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Vezér Mihály polgármester kö-
szöntőjében örömét fejezte ki, hogy a 
járvány után újra a megszokott, mél-
tó keretek között ünnepelheti a város 
azokat, akikre mindenki büszke le-

het, „akik igen fontos bástyái, pillé-
rei a közösségi életnek, Százhalom-
batta fejlődésének”. Az önkormány-
zat nevében köszönetét fejezte ki a 
Freedom zenekarnak, illetve Katona 
Tamás menedzsernek, hogy az együt-
tes hosszú évek óta felajánlásból lép 
fel a városi rendezvényeken. Szin-
tén köszönetet mondott a jelen lévő 
Horváth Péternek, a Dunamenti Erő-
mű vezérigazgatójának a cég intenzív 
társadalmi szerepvállalásért. Kiemel-
te, hogy a vállalat 250 millió forint-
tal támogatta az Arany iskola udva-
rán, kizárólag TAO-s forrásból épülő 
– egyesületi, oktatási és tömegsport 
igényeket kielégítő – kosárcsarnok 
kivitelezését. A városvezető szólt ar-
ról is, hogy a képviselő-testület „min-
dig a bőség zavarával küzd”, amikor 
a kitüntető címek odaítéléséről dönt, 
mert nagyon sok példamutató sze-
mély, illetve tevékenység közül kell 
választani. 

A „Város Díszpolgára” címet 
Dr. Tóth Béla háziorvos vehette át 
az idei évben. Dr. Tóth Béla 1979-ben 
végezte el az egyetemet, ami után 
mentőorvosként dolgozott egy évig. 

A katonai szolgálatot töltötte a követ-
kező évben, a leszerelés után pedig a 
Bajcsy kórház ideggyógyászatára ne-
vezték ki segédorvosnak. A pozíciót 
három hónapig töltötte be, mert ek-
kor jelentkezett egy Százhalombat-
tán meghirdetett állásra. A sikeres 
pályázás nyomán 1981. december el-
sejétől megkezdte a rendelést az Óvá-
rosban, majd más körzetet vállalt. 
Pályája során a betegekkel nemcsak 
ismeretségeket, hanem barátságo-
kat is kötött. Mint a Hírtükör koráb-
bi számában megjelent beszélgetés-
ből kiderült, hívő emberként vallja, 
hogy „semmi sem magától értetődő, 
mindent naponta ki kell munkálni, 
mindenért újra és újra meg kell har-
colni. Aki azt hiszi, hogy amit egyszer 
megszerzett, az mindörökre az övé, 
és többé semmit sem tesz érte, elve-
szíti a boldogságot”.

„Kultúráért Százhalombat-
ta Díjban” részesült a Forrás Nép-

táncegyüttes Független Színház tár-
sulata. Az együttes nevében Szigetvá-
ri József társulatvezető és művészeti 
igazgató, Sági Susann a Pesovár Fe-
renc Alapfokú Művészeti Iskola Igaz-
gatója és a Forrás Néptáncegyüttes 
két tagja vette át az elismerést.

A „Közrend, Közbiztonsági 
Díjat” Bátyi László rendőr alezre-
des, a százhalombattai rendőrőrs pa-
rancsnoka vehette át.

„Egészségünkért Díjas” lett a 
Százhalombattai Védőnői Szolgálat 
Kollektívája.

A „Szociális Munkáért Díjat” 
Hajnal Györgyné, a százhalombat-
tai Magyar Vöröskereszt Hajléktala-
nokat Ellátó Integrált Intézmény ve-
zetője kapta. 

„Gyermekekért Díjban” része-
sült Tóthné Besenyei Ibolya, a Száz-
halombattai Kipp-Kopp Óvoda óvo-
dapedagógusa.

„Testnevelési és Sport Díjat” 
vehetett át – a városi sportélet érde-
kében végzett kiemelkedő munkája 
elismeréséül – Szabóné Peretsényi 
Krisztina testnevelő és biológia sza-
kos tanárnő.

„Köztisztviselői Díjban” 
 részesült Gipper Ildikó, a Pol-
gármesteri Hivatal Pénzügyi és 
 Vagyongazdálkodási Irodájának 

munkatársa és Kékesi Erika, a Pol-
gármesteri Hivatal Szervezési és 
Önkormányzati Irodájának munka-
társa. 

Átadták a Sport Elismerő Okleve-
leket is. 

A 2021-es év „Legjobb Sporto-
lója Csapatban” Százhalombattai 
Kézilabda Egyesület felnőtt csapata. 
Edző, Adorján Gábor. 

Az SZKE felnőtt csapata a 2020-
2021-es idényben az NB II. déli cso-
portjában indult. A tavaszi szezont 
az első helyen kezdte, majd nagy me-
netelés következett és a lejátszott 13 
mérkőzésből 12-t megnyerve, bajno-
ki címet szerezett, és ezzel jogosult-
tá vált, hogy magasabb osztályba lép-
hessenek. Az őszi szezonban leját-
szott 12 mérkőzésből 6-ot megnyer-
tek és a bajnokság 5. helyén várták 
a téli szünetet. Eredményeik tovább-
ra is örömre adnak okot és verseny-
ben vannak azért, hogy a jövő évi baj-
nokságban is az ország második vo-
nalában, összességében a legjobb 30 
csapat között szerepeljenek. A csapat 
nevében a díjat a csapat kapitánya 
Keresztes Levente, Tallér Zsolt, az 
egyesület elnöke, és Keresztes József, 
az egyesület szakmai vezetője vette át.

A tavalyi év „Legjobb Sporto-
lója Egyéni Fiú Arany Fokozat-
ban” Nagy Kolos, a VUK SE úszója. 
Edzője Rozanovic Ádám.

