
A városvezető elmondta, hogy 
kollégáival hónapok óta dolgoz-
tak azon, hogy valamilyen módon 
feltöltsék vízzel a tavat, amelyet 

már az elmocsarasodás, később 
pedig a biztos kiszáradás fenye-
getett. Ennek oka, hogy jó ideje 
gyér az utánpótlás, ugyanis üze-

men kívül áll a melegvizű csator-
na, a Bara-patak vízhozama pe-
dig rendkívül csekély. Sürgős be-
avatkozásra volt szükség azért is, 

mert az elemzések szerint legké-
sőbb másfél hónap múlva az élő-
világ már kipusztult volna.

Átmeneti gyors megoldásként 

a Virág utcai tűzcsapról, mintegy 
40 ezer köbméternyi vízzel pótol-
ják a hiányzó mennyiséget. Amint 
elérik a szükséges szintet, üzem 
behelyezik az oxigénellátást biz-
tosító, illetve esztétikai élményt 
nyújtó szökőkutat. A mostani cso-
bogó feltöltés is a dúsítást szolgá-
ja. A jövőbeni végleges megoldást 
a közelben 2-3 felszíni kút fúrá-
sa jelenti, amelyek folyamatosan 
biztosítják az optimális szintet. A 
kutak várhatóan már ősszel vizet 
adnak. 

A polgármester közösségi ol-
dalán reményét fejezte ki, hogy a 
tó nemsokára a régi formájában 
köszönti az odalátogatókat, és 
ismét helyet adhat az oly népsze-

rű sárkányhajó versenyeknek is. 
Mint írta, „mindnyájan elősze-
retettel látogatjuk a dunafüredi 
Csónakázó-tavat sportolásra, 
kutyafuttatásra vagy akár egy kis 
könnyű esti sétára. Fontos fel-
adatunk – a „látvány” mellett – a 
tó ökológiai egyensúlyát is visz-
szaállítani”.

Vezér Mihály újságírói kérdés-
re elmondta, hogy a tónál hely-
reállítottak minden olyan kültéri 
tárgyat, amit ismeretlenek meg-
rongáltak. A rendőrség és a pol-
gárőrség kiemelten figyeli a te-
rületet, illetve kamerákat is ki-
helyeznek, hogy elkerülhetőek le-
gyenek a hasonló esetek – tette 
hozzá.   n

A TARTALOMBÓL:A TARTALOMBÓL:
Látogatás a Hivatalban

Harminckét év év a város 
szolgálatában

Elkezdődött  
a szúnyoggyérítés

Diákcsere Portugáliában
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Megmentik a tavat
Megkezdődött a százhalombattai dunafüredi Csóna-
kázó-tó vízzel való feltöltése május 16-án. A vízpótlás 
10 napon keresztül zajlik – tájékoztatott a helyszínen 
Vezér Mihály polgármester. 

Tisztelt Horváth Péter 
Vezérigazgató Úr!

Örömmel tölt el, hogy Százhalom-
batta Város Önkormányzata és a 
Dunamenti Erőmű Zrt. kapcso-
lata évről-évre erősödik, hiszen a 
MET csoport társadalmi szerep-
vállalása – városunk életében – 
példaértékű. 

Együttműködésünk hosszú évei 
alatt a Dunamenti Erőmű Zrt. tá-
mogatta a százhalombattai óvo-

dák fejlesztő programjait, sport-
egyesületeinket, a DERT nyugdí-
jas klubot, a városban található 
játszóterek karbantartási munká-

latait, az óvodából iskolába kerü-
lő gyermekek látás és ortopédi-
ai szűrővizsgálatait és városunk 
egyik legnagyobb rendezvényét a 
Battai Napokat.

Mindezek mellett most 250 
millió forint TAO átutalásával tá-
mogatta a százhalombattai Kosár-
labda Edzőcsarnok és tornaterem 
építését.

Önkormányzatunk és min-
den százhalombattai lakos nevé-
ben köszönöm a nemes szívű ado-

mányt a százhalombattai Kosár-
labda Edzőcsarnok és tornaterem 
megvalósításának támogatását!

További eredményes munkát 
és jó egészséget kívánok Önnek és 
minden munkatársának!

Százhalombatta, 2022. május 4.

Tisztelettel:
Vezér Mihály Ph.D.

polgármester

NYÍLT LEVÉL A DUNAMENTI ERŐMŰ ZRT. VEZÉRIGAZGATÓJA RÉSZÉRE
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Az alapítvány kérésének eleget 
téve, a csoport bejárhatta a Pol-
gármesteri Hivatalt a városveze-
tővel, aki az önkormányzat mű-
ködéséről is beszélt. Mint mond-

ta, nagy érdeklődést mutatott a 
csapat, amely számos kérdést ve-
tett fel a találkozó során. Megál-
lapodtak abban, hogy az alapít-
vány csoportja védnökséget vállal 

a dunafüredi Rózsák tere felett, 
és részt vesz annak gondozásá-
ban, illetve az önkormányzat a 
szervezettől vásárolt ajándéktár-
gyakat adományozza emlékül a 
város vendégeinek, kitüntetett-
jeinek. A polgármester kiemelte, 
hogy minden területen töreked-
ni kell az esélyegyenlőség megte-
remtésére, a többi között tovább-
ra is fontos feladat az intézmé-
nyek teljes körű akadálymente-
sítése. 

A jó hangulatú látogatás végén 
a polgármester egy battai aján-
dékkal kedveskedett a csoport-
nak, amely cserébe egy saját ké-
szítésű kerámiát adott át. Vezér 

Mihály köszönetet mondott a lá-
togatásért és az érdeklődésért, 
egyúttal örömét fejezte ki, hogy 
találkozhattak.

Czeczon Zsuzsa, az alapítvány 
vezetője elmondta, hogy a mos-
tani találkozó a tavaly szeptem-
berben megkezdett foglalkoztatói 
program részeként jött létre. A 
projekt során a dolgozói csoport 
cégeket, üzemeket, illetve intéz-
ményeket keres fel, hogy megis-
merhessék az ott folyó tevékeny-
séget. Hozzátette, a jövőben to-
vábbi nem védett munkahelyeket 
szeretnének meglátogatni a gya-
korlati ismeretek bővítése céljá-
ból. n

Chernel István ornitológus a 
természetvédelem jegyében elő-
ször 1902-ben szervezte meg a 
madarak és fák napját május 10-
én.

Vezér Mihály elmondta, hogy 
május a tavasz ünnepe is, ilyen-
kor a legszebb a természet, 
amelyről a madarak is hírt ad-
nak. A környezet és az élővilág 

védelmének napja jó alkalom 
arra, hogy felhívják a figyelmet 
a természeti kincsekre, az erdők-
ben élő fákra, madarakra, ame-
lyek megóvása napjainkban külö-
nösen fontos. „Egy Földünk van, 
amire vigyáznunk kell” – fogal-
mazott a polgármester.

A faültetés után Kovács Ma-
rianna mesemondó történe-
tét hallgathatták meg a gyere-
kek, majd Farkas Eszter Kata a 
B-Cool Dance Team SE. edzője 

és tanára tánccal mozgatta meg 
a jelenlévőket. A Dobbant-lak Ál-
latvédő Egyesület állatokat vitt 
a rendezvényre, Ozmitz Klára a 
szervezet vezetője és csapata sok 
érdekességet osztott meg az élő-
világról.

Az önkormányzat idén is fát 
vagy cserjét ajándékozott intéz-
ményeknek, melyet közösen ül-
tethetnek el a gyermekekkel.

n

Madarak és fák napja
A hagyományokhoz hűen, a jeles nap alkalmából az ön-
kormányzat nevében ismét fát ültetett az óvodásokkal 
közösen Vezér Mihály polgármester a kulturális központ 
mögötti területen. Az eseményen részt vett Nagy Balázs 
alpolgármester és Lukács Bernadett képviselő is.

