a célkitűzés elérésé-
hez, de mindenki tudja, hogy a kötele-
ző győzelmek a legnehezebbek.

Ismét nagy érdeklődés mellett a vá-

rakozásnak megfelelően kezdődött a 
meccs. Felváltva estek a gólok. A hazai 
csapat góljaira mindig érkezett válasz. 
Az első tíz percben, Kovács János né-
hány védése után és Félegyházi Zsolt 
négy góljának tapsolt a publikum, de 

csak egy góllal 7-6-ra vezettünk. Ez 
után több sikeres védekezés segítet-
te, hogy ellépjünk ellenfelünktől és ki-
alakuljon a már-már megnyugtató hat 
gólos különbség. Sajnos a félidő utol-
só perceiben két hiba és kicsit közelebb 
jöttek az FTC fiataljai (18-14).

A mérkőzés szünetében és az idő-
kérések alatt a lelkes közönség szóra-
koztatásáról a B-Cool fiatal táncosai 
gondoskodtak és ismét nagy figyelem 
övezte a nézők közötti ajándéksorso-
lást.

A második félidő elején tovább 
zárkóztak a vendégek és 22-20-nál a 
38.percben bízhattak abban, hogy si-
kert arathatnak. Szerencsére a frissen 
beálló Tóth Bálint új ritmust adott a 
hazai csapatnak és lendületével, góljai-
val húzta magával a többieket is, így az 
50.percre ismét hat gólos (30-24) volt 
az előny. Az utolsó tíz percben kiütkö-
zött a nagyobb rutin és a hosszabb kis-
pad. Ekkor Zatureczki Kevin vállalta 
magára a vezér szerepét és a hazaiak 
kialakították a tíz gólos különbséget.

A csapat, ezen a mérkőzésen meg-
valósította a szakmai stáb terveit és to-
vábbra is vezeti az alsóházi rájátszás 
tabelláját.
Százhalombatta, 2022.04.23., néző: 
200 fő

SZKE: Kovács, Pásztor, Bokréta 
(kapusok), Mogyorósi 3 (1), Gálli 3 (1), 
Félegyházi 9, Kővári 5, Gyurcsovics 3, 

Zatureczki 7, Kiss, Kedves 1, Tóth 6, 
Kollonay, Keresztes 1, Fiar, Györkő; 
vezetőedző: Adorján Gábor

Kevés hiányzott az idegenbeli 
győzelemhez május 1-jén: Mező-
kövesd - Százhalombattai KE 33-
32 (16-17)

A mérkőzésen az első félidőben ha-
talmas taktikai csata zajlott a két reme-
kül felkészített csapat között. A hazai 
csapat mindig vezetést szerzett, a Bat-
taiak mindig egyenlítettek. A második 
játékrész elején újabb három Kovács 
János védés és néhány remek támadás 
után három gólos különbséget sikerült 
kiharcolnunk (39.p. 18-21). Az 51. per-
cig tartottuk a különbséget, majd csa-
patunk utolsó erőtartalékait előszedve 
küzdött és zárkózott így alakult ki az 1 
gólkülönbséges végeredmény.

SZKE: Kovács, Bokréta (kapusok), 
Mogyorósi 7, Gálli 1(1), Félegyházi 8, 
Kővári 3, Gyurcsovics 2, Zatureczki 4, 
Kiss 5, Kollonay 1, Fiar, Kedves, Ke-
resztes, Györkő, Pap, Tóth; vezető-
edző: Adorján Gábor

Semmi nincs veszve, mert tovább-
ra is a bajnokság rájátszásának alsó-
házában az első helyen állunk.

A következő hazai mérkőzés: Száz-
halombattai KE-Debreceni EAC, 
2022.05.07., szombat, 18 óra, battai 
sportcsarnok. A belépés ingyenes, az 
élmény garantált.

 n

Magabiztos győzelem után  
egy gólos vereség

38-28-ra verte hazai pályán a Százhalombattai KE az FTC-
Diagnosticum U21 csapatát a férfi kézilabda NB I/B csoportjá-
nak rájátszásában április 23-án. Tallér Zsolt technikai igazgató 
beszámolója.

KÉZILABDA NB I/B 
RÁJÁTSZÁS 

 
HAZAI MÉRKŐZÉSEK 
 

2022.04.01. péntek 19:30 SZKE – Vecsés  28-25 
2022.04.23. szombat 18:00 SZKE - FTC U21  38-28 
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 ! 
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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

Keresek eladó garázst Százhalombat-
tán. Lomos, romos is érdekel. 

06-70-504-4983

Cserépkályha, kandalló, kemence 
építés, átrakás, tisztítás. 

06 30 394 4246

OKTÁN SZÁLLÓ
MUNKÁSSZÁLLÁS  (EG19009148)

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

06 23 354-812

Autófelvásárlás azonnali készpénz-
fizetéssel állapottól függetlenül 0-18 
éves korig.  Tel.: 06-30/6821390
WWW.A111AUTO.HU

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

A Safetykleen Hungary Kft Azonnali kez-
déssel Raktáros – Szervizes munka-
társat keres. Elvárások: B kategó riás jogo-
sítvány, Targonca jogosítvány, Felelősség-
teljes munkavégzés. A munkaidő normál 
rendben, kizárólag munkanapokon, napi 8 
óra. Elsősorban százhalombattai, vagy kör-
nyékbeli jelöltek jelentkezését várjuk. Je-
lentkezni a 06 20 258 8824 -es telefonszá-
mon lehet.