Legjobb eredményei: Felnőtt Rö-
vidpályás OB 6. és 7. helyezés, FINA 

Úszó Világkupa 4x50 méteres mix 
gyorsváltó 7. és 4x50 méteres mix 
 vegyes váltó 9. helyezés. 

Díjátadó gála és koncert
Ünnepélyes keretek között, a Freedom zenekar kon-
certjével egybekötött rendezvényen adták át a városi 
kitüntető díjakat és a sport elismeréseket Százhalom-
battán, a Szekeres József Konferencia- és Rendez-
vényközpontban május 27-én. 

Foly tatás a 2. ol da lon

 Dr. Tóth Béla a „Város Díszpolgára”

Gipper Ildikó (jobbra) és Kékesi Erika köztisztviselői díjazottakGipper Ildikó (jobbra) és Kékesi Erika köztisztviselői díjazottak
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Kolos sportösztöndíjjal a Penn-
sylvaniai West Chester egyetemre 
jár majd szeptembertől, az egyetem 
úszócsapatában folytatja a verseny-
zést. 

A 2021-es év „Legjobb Sporto-
lója Egyéni Fiú Ezüst Fokozat-
ban” Lajkó Csanád, a VUK SE úszó-
ja. Edzője Rozanovic Ádám.

Csanád több rangos úszóverse-
nyen is kitűnő eredménnyel szere-
pelt 50, 100, és 200 gyors úszásne-
mekben.

A 2021-es év „Legjobb Sporto-
lója Egyéni Fiú Bronz Fokozat-
ban” Réti András, a VUK SE úszója. 
Edzője Kovács Barna. 

Réti András több ezüst, illetve 
bronz jelvényes versenyző, aki min-
den edzésen a tökéletes feladatkö-
vetésre és a maximális teljesítmény-
re törekszik.

A 2021-es év „Legjobb Sporto-
lója Egyéni Lány Arany Foko-
zatban” Soós Dorka, triatlon sport-
ágban. Edzője Roman Thürauer.

Dorka Magyar Bajnok lett triat-
lon sportágban, első helyen végzett a 
duatlon ranglistán, valamint számos 
kiemelkedő nemzetközi eredmény-
nyel is büszkélkedhet. 

A tavalyi év „Legjobb Sportoló-
ja Egyéni Lány Ezüst Fokozat-
ban” Rupics Bernadett, a VUK SE 
úszója. Edzője Rozanovic Ádám. 

Bernadett legjobb eredményei: 
FINA Úszó Világkupa 4x50 méteres 
mix gyorsváltó 7. és 4x50 méteres 
mix vegyes váltó 9. helyezés.

A tavalyi év „Legjobb Sportoló-
ja Egyéni Lány Bronz Fokozat-
ban” Jánosi Noémi, a VUK SE úszó-
ja. Edzője Rozanovic Ádám. 

Noémi legjobb eredményei: FINA 
Úszó Világkupa 4x50 méteres mix 
gyorsváltó 7. és 4x50 méteres mix ve-
gyes váltó 9. helyezés.

A 2021-es év „Legjobb Után-
pótlás Sportolója Csapatban” a 
Százhalombattai Kézilabda Egye-
sület Serdülő Csapata. Edző Konc-
sár Gergely. 

Nagy feladat előtt állt az SZKE ser-
dülő csapata a 2021-2022 bajnokság-
ban. Az előző évi félbeszakadt baj-

nokság miatt több mint fél évig nem 
tudtak tétmérkőzésen pályára lépni. 
Koncsár Gergely edzőnek 2021-ben 
is – mint minden évben – új csapatot 
kellett építenie. A magas szintű mun-
kának köszönhetően az őszi tíz mér-
kőzésből 9-et megnyertek és vezet-
ték a III. osztályú serdülő bajnoksá-
got. A remek kezdést remek folytatás 
követte és a csapat ezüstérmet szer-
zett a bajnokságában.  A díjat a csa-
pat nevében Csukás Rómeó és Herkli 
Noel játékosok és Koncsár Gergely 
edző vették át. 

A tavalyi év „Legjobb Utánpót-
lás Sportolója Egyéni Fiú Arany 
Fokozatban” Marosi Bálint, a VUK 
SE úszója. Edzője Rozanovic Ádám. 

Bálint legjobb eredményei: FINA 

Úszó Világkupa 4x50 mix gyors-
váltó 7. és 4x50 mix vegyes váltó 
9. helyezés. Nemrég érkezett haza 
Normandiából, a Gimnazisták Világ-
bajnokságáról, amelyen 3 aranyér-
met és két ezüstérmet szerzett. 

A 2021-es év „Legjobb Után-
pótlás Sportolója Egyéni Fiú 
Ezüst Fokozatban” Rupics Ben-
degúz, a VUK SE úszója. Edzője 
Rozanovic Ádám.

Bendegúz legjobb eredményei: 
Országos Serdülő Bajnokság 200 
méter hátúszás 4., 100 méter hát-
úszás 8. helyezés, FINA Úszó Világ-
kupa 200 méter hátúszás 23. helye-
zés. 

A tavalyi év „Legjobb Utánpót-
lás Sportolója Egyéni Fiú bronz 
Fokozatban” Rácz Bálint, a VUK 
SE úszója. Edzője Vértesi Tamás.

Bálint a 2021. évi Cápa Országos 
Bajnokságra három versenyszámban 
kvalifikálta magát, 100m mellúszás-
ban aranyjelvényes szintet teljesített, 
a tavalyi országos évjáratos ranglis-
tán a legjobb eredménye 50m mell-
úszásban 8. hely.

A 2021-es év „Legjobb Után-
pótlás Sportolója Egyéni Lány 
Arany Fokozatban” Bóta Liliána, 
a VUK SE úszója. Edzője Vértesi Ta-
más.