Látogatás a Hivatalban
A százhalombattai Sérültekért Alapítvány 12 fős 
 csoportját fogadta a Városházán Vezér Mihály polgár-
mester május 5-én.
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A városvezető előrebocsájtot-
ta, hogy a sikerek mindig a kollek-
tív munka eredményének voltak 
a gyümölcsei, az esetelegesen ke-
vésbé optimális döntések az ő vál-
lát nyomják. Felidézte, hogy a har-
minckét évből huszonnyolc éve te-
vékenykedik polgármesterként – a 
2002 és 2006 közötti ciklus kivé-
telével – a sors, illetve a választók 
akaratából. Nagyon nagy kihívást 
jelentett, hogy olyan elődök munká-
ját kellett folytatni, mint Csenterics 
Sándor, a Dunamenti Erőmű alapí-
tó igazgatója, Rátosi Ernő, a DKV 
vezérigazgatója, vagy Szekeres Jó-
zsef tanácselnök. 

A bevezető gondolatok után az 
előadás az életpálya legfőbb állomá-
sait számba vevő „leltár” ismerteté-
sével folytatódott. 

Vezér Mihály felidézte, hogy a vá-
ros egyik jeles eseménye volt a helyi 
televízió megalapítása még a rend-
szerváltozás előtt, azóta már kábel-
hálózat is kiépült.

A szűkös pénzügyi források mi-
att elkerülhetetlen volt a helyi adók 
bevezetése, ami kezdetben feszült-
séget okozott az itteni  vállalatok és 
az önkormányzat között. Az intéz-
kedésnek köszönhetően sikerült ki-
lábalni a csődközeli helyzetből, sta-
bilizálódott a költségvetés. Ennek 
fontos eleme volt az is, hogy ’92-ben 
a MOL-tól, majd később az Erőmű-
től részvényeket igényelt a város. 

A beruházásoknál Százhalombat-
ta a korát megelőzve, még a tanácsi 
rendszerben is gyakorlatilag közbe-
szerzés alapján választotta ki a kivi-
telezőket. A fejlesztések során meg-
épült Dunafüreden a Városi Csa-
ládsegítő Központ, illetve kiépült a 
szennyvízcsatorna a városrészben. 
Az önkormányzatnak jutányos áron 
sikerült mintegy 100 lakást vásárol-
nia az OTP-től, amiket értékesítet-
tek a helyi lakosok számára. Tüs-
ke László felügyeletével befejezték 
az egykori IV. számú – ma már 30 
éves – Kőrösi általános iskola építé-
sét, amit korábban a pénzhiány hát-
ráltatott. A piac és a bevásárlóköz-
pont ’94-ben épült meg.

Nagy megtiszteltetés és életre 
szóló élmény volt a Régészeti Park 
felavatása Göncz Árpád részvételé-
vel 1996-ban. A köztársasági elnök 
egy napot töltött a városban.

Jelentős összeget adott az önkor-
mányzat a szerb templom felújítá-
sára, továbbá kerékpárutak és jár-
dák létesültek településszerte ’94 és 
’96 között.

Százhalombatta elnyerte a „Nem-
zeti Sportváros” címet 1997-ben, az-
óta is ehhez méltó sportélet folyik a 
városban.

Néhány év alatt több mint 
1 milliárd forintot költöttek a 
hőközpontok korszerűsítésére, ami 
jelentős energiamegtakarítást ered-
ményezett.

A lelki fejlődés még fontosabb, 
mint a fizikai – fogalmazott Vezér 
Mihály –, ennek jegyében szentel-
ték fel a Makovecz Imre által terve-
zett Szent István templomot 1996-
ban, három évvel később pedig a 
Finta József által megálmodott re-
formátus templomot. 

Fontos mérföldkő volt 2000-ben 
az ipari park létrehozása, első ütem-
ben 74 hektáron. Többen vitatták 
ennek létjogosultságát a nagyüze-
mek jelenlétére, illetve arra hivat-
kozva, hogy megkésett a beruházás 
a hasonló térségi létesítmények mi-
att.  Az idő azonban igazolta, hogy jó 
döntés született, mára ugyanis kibő-
vített területen mintegy 1600 főnek 
munkát, a városnak pedig iparűzési 
adót biztosítva működik a park.

Kiépült az Urbárium II. város-
rész, azonban túl szűk telekszerke-
zettel, amit a lakhatási igények ki-
elégítése kényszerített ki. Nagy je-
lentőségű fejlesztés volt a 112 bér-
lakás felépítése az Erkel körúton 
2002-ben, a beruházás 980 mil-
lió forintos pályázati és mintegy 30 
millió forintos önkormányzati for-
rásból valósult meg. Szintén ebben 
az évben, még az önkormányzati vá-
lasztás előtt, közel 200 millió forin-
tos elnyert pályázati forrásból 48 
telket alakítottak ki a Fogoly utcá-
ban. Az ingatlanok értékesítése ko-
moly nyereséget hozott a városnak.

A nagy számban beköltöző fia-
tal családok számára kialakították 
a Kocsány-kerti és a Csónakos lakó-
parkot szintén 2002-ben. Ezen idő-
szakban épült ki Matta-kert, a lakó-
kerület zsúfoltságának enyhítésére 
igyekszik megoldást találni a jelen-
legi vezetés. A Városkapu Üzletház 
és a Tesco is ebben a ciklusban lé-
tesült. 

Az önkormányzat megvásárolta 
a Téglagyárat, azonban a hatósági 
tiltás miatt semmilyen változtatást 
nem lehet eszközölni a területen.

A további ütemben megépült 
az először átmeneti, majd mára az 
igényekhez igazodva, 56 fő részére 

bentlakásos ellátást biztosító Idő-
sek Gondozóháza.

A polgármester megemlítette az 
egykor népszerű Rádió 6-ot, amely-
nek lejárt a frekvenciaengedélye 
2014-ben, és nem volt kérdéses, 
hogy az új pályázaton a konkurens 
szomszéd várossal szemben már 
nem nyerhetett a működtető battai 
önkormányzati cég.

Népszerű a lakosság körében a 
dunafüredi közösségi ház, csakúgy, 
mint a Városi, illetve a mellette lévő 
Szalai János Uszoda. Megjegyezte, 
hogy Százhalombattán kimagasló 
az egy főre jutó vizes-felület négy-
zetméter aránya.  

Sokáig szégyenfolt volt a beton-
keverő üzem, amelyet tárgyalá-
sok nyomán sikerült felszámolni a 
2006-os polgármesteri ciklusa ele-
jén.

A városközpont kiépítésének ré-
sze volt a mentőállomás Urbárium-
ban kialakított új épületbe való köl-
töztetése, a Rubik tér kialakítása, 
a CBA megépítése, valamit a főtér 
megújulása. Bár politikai vitát vál-
tott ki, hogy az előző rendszerben 
regnáló Szekeres József nevét ve-

gye fel az újonnan megépült rendez-
vényközpont, végül azonban sike-
rült még életében munkásságához 
méltó gesztust gyakorolni a volt ta-
nácselnök felé. A központi beruhá-
zás részeként 86 lakás és mélyga-
rázs épült a látványelemekkel ellá-
tott, új arculatú Szent István téren. 
Teljesen felújították a kulturális 
központot és megújult a Városháza 
külseje.

Jelentős beruházás volt a vasút-
állomásnál kialakított buszparko-
ló és váró. Vezér Mihály reményét 
fejezte ki, hogy sikerül majd elér-
ni, hogy az uniós beruházásban fel-
újított vasútállomás aluljáróján ke-

resztül elérhető legyen az ipari park. 
Szólt arról is, hogy kormányab-

lak-helyiséget alakított ki az önkor-
mányzat, illetve, hogy fontos fej-
lesztés volt az 1 milliárd forintos pá-
lyázati forrásból megvalósuló bioló-
giai szennyvíztisztító.

Új blokkot kapott az egészségügyi 
központ a harmadik ciklus elején, és 
nagy vívmány volt, hogy létrejött az 
államilag finanszírozott egynapos 
sebészet 2002 és 2006 között.