Liliána a 2021 évi Cápa Országos 
Bajnokságra négy versenyszámban 
kvalifikálta magát, a 100m pillangó-
úszás döntőjében 7. helyezést ért el, 
három versenyszámban teljesített 

aranyjelvényes szintet, a tavalyi or-
szágos évjáratos ranglistán a legjobb 
eredménye 100m pillangóúszásban 
7. hely.

A tavalyi év „Legjobb Után-
pótlás Sportolója Egyéni Lány 
Ezüst Fokozatban” Balogh Noémi 
futás sportágban.

Noémi legjobb eredményei: „Tisz-
telet a Hősöknek” váltófutás 2. helye-
zés, a Nyáregyházi futóversenyen a 
38 korosztályos versenyző közül a 7. 
helyen végzett.  

A 2021-es év „Legjobb Után-
pótlás Sportolója Egyéni Lány 
Bronz Fokozatban” Dégi Csenge, 
a VUK SE úszója.

Edzője: Vértesi Tamás
Csenge a 2021 évben újonc ver-

senyzőként nagyon gyorsan a leg-
jobbak közé verekedte magát, három 
versenyszámban teljesített arany-
jelvényes szintet, a tavalyi országos 
évjáratos ranglistán a legjobb ered-
ménye 50m gyorsúszásban és 100m 
hátúszásban 6. hely.

A tavalyi év „Legjobb Masters 
Sportolója Férfi Kategóriában” 
Győri Sándor, a Szenior SE Százha-
lombatta labdarúgója.

Győri Sándor a Szenior SE Száz-
halombatta labdarúgó csapatának 
rangidős játékosa. Több mint 26 éve 
az egyesület aktív tagja, aki nem csak 
a futballpályán, hanem azon kívül is 
szorgalommal látja el feladatait.

A 2021-es év „Legjobb Masters 
Sportolója Női Kategóriában” 
Kisbajcsi Hajnalka kick-boksz ver-
senyző. Felkészülését segítette Var-
ga Krisztián.

A tavalyi év legjobb eredményei: a 
Horvátországi Karlovac Word Cup 2. 

és a Budapest Word Cup 3. helyezés. 
A tavalyi év „Legjobb Edző-

je Csapatban” Adorján Gábor, a 
Százhalombattai Kézilabda Egyesü-
let felnőtt csapata edzője.

Adorján Gábor a kézilabda szere-
tetét édesapjától örökölte, aki válo-
gatott játékos és szövetségi kapitány 
is volt. Gábor nagyon fiatalon már 
NB I-es játékos lett, és pályafutá-
sa során 20-szor szerepelt a magyar 
válogatottban is. Százhalombattán 
edzőként 2008-2009-es idényben 
mutatkozott be az akkor első osztályú 

csapatnál. Fáradhatatlan munkájá-
nak köszönhetően a csapat kialakítá-
sa és vezetése ismét felhelyezte Száz-
halombattát a kézilabda térképére.

A 2021-es év „Legjobb Edzője 
Egyénileg” Kovács Barna, a VUK 
SE úszóedzője.

Kovács Barna 2014 óta dolgozik a 
Százhalombattai VUK SE úszószak-
osztályában. Elsősorban az úszás-
oktatást vezető edző, de ő szervezi a 
nyári egyhetes táborokat, valamint 
a tömegsportban résztvevő sporto-
lók munkáját is irányítja. Több éves 
munkája során több ezer gyerme-
ket és több felnőttet is ő tanított meg 
úszni. A szakosztály jelen élverseny-
zőinek nagy része is az ő oktató-ne-
velői tevékenységén keresztül nőt-
tek fel.

A tavalyi év „Legjobb Testneve-
lője” Vass Éva, az Arany János Álta-
lános Iskola és Gimnázium testneve-
lő tanára.

Vass Éva tanítói, testnevelő tanári 
végzettséggel több, mint 32 éve végzi 
pedagógusi hivatását Százhalombat-
tán. Jelenleg az Arany János Iskolá-
ban tanít testnevelést az alsó-felső és 
a gimnáziumi tagozaton egyaránt. A 
város sport életében is aktívan részt 
vesz. Tagja a Battai Testnevelő Taná-
rok Országos Egyesületének, a VUK 
SE kézilabda szakosztályában is nagy 
odafigyeléssel, szép eredményekkel 
végzi munkáját.

Az „Életmű Elismerés Sport 
Oklevél” díjazottja Koller János.

Koller János nemzetközi kézilab-
da szakedző több aranyérmet is nyert 
csapatával 1997-ben. Bronzérmet 
szerzett a SZVSE-MOL-al edzőként 
a Magyar Kupában, megkapták Pest 

Megye legjobb csapata díjat, Koller 
János pedig a legjobb edző lett a me-
gyében. Volt a magyar ifjúsági válo-
gatott szövetségi edzője is, amellyel 
kijutott a 2001-es luxemburgi Euró-
pa Bajnokságra. A VUK SE ifjúsági 
csapatával bronzérmes lett az NB I/B 
nyugati csoportjában 2014-2015-ben. 
Koller Jánossal hosszabb beszélgetés 
olvasható a http://www.hirtukor.hu/
bel.php?ssz=35390 linken.

A díjátadó teljes képgalériája meg-
tekinthető a hirukor.hu oldalon.

 n

Folytatás az előző oldalról

Koller János, az „Életmű Elismerés Sport Oklevél” díjazottja
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Vezér Mihály polgármester beve-
zető beszédében köszöntötte a Képvi-
selő-testületet és ismertette a testületi 
ülés munkaprogramját. 

A Képviselő-testület 34 napirendi 
pontot tárgyalt.

A napirend előtti felszólalásokban 
Vezér Mihály polgármester köszön-
tötte a nyugdíjba vonuló Gajdó né Sza-

kács Ágnest, a Hatósági Iroda irodave-
zetőjét, akinek egy csokor virágot is át-
adott.

Török Sándor alpolgármester 
csatlakozott a polgármester köszönté-
séhez, méltatta az irodavezető munká-
ját és személyét, majd átadta jókíván-
ságait.

Szabó Zoltán képviselő is elismerő-
en nyilatkozott Gajdóné Szakács Ág-
nesről, akinek nyugodt és szép éve-
ket kívánt. A Százhalombattai Kőrö-
si Csoma Sándor Sportiskolai Általá-
nos Iskola igazgatójaként részletesen 
ismertette az intézmény sportudvará-
nak fejlesztését, aminek köszönhető-
en az intézmény komoly atlétikai ver-
senyeknek adhat otthont a későbbi-
ekben. Hangsúlyozta a versenyek je-
lentőségét, és a város sportéletében 
betöltött szerepét.

Szalai Attila képviselő csatlako-
zott az előtte szólókhoz, köszöntötte a 
nyugdíjba vonuló irodavezetőt, majd 
gratulált Szabó Zoltánnak a sportfej-
lesztésekhez. Ezután arról számolt be, 
hogy a május 24-én életbe lépett há-
borús veszélyhelyzet több városlakót 
is felzaklatott, aggodalmukat fejezték 
ki a képviselő úrnak, aki erre reagálva 
idézte a törvény szövegét, majd össze-
foglalta és értelmezte azt.

Szabó Gábor képviselő megkö-
szönte a Szákom Kft. munkatársainak, 

hogy a lomtalanítás rendben lezajlott, 
majd jelezte, hogy a későbbiekben a 
kellemetlenségek elkerülése végett a 
lomtalanítás időpontjának kiválasztá-
sakor vegyék figyelembe a szerb hús-
vét dátumát.

Mánya Zsolt képviselő arról be-
szélt, hogy az Újtelep városrészben ga-
zos a közterület, ami a mellékutakon is 

megfigyelhető. Kérte a Műszaki Iroda 
munkatársait, hogy erre fordítsanak 
nagyobb figyelmet.

Vezér Mihály polgármester ismer-
tette a hétvégi közösségi programokat; 
szombat délelőtt Házi Tamás koreo-
gráfus segítségével egy közös táncos 
akcióra került sor a főtéren, amelyre 
minden érdeklődőt szeretettel megin-
vitált.

Bóna Zoltán országgyűlési képvi-
selő vette át a szót, aki meg köszönte 
Dr. Turbucz Sándor cím zetes főjegy-
zőnek, és az országgyűlési választá-
sok lebonyolításában részt vevő ösz-
szes személynek a kiváló munkáját. 
Köszönetet mondott a százhalombat-
tai szavazóknak, amiért nagy számban 
járultak az urnákhoz, és külön meg-
köszönte annak a 4500 városi állam-
polgárnak a bizalmat, akik rá adták le 
voksukat. Reményét fejezte ki, hogy 
folytatódik az a mindkét fél számá-
ra előnyös és hatékony együttműkö-
dés, ami az elmúlt 8 évet is jellemezte. 
Kiemelte ezen felül, hogy Százhalom-
battával már nem csak az országgyű-
lési képviselői munkája által ápol kap-
csolatot, hanem a Magyarok Öröksége 
Alapítvány Kuratóriumában betöltött 
elnöki pozíciója révén is. Megköszönte 
Lukács Bernadett, Nagy Balázs, Szabó 
Zoltán és Szigetvári József segítségét, 
amit a kampány során nyújtottak szá-

mára. Végül az egész Képviselő-testü-
let számára jókívánságait fejezte ki.

Vezér Mihály polgármester vála-
szában tovább erősítette Bóna Zol-
tán országgyűlési képviselővel törté-
nő együttműködés jelentőségét, majd 
felhívta a figyelmet arra, hogy Száz-
halombatta érdeke a mindenkori reg-
náló politikai szereplőkkel kialakított, 
egymás kölcsönös tiszteletén alapuló 
együttműködés, ami a múltban is több 
projekt megvalósulását tette lehetővé. 
Gratulált az országgyűlési képviselő-
nek, sikeres munkát kívánva.

Mánya Zsolt képviselő kért szót, 
aki a háborús vészhelyzet kihirdetése 
okán arra szeretett volna választ kap-
ni, hogy mire számíthat a lakosság.

Bóna Zoltán válaszában arról be-
szélt, hogy sajnálatos módon igen ne-
héz időszakot él meg az ország a szom-
szédban zajló háborús helyzet miatt, 
reménynek adott hangot, hogy a la-
kosságot ez nem fogja érinteni, a prob-
léma kezelése megmarad kormányza-
ti szinten.

Szabó Zoltán képviselő megkö-
szönte a jelenlévő Bóna Zoltán ország-
gyűlési képviselőnek az előző felszóla-
lásában taglalt atlétika pálya megvaló-
sulását.

A Képviselő-testület elfogadta 
Rappai Szilvia pályázatát a Százha-
lombattai Kipp-Kopp Óvoda óvodave-
zetői állására. Rappai Szilvia felszóla-
lásában megköszönte a bizalmat.

Elfogadásra került a Százhalombat-
tai Egészségügyi Közalapítvány 2021. 
évi eszközbeszámolója, amely az esz-

közbeszerzéseket és a használatban 
lévő eszközök állapotáról szóló tájé-
koztatást is tartalmazta.

A Képviselő-testület megszavazta 
a gyermek háziorvosok és fogorvosok 
informatikai eszközállományának fej-
lesztését, és a megfelelő üzemeltetésé-
hez elengedhetetlen informatikai hát-
tér kialakítását.

A Képviselő-testület döntésének ér-
telmében, 2022. július 1-től a közét-
keztetési feladatot a Városi Családsegí-
tő és Gondozási Központ saját konyhai 
ellátás keretében fogja megvalósítani. 