A jövő nagy feladata az állami 
forrásból megvalósítandó új, több-
funkciós sportcsarnok megépítése, 
illetve az Arany iskola udvarán épü-
lő – oktatási, egyesületi és tömeg-
sport igényeket is kielégítő – kosár-
csarnok befejezése.

Vezér Mihály kiemelte, hogy a 
prosperitás záloga a többi között a 
mások iránti, befogadáson alapuló 
tisztelet, ami mindig is jellemző volt 
Százhalombattára.

Az elődadás után közel egyórás 
kötetlen beszélgetés bontakozott ki, 
amely során a polgármester vála-
szolt a hallgatóság kérdéseire.

Kovács Attila

A hely története – Harminckét év a város 
szolgálatában

A „Matrica” Múzeum felkérésére az intézmény hely-
történeti sorozatának keretében tartott előadást 
Vezér Mihály, Százhalombatta polgármestere a város  
50 éves múltjáról, kiemelve azt a több mint három 
évtizedet, amelyet különböző beosztásokban a tele-
pülés szolgálatában töltött.
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Újdonságok a könyvtárban
 Az év versei 2021

Borsa Brown: Az arab királyság
Nicholas Sparks: A kívánság
George R. R. Martin: Trónok harca (képregény)
Marie-Aude Murail: A lélekdoki
Pons nyelvkönyv lustáknak: angol és spanyol
Shel Silverstein: A jóságos fa
Sárvári Györgyi: Valentin és Mázli - mesekönyv az  
epilepsziával élő gyerekekért
Krusovszky Dénes: Azóta őzike
Takács Zsuzsa: Spirálfüzet - kamaszlányversek

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
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 ol-
dalon.

***
Álláslehetőség. A Városi Csa-

ládsegítő Központ, közétkezte-
tési feladat ellátásához az alábbi 
munkakörökben pályázatot hir-
det: élelmezésvezető, adminiszt-
rátor, szakács, konyhai kisegítő, 
dietetikus. A meghirdetett pozíci-
ók mindegyike a közalkalmazot-

ti jogállásról szóló törvény hatá-
lya alá esik. Pályázatok leadása és 
bővebb információ: Borkos Dávid, 
vcsgk@mail.battanet.hu, tele-
fon: 0623/354-934, 2440 Százha-
lombatta, Szivárvány tér 5.

***
Álláslehetőség. A Reformá-

tus Egyház Drogmissziója buda-
pesti addiktológiai járóbeteg-ellá-
tó részlegébe pszichiáter szakorvos 
kollégát keres. Pszichiátriai szakor-
vos végzettséggel rendelkezők vagy 
pályakezdő orvosok jelentkezését 
is várják. A pályázatok az eszter@
kimm.hu e-mail címre küldhetők.

***
Álláslehetőség. A Százhalom-

battai Arany János Iskola munká-
jára igényes iskolatitkárt keres tel-
jes munkaidőbe, közalkalmazot-

Május 20. (péntek) 18.00: 
Négykezes – Kéri Mihály és Puha 
Ferenc kiállítása – BKK emeleti ga-
léria

Május 28. (szombat) 10.00: 
Örömtánc – Szent István tér

Május 28. (szombat) 14.00: 
Családi nap: Fémművesség – „Mat-
rica” Múzeum

Június 3. (péntek) 9.00: 7. 
Battai könyvünnep – „Dobj el min-
dent és olvass!” közös olvasás a 
Szent István téren a HBVK szerve-
zésében.

Június 3. (péntek) 16.00: 7. 
Battai könyvünnep – Vers- és pró-
zamondó verseny díjátadó gálája - 
HBVK

Június 3. (péntek) 18.00: 7. 
Battai könyvünnep – Rácz Laci egy-
szerű történetei, könyvbemutató – 
HBVK

Június 5. (vasárnap) 18.00: 
Gyertyaláng – Duna Művészegyüt-
tes előadása – BKK színházterem

n

A családi napot délelőtt 10.00 
órától Házi Tamás és a hozzá csat-
lakozók Örömtánca nyitja, me-
lyet 14.00 órától egy színes, vidám 
családi délután követ. 

A kicsiket a Zenepavilonnál ki-
alakított Gyerekszigeten kézmű-
ves- és játszó foglalkozások vár-

ják Gebei Katival, a Hamvas Béla 
Városi Könyvtárral és a „Matrica” 
Múzeummal. 14.00 órától Kovács 
Marianna mesemondó meséjét is 
meghallgathatják és a népi játék-
tár változatos mozgásos program-
jaiba is bekapcsolódhatnak. 

A színpadi programokat 15.00 
órától a Langaléta garabonciá-
sok gólyalábas bemutatója nyit-
ja, de lesz hullahopp bemuta-
tó, gyermekkoncert, és a Maszk 
bábszínház Mátyás király bo-
londos bolondja című előadá-
sát is megtekinthetik 17.00 órá-

tól. 18.15-től Vavra Bence látha-
tó majd a színpadon, akit 18.45től 
Sofi (Nemazalány) követ. 19.30tól 
-23.00ig Dj Matisz vár mindenkit, 
hogy egy közös utcabállal zárják 
a gyermekek ünnepét, melyet vi-
dámpark és sokszínű vásári forga-
tag is kísér. 

A Barátság Kulturális Központ 
előterében május 26-tól Lázár Er-
vin Négyszögletű kerek erdő című 
meséje elevenedik meg óriásbá-
bok formájában. 

Bízunk benne, hogy Önök is ve-
lünk tartanak a majd ezen a kü-
lönleges májusi szombaton! 

Az esemény részleteit, és a Ba-
rátság Kulturális Központ májusi 
programjait megtalálják a honla-
pon – www.baratsagkk.hu – és a 
facebook-oldalon. 

Barátság Kulturális Központ
Érték és élmény!

Gyereknapi családi nap
Május utolsó hétvégéje a gyermekek ünnepe, melyet idén 
kicsik és nagyok együtt ünnepelhetnek a Szent István 
téren május 28-án, szombaton.

ti jogviszonyba 2022. június 07-
ei kezdéssel. Elvárás: minimum 
érettségi és adminisztrációban 
való jártasság. Jelentkezés ese-
tén az önéletrajzokat a titkarsag@
aranybatta.hu e-mail címre vár-
juk. Érdeklődni a 06-30-242-
6838-as telefonszámon lehet.

***
Közgyűlés. A Dubics Tamás 

Horgász Egyesület éves közgyű-
lését 2022. május 28-án szomba-
ton 9.00 órai kezdettel tartja a Vá-
rosháza „B” épületének dísztermé-
ben.

n
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A Dunán 2013-ban elvonult 
árhullám óta, kormányzati dön-
tés nyomán az árvízi védekezés 
mellett a szúnyoggyérítést is ka-
tasztrófavédelem végzi. A köz-
ponti szúnyoggyérítés mellett 
azonban minden önkormányzat-
nak lehetősége van saját költség-
vetése terhére szúnyoggyérítést 
végeztetni a településen.

A központi szúnyoggyérí-
tés, a helyismerettel rendelkező 
entomológus szakemberek fel-
térképezése alapján, a szúnyo-
gok tenyészőhelyeitől, és a kifej-
lett egyedek előfordulási helyei-
től függ, ezeken a pontokon mé-
rik rendszeresen a csípésszámot, 
továbbá a vízben fejlődő szú-
nyoglárvák számát. Az adatokat 
kiegészítik az elmúlt évek ár- és 
belvízi védekezése során szerzett 
információkkal, valamint az ál-
lampolgárok által az önkormány-
zatok felé jelzett bejelentésekkel 
és a bejelentések alapján végzett 
szakértői vizsgálatokkal.

Az előírások szerint a szúnyog-
gyérítést alapvetően kétféle tech-
nológiával végzik ott, ahol azt 
a szakértő a szúnyogok egyed-
szám-növekedése miatt javasol-
ja:

A biológiai gyérítés során 
egy baktérium által termelt fe-
hérjetartalmú készítményt jut-
tatnak a szúnyogok tenyészőhe-
lyeire a vízbe. A kisebb vízfelü-
letekre járműre szerelt nagynyo-
mású permetezővel, a nagyobb 
vízfelületekre pedig repülővel 
juttatják ki a készítményt. A kör-
nyezetbarát szer az alkalmazott 

dózisban kizárólag a szúnyog-
lárvákat pusztítja el, ártalmat-
lan minden más élőlényre. Ez a 
módszer a kifejlett szúnyogok el-
leni védekezéshez nem alkalmaz-
ható, csak az utánpótlásuk csök-
kenthető a lárvák elpusztításá-
val. A folyók áradása után, vagy 
esőzéskor milliószámra keletkez-
nek pocsolyák olyan területeken, 

amelyek nem közelíthetőek meg. 
Ilyen erdős, fás területen a bio-
lógiai készítmény légi kijuttatá-
sa sem vezetne eredményre, hi-
szen a készítmény nem jutna el a 
fák lombjai alatt lévő vízfelületig, 
ahol a szúnyoglárvák fejlődnek. 
Mindezeken túl a szúnyogok élő-
helyeinek jelentős része magán-
telkeken található. Nem lehetsé-
ges tehát kizárólag biológiai eljá-
rással védekezni a szúnyogok el-
len, mivel lehetetlen felkutatni és 
kezelni minden egyes pocsolyát, 
kerti vízzel teli hordót, vagy vöd-
röt.

A katasztrófavédelemnek és a 
kivitelezést végzőknek is célja a 
biológiai módszer részarányának 
növelése. Idén lezárul az a há-
roméves program, amelynek ke-
retében a csípőszúnyogok leg-
fontosabb élőhelyeit térképezik 
fel. Korábban ilyen térképek csak 
néhány térségről készültek. A ka-
tasztrófavédelem által megren-
delt felmérés azokra a régiókra – 
a folyók menti térségekre és a na-
gyobb tavak környezetére – ter-
jed ki, ahol rendszeresen jelentős 
szúnyogártalom alakul ki. 

A kémiai szúnyoggyérítés 
során egy piretroid hatóanyagú 

irtószert permeteznek a szakem-
berek földi úton, azaz platós gép-
járművön rögzített berendezések 
segítségével. Az eljárás történ-
het melegködképzéssel, ekkor az 
apró cseppekre bontott irtószer 
terjedését hő hozzáadása is se-
gíti. Ez a technológia elsősorban 
növényzettel erősebben borított 
környezetben előnyös, de a lét-
rejövő köd rövid időre korlátozza 
a látási viszonyokat, ezért forgal-
mas helyeken kevésbé használa-
tos. A másik lehetőség az ULV el-
járás, ami szintén apró cseppek-
ben juttatja ki az irtószert, de hő 
hozzáadása nélkül. A permetfel-
hő csak kis mértékben észlelhető, 
a közlekedést nem zavarja, ezért 
forgalmasabb, városias területe-
ken elsődlegesen ezt az eljárást 
alkalmazzák. 

A szer a kijuttatott mennyiség-
ben emberekre, melegvérű álla-
tokra, növényekre ártalmatlan, 
az csak többezerszeres dózisban 
fejtene ki negatív hatást. Hektá-
ronként mindössze fél litert per-
meteznek ki belőle, kijuttatás 
után néhány órával pedig le is 
bomlik. A kezeléseket napnyug-
ta után kezdik, így a méhekre, és 
más nappal aktív rovarokra nem 
jelent veszélyt a szúnyogirtás (az 
alacsony dózis miatt a méhfélék-
re és más kevésbé érzékeny rova-
rokra egyébként sincs letális ha-
tása a készítményeknek). Ennek 

ellenére elővigyázatossági okok-
ból a gyérítés előtt a szakembe-
rek tájékoztatják a méhészeket, 
hogy mikor és hol lehet perme-
tezésre számítani. A kémiai per-
metezés a települések belterüle-
tén zajlik.

Az országos tisztifőorvos dön-
tése értelmében, a kis vízfelüle-
teken fejlődő szúnyogok elleni 
hatékony védekezés érdekében 
a lakosság figyelmét is szük-
séges felhívni arra, hogy ér-
dekük és kötelességük a szú-
nyogok szaporodásának 
akadályozása otthonukban. 
Minél kevesebb a szúnyoglárva, 
annál kevesebb a kifejlett szú-
nyog. Éppen ezért érdemes a ház 
körüli kisebb vizeket lefedni, ki-
önteni, rendszeresen cserélni. 
Egy-egy vízzel teli virágcserép-
ben, vödörben, gumiabroncsban, 
eldugult ereszben százával, akár 
ezrével fejlődhetnek szúnyogok. 
Az esővízgyűjtő hordókat aján-
lott szúnyoghálóval lefedni, a ház 
előtti árkokat pedig rendben tar-
tani, hogy ne tudjon benne hosz-
szabb ideig megállni az esővíz. 

Százhalombattán május 12-13-
án biológiai gyérítést végeztek, 
május 17-én pedig kémiai perme-
tezést hajtottak végre. A gyérítés 
több lépcsőben zajlik, így a nyá-
ri szezonban több alkalommal is 
lesznek beavatkozások.

n

A SZISZKI ballagásán is na-
gyon sokan vettek részt, számos 
gépjármű érkezett, itt sem történt 
rendkívüli esemény.

Az iskola vége sajnos más je-
lenségeket is magával hoz. Na-
gyon sok gyermek illetve fiatalko-
rú jelenik meg a város különböző 
közterületein. Az alkoholfogyasz-
tás mellett gyakran előkerülnek 
más „szerek” is. Talán ennek is 
köszönhető a rendszeres, főleg 
éjszakai hangoskodás, szemete-
lés a közterületeken. Nem győz-
zük eléggé hangsúlyozni a családi 

kontroll fontosságát, figyelemfel-
hívó kell, hogy legyen, ha példá-
ul egy 15 éves gyerek, különböző 
szerek hatása alatt, netán még it-
tasan is, rendszeresen hajnalban 
megy haza.

Természetesen megkezdődött 
az ilyenkor szokásos vízi szolgálat 
előkészítése, illetve folyamatos a 
rendőrséggel és a közterület-fel-
ügyelettel való közös járőrözés.

Mindenkinek eseménymentes 
pihenést kíván a százhalombattai 
Városi Polgárőrség.

n

Szúnyoggyérítés
Az évente több lépcsőben előírt központi szúnyoggyérítési 
programot az országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 
koordinálja. Százhalombattán májusban kezdődtek meg a 
biológiai és kémiai gyérítések.

Polgárőr beszámoló
Nagyon sok iskolai rendezvény volt áprilisban, a legna-
gyobb mozgósítást igénylő esemény az „Eötvös Futás” 
volt. A hagyományoknak megfelelően a budai hegyekből 
induló Soós Eleket fogadta az iskola, majd összes tanu-
lója a Városi Sportparkban, ahonnan futva kísérték be az 
intézmény udvarába. A rendezvényen rendkívüli esemény 
nem történt.
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Százhalombatta még mindig hor-
doz magán néhány építészetileg 
és urbanisztikailag szocreál stílus-
jegyet. Ezt a vonást legjobban és 
a legészrevehetőbben a parkolás 
terén lehet megélni a mindenna-

pokban. Felmerül a kérdés, hogy 
miként lehetne megoldani az ez-
zel kapcsolatos kérdéseket és gon-
dokat? 

Fő szempont, hogy nem szeret-
nénk, nem akarunk a „belvárosi” 
zöldfelület rovására parkolót épí-
teni és bővíteni! A parkolás átkon-
vertálásával (belső átalakítás), és 
új parkolók kialakításával lehet 
a parkolási gondokat enyhíteni. 
A belváros tekintetében néhány 
ember szemében biztos nem lesz 
népszerű a parkolási szokások át-
alakítása, de ha nem akarunk épü-
leteket lebontani és fákat kivágni, 

akkor bizony ezt a döntés előbb 
vagy utóbb meg kell hozni. 