A Képviselő-testület úgy döntött, 
hogy megbízza a Szákom Kft. ügyveze-
tőjét, hogy az optimálisabb hulladék-
kezelés érdekében dolgozza ki a ház-
hoz menő szelektív hulladék gyűjtési 
mód bevezetéséhez szükséges feltéte-
leket, és az erről készült dokumentáci-
ót terjessze be a következő Képviselő-
testületi ülésre.

Elfogadták Százhalombatta Város 
Környezetvédelmi Programját (2021-
2026), amely részletesen taglalja a te-
lepülés jelenlegi helyzetét, és jövőbeli 
természetvédelmi céljait.

A testület döntése alapján folytató-
dik a Csónakázó-tó vízmennyiségének 
pótlása. Emellett hosszú távú megol-
dásként a tó vízigényét kiszolgálni ké-
pes kút tervezését írták elő.

A parkolási problémák enyhíté-
se érdekében a Képviselő-testület 160 
új parkolóhely létesítéséhez szükséges 
szakmai előkészítés megkezdése mel-
lett döntött. 

(Forrás: battanet.hu) n

Új parkolóhelyek létesülhetnek – képviselő-
testületi összefoglaló

Százhalombatta Város Képviselő-testülete megtar-
totta soron következő ülését május 26-án a Szekeres 
József Konferencia Központban, Bóna Zoltán ország-
gyűlési képviselő jelenlétében. 
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Az intézményben Vezér Mi-
hály polgármester, Török Sándor 
és Nagy Balázs alpolgármesterek, a 
szerb nemzetiségi önkormányzat, il-
letve a tantestület és a diákok kép-
viselői megkoszorúzták az első igaz-
gató, Pável Nándor emléktábláját. 
Az iskola kiállítással is bemutatta az 
elmúlt évtizedeket.

A városvezető emlékeztetetett, 
hogy a helyi oktatás –, ahogy a név 
is jelzi – az Egyes iskolában kezdő-
dött, amely a későbbiekben sem sze-
retett volna nevet változtatni. A mű-
velődési központ megépüléséig a 
kulturális eseményeknek is helyet 
adott az épület, a Summerfest is in-
nen indult útjára. Sok olyan tanuló 
került ki az iskolából, akik minden-
ki számára példaképül szolgálhat-
nak. A város méltán lehet büszke az 
intézményben folyó oktató-nevelő 
munkára – tette hozzá.

Török Sándor alpolgármester –, 
aki a kezdetektől fogva tagja az is-
kolaszéknek – „elfogultan” beszélt 
az iskoláról, miután ő maga és két 
gyermeke is itt tanult.

Nagy Balázs alpolgármester 
szerint az Egyesben dolgozók és a 
diákok is érzik, hogy egy tradicio-
nális intézmény munkatársai, tanu-
lói lehetnek. A nagy élményt jelen-
tő előadás is igazolta, hogy valóban 
összetartó a közösség.

Szekeres József egykori tanács-
elnök a város építéséről beszélt, il-
letve Pável Nándor munkásságát 
méltatta. Mint mondta, az első igaz-
gató személyében tiszteletre méltó, 
nagyon jó képességű kulturális ve-
zetőt ismert meg. 

Rigó Katalin tankerületi igaz-
gató megtisztelőnek nevezte, hogy 
részt vehet az eseményen, hiszen 

pályáját az iskolában töltött diák-
évek alapozták meg.

Hegedüs Roland intézményve-
zető elmondta, hogy az alkalomhoz 
méltó, tartalmas, azonban külsősé-
gében szerényebb ünnepet tartot-

tak, mint az 50 éves jubileum alkal-
mából. Köszönetet mondott kollé-
gáinak, akik segítettek megszervez-
ni és lebonyolítani az eseményt. 
Szólt arról is, hogy nagy hangsúlyt 

fektetnek a tehetségek felkutatásá-
ra és fejlesztésére, de a lemaradókat 
is külön szakemberek segítik. Az ok-
tató-nevelő munkában folyamatos 
kihívást jelent a gyerekek személyi-
ségváltozásához és a technikai fejlő-
déshez igazodó megújulás.

Vezér Mihály, Hegedüs Ro-
land intézményvezetőnek cím-
zett nyílt levelében is megem-
lékezett a jeles eseményről.

Tisztelt Hegedüs Roland  
Intézményvezető Úr!

Örömmel tettem eleget megtisz-
telő meghívásának a Százhalom-
battai 1. Számú Általános Isko-
la 55. tanévének alkalmából meg-
rendezésre kerülő ünnepi műsor-
ra, melynek a Barátság Kulturális 
Központ adott helyet. Rigó Katalin 
Asszonnyal, tankerületünk igazga-
tójával és városunk képviselő-tes-
tületének több tagjával együtt ki-
tűnően éreztük magunkat, ugyan-
is egy üde és lendületes, humorban 
sem szűkölködő színdarabot tekint-
hettünk meg.

Az Egyes Iskola kiemelkedő sze-

repet játszotta város fejlődésében, 
oktatási intézményként és kultu-
rális központként egyaránt. Már 
az első igazgató – Pável Nándor 
– idején balett és zongora szak-
kör működött, majd mozifilmve-
títéseket tartottak, később az is-
kolaudvar adott helyszínt az első 
Summerfestnek is. Városunk köz-
életének meghatározó személyisé-
gei között szép számmal akadnak 
olyanok, akik az intézmény egykori 
diákjai: képviselő-testületünk több 
tagja, Rigó Katalin tankerületi 
igazgatóasszony és díszpolgárunk 
Dr. Szakmány Tamás is itt folytat-
ta tanulmányait.