Mit és hogyan lehetne átalakí-
tani? Sok gondot okoz a személy-
gépjármű tulajdonosainak a ki-
sebb-nagyobb, akár platós gép-

járművek parkolása a belváros 
területén. Az utóbbi időben elsza-
porodtak azok a jellegzetes sérülé-
sek, amiket általában nagyobb au-
tók okoznak a kisebbekben. Erre a 
probléma csakis a parkolási szo-
kások átalakítása adhat megol-
dást. A tehergépjárműveket súly-
korlátozással ki kell tessékelni az 
Erkel Ferenc körúti parkolókba a 
belvárosból, így nagyobb hely ma-
rad a személygépkocsik számára. 
Persze gondolni kell a teher- vagy 
haszongépjárművekre is, a volt lő-
tér területe ideális lenne egy te-
herparkoló kialakítására, közvilá-

gítással és egy köztéri kamerával 
ellátva. A csapadékvíz elvezetésé-
ről meg nem kell különösebben 
gondoskodni, hiszen a terület a 
kiserdő felé lejt, így az sem okoz-
na gondot. Ezzel a megoldással 
sok problémát tudnánk orvosolni, 
legalább is egy időre. 

Gyakran találkozom olyan so-
főrökkel, akik nem tudnak, vagy 
nem akarnak normálisan parkol-
ni. Új, eddig meg nem szokott je-
lenség, amikor valaki úgy gon-
dolja, hogy beparkolhat a parkba 
vagy a játszótérre. Először azt hit-
tem, hogy rosszul látok, amikor a 
Kodály Zoltán sétány 10-12 mö-
gött két személygépjármű is a ho-
mokozó egyik és másik felén par-
kolt le, a közvetlen a hinta mellé. 
Sajnos ez már nem egyedi jelen-
ség. Amikor kérdőre vonják a re-
nitens sofőröket, a leggyakoribb 
válasz az, hogy a háza előtt nem 
volt parkolóhely. Megmondom 
őszintén, hogy nekem sem esik jól 
olykor a „maratoni” 50-100 mé-
tert sétálni egy parkolóhely miatt, 
de azért nem fogok beállni a ját-
szótérre, mert sétálnom kell egy 
kicsit. Tudomásul kell venni, hogy 
ezt a várost nem ekkora forgalom-
ra és ennyi gépjárműre tervezték. 
Amikor az ember itt vesz lakást, 
ezt a tényt el kell fogadni! Persze 
ez nem azt jelenti, hogy nem kere-
sünk megoldásokat. 

Van még két neuralgikus köz-
lekedési pont városunkban, amit 
így vagy úgy, de meg kell olda-
nunk. Az egyszerűbb, azaz Erkel 
Ferenc körút ívében lévő úgyne-
vezett MOL híd, ami időszako-
san ugyan – főleg a reggeli órák-

ban –, de okoz némi nehézséget. 
Ezt enyhítendő tettem javaslatot 
már többször is a kerékpárút fej-
lesztésére, hogy legalább a kerék-
párosok forgalmával csökkentsük 
a reggeli és a délutáni tumultust.  

A másik, az előzőnél jóval kel-
lemetlenebb ilyen neuralgikus 
pont, az I. Számú Általános Is-
kola, CBA, és az „Albán” Pékség 
„aranyháromszög”. Ez főleg az is-
kolai napok reggeli óráira vonat-
kozik, amikor a CBA-ba tömege-
sen érkezik az áru teherautókon, 
a pékségbe sokan mennek be reg-
geliért, továbbá a sok iskolás gyer-
mek és az őket szállító szülők gép-
járműveikkel vagy gyalog, akik a 
négy égtáj felől érkeznek, a három 
általános iskolába. Itt szabályozni, 
ellenőrizni, talán büntetni kellene 
azokat, akik indokolatlanul aka-
dályozzák a reggeli forgalmat.  

Természetesen akad még eze-
ken kívül is megoldandó közleke-
dési vagy parkolás probléma vá-
rosunkban. Kis szervezéssel né-
melyiket meg lehetett oldani, 
némelyeket nem. Sikeresen meg-
oldódott például a Szalai János 
Uszodában rendezett versenyek-
re, rendezvényekre érkezők közle-
kedése. A polgárőrség, ha időben 
kap értesítést egy-egy eseményről, 
úgy fel tud készülni a kiemelt köz-
lekedési és parkolási helyzetre. 

Összefoglalva, sok összetevője 
van ennek a témakörnek, azonban 
valamennyi problémát csak KÖ-
ZÖSEN lehet megoldani. 

Tisztelettel: 
Szalai Attila

önkormányzati képviselő
Erkel Ferenc körút 33. 

A TeSzedd! - Önkéntesen a tisz-
ta Magyarországért akció, ma ha-
zánk legnagyobb civil mozgal-
ma. A hulladékgyűjtés keretében 
az aktivisták, önkéntesek szerte 
az országban „nagytakarítanak”. 
Már a tizedik akcióra került sor 
idén.

A százhalombattai Hulladék-
kommandó Társadalmi Járőrszol-
gálathoz most kevesebben csatla-
koztak, mint az elmúlt években. 
Sokan a májusi ballagások és az 
érettségihez kapcsoló elfoglaltsá-
gok miatt nem tudtak részt ven-
ni a gyűjtésben, ezért az egy hétig 
tartó akció Százhalombattán csak 
május 7-re korlátozódott.

Két csoport járta a várost idén 

is, az egyiket Szabó Gábor ön-
kormányzati képviselő kísérte az 
Óvárosban, a dunafüredi csapatot 
pedig Szalontai Szilvia az Arany 
János Általános Iskola és Gimná-
zium pedagógusa. A dunafüredi 
részen lőszereket is találtak, amit 
Mészáros László, a környezet-
védelmi egyesület tagja jelzett a 
rendőrségnek, amely megtette a 
szükséges intézkedést.

Az előző évekhez képest keve-
sebb hulladék gyűlt össze, de a két 
településrész közötti „negatív ver-
senyt” Dunafüred nyerte. A zsá-
kolt hulladékot a Szákom Kft. má-
jus 9-én és 10-én begyűjtötte.

Köszönjük mindenkinek a rész-
vételt!  HKTJ

Parkolók és parkolás

Ismét TeSzeddeltünk!
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A Százhalombattai Arany János Álta-
lános Iskola és Gimnázium öt tanuló-
ja és két pedagógusa május 1-jén in-
dult útnak, hogy iskolánkat képvisel-
je a 2020 decemberében kezdődött 
GEMS of Europe nemzetközi projekt 
első személyes diákcsere programján 
a portugál fővárosban, Lisszabonban. 
Az Erasmus+ által támogatott projekt 
során a fogadó iskolán és intézmé-
nyünk diákjain kívül még négy ország 
diákjai működnek közre: horvát, oszt-
rák, szlovén és spanyol tanulók. 

A projekt fő témája a játékos és él-
ményalapú tanulás, a hét programjai 
végig ehhez kapcsolódtak. A diákok a 
találkozóra interaktív prezentációk-
kal készültek, bemutatták országu-
kat és megismertették társaikat nem-
zetük jelképeivel. A diákok nemzet-
közi csapatokban dolgoztak és mini 
projekteket valósítottak meg, ame-
lyek során anyagokat és ismerete-
ket gyűjtöttek Portugália kultúrájá-
val és hagyományaival kapcsolatban. 
Mindemellett részt vettek hagyomá-
nyos sportjátékokon, szabaduló szo-
bában és interaktív városfelfedező tú-
rán. Egy workshop keretén belül rela-
xációs technikákat is elsajátítottak. A 
koordinátor és a résztvevő pedagógu-
sok előkészítették a Szlovéniában ese-
dékes találkozót és meghatározták az 
addigra elvégzendő tevékenységeket. 