Figyelembe véve az iskola tekin-
télyes múltját, igazán kemény fába 
vágja a fejszéjét az, aki arra vállal-
kozik, hogy egy rövid színdarab ke-
retében felidézi az intézmény törté-
netét és méltatja jelentőségét. Berta 
Szilvia pedagógus, és Karaivanov 
Lilla egykori diák mégis megtették, 
és tanulókkal kiegészülve egy szó-
rakoztató és megindító műsort ál-
lítottak színpadra. A darab kellő fi-
nomsággal bánt a humorral, bát-
ran nyúlt a múlthoz, amikor annak 
visszaidézését mai, modern esz-
közökkel tette, így szólította meg 
a több korosztályból álló nézőket, 
akik álló vastapssal jutalmazták a 
benne szereplő diákokat és az őket 
felkészítőket.

Köszönöm a képviselő-testüle-
tünk megjelent tagjainak és Rigó 
Katalin Tankerületi Igazgató asz-
szonynak, hogy jelenlétükkel is 
megtisztelték a rendezvényt!

Nagyon szépen köszönöm He-
gedüs Roland Intézményvezető Úr 
a meghívást! További eredményes 
munkát, és jó egészséget kívánok!

Végül boldog 55. születésnapot 
kívánok Egyes Iskola! Kívánom, 
hogy a lehető leghosszabb ide-
ig maradjon meg annak az intéz-
ménynek, amely városlakóink több 
generációjának is jelentős szere-
pet játszik az életében! Köszönöm a 
mindenkori tantestületnek, techni-
kai dolgozóknak és persze az iskola 
volt és jelenlegi diákjainak!  n

Egyes – ’55
Ötvenötödik születésnapját ünnepelte a százhalombattai 1. Számú Általános Isko-
la május 20-án. A jubileum alkalmából a diákok a kulturális központban előadás-
sal is felidézték az iskola múltját. 
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Újdonságok a könyvtárban
Fábián Janka: Árvízi napló
Donatella Di Pietrantonio: Halásznegyed
Steven Saylor: Dominus
M.C. Beaton: Agatha Raisin és a tekeklub réme
Milorad Pavic: Kazár szótár – 100.000 szavas lexikonregény
Krekó Péter: Tömegparanoia 2.0 – Összeesküvés-elméletek, ál-
hírek és dezinformáció 
Mészöly Ágnes: Barni titkos barátai
Tóth Zita: Szél hozta Rézvitéz és Tettre kész Rézvitéz
Alice Hemming: A levéltolvaj
Milbacher Róbert: Tátiti Tibike, a világ utolsó táviratkihordója 
gondol egy merészet

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.

A közönség szavazatai alapján a 
Bagossy Brothers Company „Olyan Ő” 
című dalának FRG Club remixére tán-
colhattak a résztvevők; magánszemé-
lyek, közösségek, sportolók, nyugdíjas 
klubok, cégek.

A koreográfiát ezúttal is Házi Ta-
más balettművész tanította be. A Ha-
lom Televízió felvétele alapján készült 
összeállítás látható majd a televízió-
ban, a polgármester Facebook olda-
lán, valamint a YouTube-csatornán, 
ahonnan megosztható lesz mindenki 
számára. A polgármester köszönetet 
mondott a Halom Televíziónak a köz-
reműködésért, illetve a szervezőknek, 
akik mindent megtettek azért, hogy a 
nagyszerű produkció létrejöhessen.

Vezér Mihály reményének adott 
hangot, hogy „az ÖRÖMTÁNC olyan 

közösségi eseménnyé, hagyománnyá 
válik Százhalombattán, amely mindig 
a közös élmény, a szabadság, az öröm, 
az újrakezdés nyitánya is lesz”, kife-
jezve azt, hogy akár a nehéz időkben 
is lehetséges a boldogság. n

Az akció célja, hogy felhívják a fi-
gyelmet a kulturált, esztétikus kör-
nyezet jelentőségére, és támogassák 
a lakókat abban, hogy maguk is szeb-
bé tegyék udvarukat, ablakukat, erké-
lyüket.

Vezér Mihály polgármester örö-
mét fejezte ki, hogy a járvány elmúl-
tával ismét megtarthatták a virágosz-
tást. Mint mondta, a több mint 15 éve 
elkezdett akció mára mozgalommá 
fejlődött, a város hazai és nemzetközi 
virágos díjakat nyert. A legfontosabb 
azonban az, hogy a környezet a lakók 
által szépülhet, és Százhalombatta 
büszkén viselheti az „Ország Legszebb 
Városa” címet – tette hozzá.

A városészenkénti virágosztáson 
részt vettek Török Sándor és Nagy Ba-
lázs alpolgármesterek, illetve Lukács 

Bernadett, Szabó Zoltán, Szalai Attila 
és Szabó Gábor önkormányzati képvi-
selők is. Utóbbi elmondta, hogy óvá-
rosi képviselőként először volt részese 
az akciónak, és örömmel tapasztalta, 
hogy körzetében is nagyon sokan dí-
szítik virággal a környezetüket. 

Az önkormányzat idén is meghir-
dette a „Tiszta udvar – Rendes ház” 
városszépítő versenyt, amelyre július 
24-ig lehet jelentkezni. A nevezési la-
pokat a Polgármesteri Hivatalban ki-
helyezett gyűjtőládába kell bedobni. 
A nyomtatványok átvehetőek a Pol-
gármesteri Hivatal földszinti ügyfél-
szolgálatán, vagy letölthetőek a város 
honlapjáról (www.battanet.hu). 

A versenyre három kategóriában 
lehet nevezni: társas-, illetve családi 
házak házak előkertje, valamint a leg-
szebb virágosított ablak, vagy erkély. 
A benevezett helyszíneket zsűri járja 
körbe augusztus 1–5. között. 

A különböző kategóriákban a pá-
lyázati felhívásban szereplő kritéri-
umoknak megfelelő portákat „Tiszta 
udvar – Rendes Ház 2022” táblával, 
valamint a három kategória legjobb-
jait „Virágos Százhalombatta 2022” 
díjjal és értékes ajándékokkal jutal-
mazzák. A verseny ünnepélyes ered-
ményhirdetésére a 28. Battai Napo-
kon, szeptember 10-én kerül majd 
sor. n

Virágos város
A hagyományokhoz híven idén is virágosztást tartott az önkor-
mányzat Százhalombattán. A városlakók összesen közel 20 ezer 
tő egynyári növényhez juthattak hozzá.

ÖRÖMTÁNC - Ismét 
táncolt Százhalombatta

Vezér Mihály polgármester felhívására, a közösség erősítése 
részeként folytatódott a tavaly megkezdett táncos mozgalom. A 
Szent István téren több százan élhették át a közös tánc, az ösz-
szetartozás örömét május 28-án.

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

PROG RAM AJÁN LÓPROG RAM AJÁN LÓ

Álláspályázat. Százhalombatta 
Város Önkormányzata pályázatot hir-
det közterület-felügyelői munkakör be-
töltésére, teljes munkaidős, határozat-
lan idejű, közszolgálati jogviszonyra, 6 
hónap próbaidővel, azonnali munka-
kezdéssel. A pályázati kiírással kapcso-
latos további információt szakmai kér-
désekben: Majerszki János csoportve-
zető nyújt a 06-23/542-144-es telefon-
számon;

a foglalkoztatással összefüggésben: 
dr. Pápics Edit személyzeti munkatárs 
ad a 06-23/542-110-es telefonszámon. 
A pályázati kiírás megtekinthető a vá-
ros honlapján is.

***
Hatósági áron az üzemanyag. 

A MOL mindent megtesz azért, hogy 
a magyar családok május 27-e éjféltől 
zökkenőmentesen tankolhassanak ha-
tósági áron a MOL-nál. A kútoszlopo-

kon a piaci ár jelenik meg, ezért a MOL 
arra kéri a vásárlókat, hogy fizetéskor 
minden esetben mutassák be a forgal-
mi engedélyüket, hogy a pénztárnál a 
hatósági árra tudják módosítani a vá-
sárlás összegét.

***
Okmányügyintézés. Rendkívü-

li, hétvégi nyitvatartással segítik a kor-
mányablakok a június 30-án lejáró sze-
mélyazonosító okmányok cseréjét. Má-
jus utolsó hétvégéjétől június végéig 
Budapest és Pest megye valamennyi 
kormányablaka, vidéken pedig több 
mint 120 kijelölt kormányablak fogad-
ja az ügyfeleket szombaton és vasárnap 
8 és 14 óra között; pünkösdvasárnap 
kivételével. Kizárólag a veszélyhelyzet 
alatt lejárt személyazonosító igazol-
vány, vezetői engedély és útlevél cseré-
jét lehet intézni.

n

Június 3. (péntek) 9.00: 7. Bat-
tai könyvünnep – „Dobj el mindent és 
olvass!” közös olvasás a Szent István té-
ren a HBVK szervezésében.

Június 3. (péntek) 10.00: 7. 
Battai könyvünnep – Kismamajóga – 
HBVK gyermekkönyvtár

Június 3. (péntek) 11.00: 7. Bat-
tai könyvünnep –Mesejóga – HBVK 
gyermekkönyvtár

Június 3. (péntek) 12.00: 7. Bat-
tai könyvünnep – Ingyenes felnőtt be-
iratkozás - HBVK

Június 3. (péntek) 14.00: 7. 
Battai könyvünnep – Képregény-pá-

lyázat eredmény hirdetés, képregény 
workshop - HBVK

Június 3. (péntek) 16.00: 7. Bat-
tai könyvünnep – Vers- és prózamondó 
verseny díjátadó gálája - HBVK

Június 3. (péntek) 18.00: 7. Bat-
tai könyvünnep – Rácz Laci egyszerű 
történetei, könyvbemutató – HBVK, 
Babérliget

Június 11. (szombat) 18.00: 
Canticum Novum Vegyeskar: 20 éves 
jubileumi koncert – Százhalombattai 
Kőrösi Csoma Sándor Sportiskolai Ál-
talános Iskola

 n

SZÁZ HA LOM BAT TAI HÍR TÜ KÖR
VÁ RO SI KÖZ ÉLE TI LAP
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A Janikovszky Éva Gyermek Mű-
vészeti Díjat 2012-ben hozta lét-
re a Barátság Kulturális Központ az-
zal a céllal, hogy erkölcsi elisme-
réssel jutalmazza a városban hosz-
szabb ideje kimagasló művészeti, 
kulturális tevékenységet folytató 
gyermekeket, fiatalokat. Az idei év-
ben 12 fiatal művészpalánta része-
sült az elismerésben, amelyre a vá-
ros oktatási intézményei, civil szer-
vezetek és a BKK művészeti csoport-

jainak vezetői tehetnek javaslatokat. 
Ezúton is szeretettel gratulálunk az 
ifjú tehetségeknek - Győri Szófiának, 
Hludek Anna Kamillának, Iváncsevics 
Flórának, Izsó Emese Sárának, Kádár 
Tamásnak, Kuchár Emese Virágnak, 
Ritter Enikőnek, Rózsa Anadának, 
Santha Alexandra Nórának, Sebes 

Kincsőnek, Tomusz Kamillának és 
Trinfa Leventének – és kívánunk ne-
kik sok sikert és örömöt az élet min-
den területén. 