Természetesen lehetőség adódott 
a portugál főváros néhány nevezetes-
ségét is megismerni, és megtapasztal-
ni a várost jellemző egyedi hangulatot, 
amivel máshol nem igazán találkozha-
tunk. A csempékkel díszített házak és 
templomok, a dombtetőre közlekedő 

villamosok, a lélegzetelállító panorá-
májú városi kilátópontok, a finomabb-
nál finomabb péksütemények, a ma-
gas színvonalú utcai művészetek kü-
lönlegessé varázsolják ezt a csodálatos 
várost. Ellátogattunk a látnivalókban 
gazdag Belém negyedbe, ahol a többi 
között megnézhettük a Belém-tornyot 
(Torre de Belém), amit egy hagyomá-
nyos portugál hajózás követett. 

A találkozót záró kulturális délutá-
non fiataljaink egy hagyományőrző 
tánccsoporttól tanulhatták meg a ha-

gyományos portugál tánc alaplépése-
it, és ők is becsempésztek egy csepp 
Magyarországot az interkulturális 
környezetbe egy magyar népdal meg-
tanításával. 

Kísérő pedagógusként mérhetetlen 
büszkeséggel töltött el minket, hogy 
diákjaink minden feladatban töké-
letesen helytálltak és a repülőről le-
szállva azonnal folyékony angolság-
gal kommunikáltak nemzetközi tár-
saikkal. A hét során fogadó családok-
nál laktak, így betekintést nyerhettek 
a portugálok mindennapi életbe is, 
akik kiemelték tanulóink jólneveltsé-
gét, kedvességét.

A búcsúzáskor elhullajtott köny-
nyek bizonyították, hogy a diákok kö-
zött sok új barátság alakult, és biztos 
vagyok benne, hogy ez az utazás életre 
szóló, mindemellett személyiségfej-
lesztő élmény volt számukra. 

A projekt következő állomása a 
május közepén megrendezésre ke-
rülő szlovén diákcsere program lesz, 
amelyre a résztvevők már lázasan ké-
szülődnek. 

Szabóné Jassó Ágnes

Két év után ismét személyes megjele-
néssel került megrendezésre a Száz-
halombattai 1. Számú Általános Isko-
lában a Kozma László Országos Infor-
matika Verseny. Zalaegerszegtől Kis-
várdáig harminc csapat érkezett az 
április 23-i döntőre.

A háromfős csapatok regisztráció-
ját követően az ISZE elnöke, dr. Bán-
hidi Sándorné nyitotta meg a rendez-
vényt, majd a rendezvény helyszíné-
ül szolgáló Százhalombattai 1. Számú 
Általános Iskola intézményvezetője 
köszöntötte a döntőn megjelent ver-
senyzőket, felkészítő tanáraikat és a 
kísérő szülőket.  

Ridzi Gizella, a versenybizott-
ság vezetőjének tájékoztatása után a 
résztvevő csapatok nekiláttak kidol-
gozni versenyfeladataikat, amit rö-
vid prezentációval ismertettek a zsűri 
tagjainak. Az eseményt online felüle-
ten is közvetítettük. A döntő kiegészí-
tő programjaként a versenyzők, a fel-

készítő tanárok, és az érdeklődő szü-
lők számára dr. Erdősi Péter Máté 
tartott tájékoztató előadást az elektro-
nikus személyigazolványhoz kapcso-
lódó digitális aláírásról, mely a diákok 
számára is igényelhető lesz. Az elő-
adást az országosan induló tájékozta-
tó program nyitó előadásaként hall-
hatták a résztvevők.

Hegedüs Roland
intézményvezető

GEMS of Europe diákcsere 
Portugáliában

Országos Informatika verseny  
az Egyesben

Ha május, akkor Tehetségnap. Nincs 
járvány, nincs korlátozás, így megren-
dezhettük újra a Tehetségek napját. 

A tankerületi iskoláknak meghir-
detett program célja nem az ismere-
tek bővítése volt, hanem a gyerekek 
logikus gondolkodásának, probléma-
megoldó képességének fejlesztése iz-
galmas, játékos feladványokkal, lo-

gikai fejtörőkkel. A hagyományostól 
eltérő, játékos, tapasztalati, felfedező 
módszerek használata került előtérbe, 
és az, hogy megfigyeléseket végeztek, 
következtetéseket vontak le a tanulók.

Huszohat csapat, több mint száz 

versenyzője érezte jól magát nálunk, 
játszott egy kicsit másképp, mint szo-
kott.  Kipróbálták élesben tudásukat, 
mozgással kapcsolták össze a mate-
matikát, ismerkedtek a táblás, stra-
tégiai játékokkal is. A dákok, a részt-
vevők érdeklődéséhez igazított, jól 
szerkesztett feladatok erősítették a 
gyerekekben a motivációt, a pozitív 

attitüdöket. Csapatokban dolgoztak 
egymással, egymásért.

Mi már most várjuk a következőt, a 
harmadikat 2023. májusában. Remé-
lem mások is!

Lovasné Tóth Anikó

Tehetségnap az Egyesben
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Óvodánkban az idei évben is meg-
rendeztük a már hagyománynak 
számító Madarak és fák napi já-
tékos vetélkedőnket. A délutánt 
jó hangulatban töltöttük el a szü-
lőkkel és a gyermekekkel közösen. 

Óvodásaink családjukkal együtt vé-
gezték el a különböző állomások 
feladatait. Az állomásokon részve-
vők ügyességét, kreativitását tettük 
próbára. 

Az egyik állomáson madarak ár-
nyékait kellett megtalálni, illetve, 
aki tudta meg is nevezhette azo-
kat. Volt közük flamingó, gólya, sas 
és pelikán is. A gyermekek a kü-
lönleges madárfajtákat is felismer-
ték, meg tudták nevezni. A követ-
kező helyszínen különböző gyü-
mölcsfákat kellett összepárosítani. 
A nagyobb testvérek segítettek a ki-
sebbeknek, így a játék a családokon 
belül közösen folyt. A tornaszobá-
ba a mozgásos játékhoz egy belépő 
feladat után juthattak be. Akik ki-
találták a madarakkal kapcsolatos 
találós kérdéseket, a tornaszobá-
ban próbálhatták ki ügyességüket. 

A találós kérdések során nem csak 
a gyermekek, hanem a felnőttek is 
törték a fejüket. Némely találós ké-
rés megfejtése nagy vidámsággal, 
nevetéssel járt. A tornaszobában 
gólyalábakon kellett egy akadály-

pályát teljesíteniük a résztvevők-
nek, valamint egy csipesz segítségé-
vel kellett élelmet gyűjteniük a ma-
daraknak. 

Minden helyszínen a gesztenye-
falevelükre kaptak pecséteket a csa-
patok, amit nagy lelkesedéssel gyűj-
töttek össze. Mikor már mindenki 
teljesítette a pályát Kipp-Kopp fá-
jára elhelyezte a saját készítésű kis-
madarát. Minden kismadár egyedi 
lett, ami a családokat és a gyerme-
keket jelképezi. Jutalmul minden-
ki egészséges finomságot kapott. 
Nagy öröm volt számunkra, hogy a 
délután folyamán sok, már iskolába 
járó régi óvodásunk is eljött. Egy vi-
dám, tartalmas délutánt töltöttünk 
el a szülőkkel és a gyermekekkel kö-
zösen az óvodánkban. 

Ferenczi Dorina
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Madarak és fák napja  
a Kipp-Kopp Óvodában

VÁ R O S N A P LÓVÁ R O S N A P LÓ

Tudjuk, játszani sok mindennel le-
het, és azt is tudjuk, ez fontos és 
jó dolog gyermek, felnőtt életében 
egyaránt. Az Arany Iskola gimna-
zistáival betűket, szavakat, szöve-
get felhasználva játszottunk, hogy 
megjelenítsük a kép és szöveg kap-
csolatához fűzhető asszociáció-
kat, amelyek egy időszakos kiállí-
tás erejéig mindenki szeme elé ke-
rülhetnek a Gyermekkönyvtár elő-
terében. 

Könnyed játéknak indult ugyan 
– heti 1x45 perces tanóra kere-
tében -, mégis komoly mondani-
valókat hozott a felszínre az alko-
tás. A többféle módszerrel alakított 
képekkel őszinte, mély érzelme-
ket, gondolatokat tártak a fiatalok 
a néző szeme elé. Az alkotások egy 
részén kendőzetlenül jelenik meg a 
szorongás, a megbántottság érzé-
se, a magánytól, a meg nem felelés-
től való félelem. Más képek egy-egy 
gondolat, dalszöveg tartalmát jele-
nítik meg, szimbolikus formákkal 
erősítve annak legfontosabb üze-
netét. Vannak könnyedebb hang-
vételű munkák is, amelyek lírai 

eszközökkel, vagy épp kifigurázva 
mutatnak meg egy-egy élethelyze-
tet. Emlékek, vágyak, látott-hallott 
indulatok, ezerszer elhangzott in-
telmek láttak napvilágot a lapokon. 
Kamaszlélekbe betekintést engedő 
őszinte, intim vallomások vágyott 
jóságról, megélt rosszról, sebezhe-
tőségről, felelősségről, életfelada-
tokról. Tükrei a körülöttünk levő 
világnak. Oda kell figyelni rájuk.

Alkotói módszer, műfaj tekinte-
tében is sokszínű a repertoár. Töb-
ben választották a szétesett könyv-
lapok kollázsként történő újra-
hasznosítását, az abban rejlő új 

tartalmak megkeresését. A fontos-
nak tartott mondanivalót különfé-
le grafikus vagy festői eszközökkel 
emelték ki, vizuális jelekkel hang-
súlyozták a fiatalok. Erőteljes kont-
rasztokat, formákat vagy színeket 
használtak, amelyek szépen fokoz-
ták a tartalmat, a közölni kívánt ér-
zéseket. Született csapatmunká-
ban rajzolt molinó is, amely színes 
emblémákon keresztül hirdeti, mi-
lyen területen is jeleskednek saját 
bevallásuk szerint az alkotók. Szép 
és karakteres megjelenésű darab-
ja a kiállításnak egy textilszobor, 
amely erőteljes színeivel, apró rej-
tett tartalmaival szimbolizálja az 
embert, ahogy a vállaira nehezedő 
terhek súlyát jelképező hatalmas 
köpenyét viseli.

A gondosan megválasztott szö-
veg más módon is megjelenik a tár-
lat tábláin: vers- és dalszövegfosz-
lányok fűzik lánccá a tizenhat tab-
lót, asszisztálnak-reflektálnak azok 
tartalmaira. A stencilbetűk tere-
lik a látogatót ahhoz a régi, klasszi-
kus írógéphez is, amely méltóság-
gal várja, hogy az arra járó gépeljen 

rajta egy-egy szót, itt hagyva így sa-
ját gondolatát. Nem csupán az írói 
attitűdbe kóstolhat bele így a néző, 
művésszé is válhat pár percre: a 
sarokban álló festőállvány lapjá-
ra bárki rajzolhat. Minden látoga-
tó aktív résztvevője is lehet a tár-
latnak: játszhat képpel, szóval egy-
aránt.

A május végéig megtekinthető 
kiállítást László Bandy képzőmű-
vész-tanár nyitotta meg. 

Köszönjük a bemutatkozás lehe-
tőségét.

Feketéné Takács Rita, 
az alkotók rajztanára

Jó szóval játszani…
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Éppen egy éve vagyok az Erdélyi Gyü-
lekezet Karitatív és Kulturális Köz-
pontjának intézetvezető lelkésze. Is-
tentől kaptam az elhívást erre a szol-
gálatra, s boldog vagyok, hogy egy 
olyan gyülekezethez rendelt, mely-
nek a színházi élet területén is ko-
moly küldetése van. A gyülekezetnek 
egyébként több aktív tagja is százha-
lombattai, akik gyakran segédkeznek 
a Reménység Szigetén a különféle ka-
ritatív munkákban. Mostanában leg-
inkább az ukrajnai menekültek ellátá-
sában, gondozásában és a velük való 
kommunikációban. 

A menekültekkel kapcsolatosan 
az egyik legfontosabb feladatunk a 

lelkigondozás. Szerencsére több kivá-
ló tolmácsunk is van, s minden mun-
katársunk beszéli valamelyik világ-
nyelvet. Lelkigondozás ugyanis sza-
vak nélkül szinte lehetetlen. Persze 
van, amikor kifejezetten a hallgatá-
sunkra, a meghallgattatásra van szük-
sége a másik félnek, ám – tegyük hoz-
zá! –megértés nélkül a meghallga-
tás sem igazán lehetséges. A diakóni-
ai munka egyik legfontosabb alapelve 
az, hogy el kell tudnunk fogadni a má-
sik embert előítélet nélküli tárgyila-
gossággal. Ezzel párhuzamosan pedig 
folyamatosan lehetővé kell tennünk, 
hogy a partnerünk merje kimutatni az 
érzelmeit, indulatait. 

Az egyik nálunk lakó családnak a 
házát bombatalálat érte. Mikor meg-
szólalt a sziréna, lementek a pincé-
be, s egy negyedóra múlva egész éle-
tük munkája romokban hevert. Azóta 
nyugtatókon élnek, s ha szirénaszót 
hallanak, felzokognak összebújva. A 
nálunk lakó ukránok néhány napja 
elkezdtek magyarul tanulni. Az egyik 
szolgatársunk, aki korábban a Hír TV 
riportere volt, tanítgatja őket. Jelen 
pillanatban úgy tűnik, hogy számuk-
ra most ez a közös nyelvtanulás a leg-
hatékonyabb pasztorálpszichológia. 
Felvidulnak, ha kimondhatják ma-
gyarul ezt a szót: „Köszönöm!” 
„Pozsálújsztá!” – feleljük ukránul, s 
mi is felvidulunk. Ha a hála és a sze-
retet szavai rezegtetik meg a levegőt, 
egyre inkább kisimulnak a gondok. 

Mindenkinek, aki lelkigondozói 
munkára vállalkozik, megfontolan-
dóak Eckhart mester szavai, aki közel 
nyolcszáz évvel ezelőtt így fogalma-
zott: „Életed legfontosabb pillanata a 
jelent pillanat, legfontosabb embere, 
akivel most kell leülnöd beszélgetni, 
legfontosabb tette a szeretet.”    

Gyülekezetünknek két jelentős köl-
tő – Urbán Gyula bácsi és Benkő Ildi-

kó – is a tagja. Amiről Eckhart mester 
prózában, arról Benkő Ildikó sokszor 
versekben beszél. Diakónus munká-
soknak is megszívlelendőek követke-
ző sorai: „Némaságom téged vallat,/ 
nyíló ajkad cserepein csönd hasad,/ 
mesebeli liliom,/ omlik elmédből for-
málásom,/ fénypatak töltöget hold-
poharat,/ fájdalom,/ metszett kris-
tálytükröd karom,/ ablak,/ rajtam 
átlátod magad. (Keresés)

Hogyan tegyük le a világ ránk ne-
hezedő súlyait, hogyan szabaduljunk 
a fájdalomtól? Leginkább ezekre ke-
resi a választ a költőnő Báránytánc 
című kötete, melyet az utóbbi hetek-
ben többször is elolvastam. Fényért 
és szeretetért fölfakadó versmonda-
tai, villám-hasogatta versszilánkjai 
nemcsak balzsamos nyomot hagynak 
az olvasóban, de a remény táplálói 
is. Keserűségükben is táplálói annak 
a reménynek, hogy emberivé formá-
lódhat minden közösség, mert a lélek 
melege közös szükségletünk, anél-
kül ugyanis könnyen „porrá omlik a 
száj”. Biztos vagyok benne, hogy sok 
százhalombattainak tetszene ez a köl-
tészet. Benkő Ildikó lelkigondozó és 
lélekemelő, szép szavai. n

S P O RTS P O RT

Tizenkét egyéni érmet szerzett – 2 
arany, 7 ezüst és 3 bronz –, vala-
mint egy mix-vegyes váltó bronzér-
met nyert a Száz Halom Városi Úszó 
Klub Sport Egyesület 4 fős úszócsapa-
ta a Szentesen megrendezett szabad-

téri XXVII. Nemzetközi Senior Úszó-
versenyen május 7-én.

A battai úszók 18 egyéni és egy csa-
pat számban indultak. A klub legköze-
lebb június közepén, Csongrádon ver-
senyez. n

Mórotz Attila 6702, Tokaji Tamás 
6685 ponttal állhatott fel a dobogó 
első, illetve második fokára.

A 3. helyezett Vellai Tibor, a fő-
városi BMSE versenyzője lett, 6090 
ponttal.

A kupát a pécsi Modellező klub ki-

váló minőségű bitumenes pályáján 
rendezték. Az időjárás napos-felhős, 
gyenge szeles, néha csapadékos volt. 
Összességében jó hangulatú, sport-
szerű és eredményes versenynapot 
zártak a résztvevők.

n

Az 5 fős csapat az SKH nevet vi-
selte, tagjai: Lieber Anna, Salamon 
Zoltán, Péter Tamás, Agócs Sándor, 
Pillinger Zsolt. Az eddigiekhez hason-
ló színvonalas szervezés, és a kiváló 
időjárás is hozzásegítette a futókat a 
remek teljesítményhez. A táv teljesí-
tése során együtt mozdult a csapat, az 
azt szállító, illetve éjszaka kerékpárral 
kísérő segítők. 

Fantasztikus élmény volt, mely so-
rán a versenyzőket hol komikus, hol 
fárasztó, de leginkább lélekemelő és 
összekovácsoló élmények érték. n

Egy tucat + 1 érem

Két műrepülő-érem
Egy arany- és egy ezüstérmet nyertek a százhalombattai DEMK 
versenyzői a Pécsett megrendezett Körrepülő műrepülő model-
lek Mecsek Kupáján, május 8-án. 

Közös siker
21 óra 44 perc alatt teljesítette az XVI. NN UltraBalatonon 211 
km-es körtávját a százhalombattai SZVISE futócsapata április 
29-én.

Fazekas István

FŐTÉR
Pozsálújsztá!

J E G Y Z E TJ E G Y Z E T
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S P O RTS P O RT

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  34-30 
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 belépés továbbra is ingyenes! 

Tudtuk, hogy nehéz lesz, de azt 
nem gondoltuk, hogy ennyire.

A mérkőzés tapogatózó játék-
kal kezdődött, gól itt, gól ott, hiba 

itt, hiba ott. A 8.percben 5-5 állt az 
eredményjelzőn. Ekkor kezdődött 
az igazi vesszőfutás. 5 perc, 5 ka-
pott, 0 dobott gól. Sem védekezés-

ben, sem támadásban nem tud-
tuk megnehezíteni a hazaiak dol-
gát. Adorján Gábor a 18. percben 
13-6-os állásnál már a második 
időkérését is felhasználta, de ez is 
csak arra volt elég, hogy a különb-
ség a szünetig ne legyen nagyobb 
(19-13).

A pihenőben a stáb próbálta 
fejben kicsit rendezni a fiúkat, de 
mint kiderült ez nem sikerült.

A második félidőben, tovább-
ra is tompán, pontatlanul kézilab-
dáztunk és a jó napot kifogó haza-
iak sikerült már-már láthatatlan 
távolságba ellépni. A 40. percben 
már tizenhárom gólos lemaradás-
ban voltunk (29-16). A játék képe 
alapján félő volt, hogy ez tovább 
fog nőni, de sikerült ezt a távol-
ságot rögzítenünk. Az utolsó tíz 
percre még mindig 11 gólos hát-
ránnyal érkeztünk (33-22). Ekkor 
minden-mindegy alapon felgyor-
sítottuk a játékunkat és a mérkő-
zés számunkra egyedül értékelhe-
tő hét percében sikerült egy 2-8-
as rohamot vezetnünk. Ekkor a 
hazaiak rendezték soraikat és kö-

zelebb már nem engedtek minket.
A védekezés ma nem ment, 

nem voltunk elég agresszívek, 
nem voltak megállító faultok. Vál-
toztattunk többször is, de most 
nem működött a védelem. Hiába 
dobtunk 32 gólt idegenben, 38 ka-
pott találattal nem lehet meccset 
nyerni. A második félidőben volt 
egy rövid szakasz, amikor jobban 
ment, de, sajnos egy percig sem 
volt esélyünk a pontszerzésre.

Semmi nincs veszve, mert to-
vábbra is a bajnokság rájátszásá-
nak alsóházában a harmadik he-
lyen állunk.

SZKE: Kovács, Bokréta, Pász-
tor (kapusok), Mogyorósi 2, Gál-
li 5(1), Félegyházi 2, Kővári 2, 
Gyurcsovics 2, Zatureczki 4, Kiss 
4, Kollonay 5, Tóth 2, Pap 2, Ke-
resztes 2, Györkő, Kedves; vezető-
edző: Adorján Gábor

A következő hazai mérkőzés: 
Százhalombattai KE-PICK Szeged 
U21, 2022.05.22., vasárnap 15 
óra, battai sportcsarnok, továbbra 
is ingyenes a belépés.

n

Nem hozott szerencsét a péntek 13
38-32-re kikapott a Százhalombattai KE a Vecsés otthonában az 
NBI/B férfi kézilabda-bajnokság rájátszásában május 13-án – 
derül ki Tallér Zsolt, a battai klub technikai igazgatójának beszá-
molójából.
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Keresztrejtvény
Karol Wojtyla 1920. május 18-án született a lengyelországi Wadowicében, aki II. János Pál pápa néven vált közis-
mertté. A náci megszállás idején dolgozott kőbányában és vegyiüzemben, majd jelentkezett az illegalitásban mű-
ködő szemináriumba és 1946-ban pappá szentelték. 1978-ban választották pápává és 27 éven át töltötte be tisztsé-
gét. Halála után boldoggá, majd szentté avatták. Rejtvényünk Szent János Pál pápa egy gondolatát tartalmazza.
A megfejtéseket 2022. május 27-éig 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, „A ránk szabott idő” címmel, Százhalombatta Város 50 
éves fennállásáról szóló kötetet kaphatja meg.
Az előző számban megjelent rejtvényünk helyes megfejtéséért Fazekas Major Gizella Családi tükör című verseskötetét Szilágyi Réka 
veheti át a Polgárok Háza portáján munkaidőben. Gratulálunk!
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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, rep-
ce, 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

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 szolgáltatással azoknak a szülőknek kívánunk segítséget 
nyújtani, akik szeretnék, hogy gyerekeik biztonságosan és 
tartalmasan töltsék a nyári szünidőt. A táborokat, programo-
kat kínáló vállalkozások, szervezetek, intézmények, magán-
személyek részére online felületünkön ingyenes megjelenési 
lehetőséget biztosítunk.

A szolgáltatással azoknak a szülőknek kívánunk segítséget 
nyújtani, akik szeretnék, hogy gyerekeik biztonságosan és 
tartalmasan töltsék a nyári szünidőt. A táborokat, programo-
kat kínáló vállalkozások, szervezetek, intézmények, magán-
személyek részére online felületünkön ingyenes megjelenési 
lehetőséget biztosítunk.

NYÁRI TÁBOROK
A Százhalombattai Hírtükör online felületén 

idén is közzétesszük a helyi és környékbeli 
nyári táborokat, programokat.

A megjelentetett táborokat, programokat, elérhetőségekkel 
és információkkal megtalálják a Hírtükör Online felületén: 

www.hirtukor.hu

Megrendelés és információ:
aceldepo23@gmail.com

Telefon: 06-20-250-3585
Szállítás megoldható!

VASANYAG
EGYÉB ÉPÍTŐIPARI ACÉLTERMÉKEK

• Betonacél  • Profil vasak
• Hegesztett háló