A Városi Gyereknap az idei évben a 
megszokottól eltérően egy színes csa-
ládi nappá alakult, melyet 10.00 óra-
kor az Örömtánc nyitott meg a Szent 
István téren, ahol a délutáni progra-
mok 14.00 órától egészen 23.00 órá-

ig tartottak. A gyermekeket kézműves 
és játszó foglalkozások várták a Ham-
vas Béla Városi Könyvtár és a „Matri-
ca” Múzeum jóvoltából is. A színpa-
di programok sorát a Langaléta Ga-
rabonciások gólyalábas bemutatója 
nyitotta meg, mely izgalmas és vidám 
perceket okozott kicsiknek és nagyok-
nak egyaránt. A hullahopp bemutaót 
és a retró-és mai gyerekslágereket a 
Maszk Bábszínház Mátyás királyról 
szóló marionett bábelőadása követ-

te, akik után a tinik kedvencei Vavra 
Bence és SOFI (Nemazalány) léptek 
színpadra. Az estét utcabál zárta DJ 
Matisszal. Május 26-tól a Barátság 
Kulturális Központ előterébe beköl-
töztek a Négyszögletű kerek erdő la-
kói. Dömdödömhöz, Ló Szerafinhoz 
és társaikhoz a gyereknapon egy kvíz-

játék is társult, melynek helyes kitöl-
tői között három szerencsés nyertes 
örülhetett a nyereménycsomagoknak. 

Köszönjük, hogy a nem túl napsü-
téses idő ellenére sokan kilátogattak 
a Szent István térre és bízunk benne, 
hogy gyermekek és szülők egyaránt jól 
érezték magukat az idei Városi gyerek 
– és családi napon!

BKK

Kicsi gyermekek nagy napja!
Bár hivatalosan május utolsó vasárnapja a gyereknap, az idei 
évben egy igazán mozgalmas szombati napon ünnepeltük a gyer-
mekeket május 28-án, amikor – két év kihagyás után – átadhat-
tuk a Janikovszky-díjakat is.  

Június 5-én vasárnap, 18 órától a 
Nemzeti Összetartozás Napja alkal-
mából a Duna Művészegyüttes nagy-
szabású táncprodukcióját láthatják a 
BKK színpadán, mely a maga adott-
ságaival, eszközkészletével arra a tör-
ténelmi traumára szeretne méltókép-
pen emlékezni, amit Trianon jelent a 
magyarság számára, és melynek cí-
mében szereplő Gyertyaláng a re-
mény elevenségére utal. Az előadásra 
ingyenes helyreszóló jegyek igényel-
hetők a BKK jegypénztárában.  

Június 11-én szombaton, első alka-
lommal rendezik meg a Csoóri Sándor 
Népművészeti Fesztivált, melynek 
célja, hogy a nagy nyilvánosság előtt 
megmutassa a népművészeti mozga-

lom sokakat vonzó sokszínűségét, ki-
emelkedően magas színvonalát és a 
Csoóri Sándor Program közösségekre 
gyakorolt jótékony hatását. 

A fesztivál a Kárpát-medence har-
minc helyszínén, egy időben megva-
lósuló nagyszabású rendezvény, kö-
zel 20 000 zenész, táncos és kézmű-
ves részvételével.

Százhalombattán a Szent István 
téren 12 és 14 óra között változatos 
programokat kínálnak a néptáncosok, 
kézművesek, népzenészek megmutat-
va, hogy milyen sokféle a népművé-
szet útja, melyet összeköt a közös él-
mény és érték.

Barátság Kulturális Központ, 
érték és élmény

A népművészet jegyében
Két kiemelkedő népművészeti eseményre is várja az érdeklődőket 
június elején a Barátság Kulturális Központ és társszervezőik. 
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Négy diák és két kísérő pedagógus 
képviselte a százhalombattai Arany 
János iskolát a GEMS of Europe Eras-
mus+ projekt második diákcsere 
programján a Slovenske Konjice vá-
rosban található szlovén partnerisko-
lában. 

Csapatunkon kívül még 18 diák és 
8 tanár érkezett a másik négy part-
ner országból: Ausztriából, Horvát-
országból, Spanyolországból és Por-
tugáliából. A találkozó a 2020 decem-
berében kezdődött GEMS of Europe 
Erasmus+ iskolai együttműködések 
projekt keretén belül került megren-
dezésre. A kint töltött egy hét alatt 
csapatunk rengeteg élménnyel és is-
merettel gazdagodott. 

A projekt fő témája a játékos és él-
ményalapú tanulás és ennek jegyében 
a diákok a találkozóra egy társasjáté-
kot készítettek, valamint egy prezen-
tációban megismertették társaikat 
országuk 3 jelentős alakjával a tudo-
mány, a történelem és a művészet te-
rületéről. A magyar csapat Mátyás ki-
rályt, Szentgyörgi Albertet és Kodály 
Zoltánt mutatta be, illetve egy a me-
mória, az activity és a trivia játékok 
elemeiből összeállított játékot vitt a 
találkozóra. A héten a diákok nemzet-
közi csapatokban dolgoztak, és válto-
zatos feladatokon keresztül gyűjtöt-
tek információt a szlovén emberekkel, 
a kultúrával, az épített és természe-
tes környezettel, a mindennapi élet-
tel kapcsolatban keresve a hasonlósá-
gokat az országok között.  Kipróbálták 
és értékelték a partnereik által készí-
tett társasjátékokat és több interaktív 
foglalkozáson is részt vettek, amelyek 
során egyrészt tippeket kaptak arra, 
hogy hogyan tudják az agyukat minél 
hatékonyabban használni, másrészt 

kreativitásukat is fejleszthették mű-
vészi tevékenységeket keresztül. Az 
utolsó éjszakát a diákok az iskolában 
töltötték és az este folyamán érde-
kességeket osztottak meg egymással 
a saját országukról, valamint hagyo-
mányos nemzeti játékokat játszottak. 

Az este egy palacsinta partival zárult, 
amit néhány órás alvás követett.

A hét során számos kirándulást 
tettünk a környék és az ország látvá-
nyosságaihoz. Egyrészt megmutat-
ták nekünk Slovenske Konjice város-
át, amely Százhalombatta testvérvá-
rosa is egyben, valamint ellátogattunk 
a közelben lévő borászatba és a he-
gyen található középkori kolostorba 
is. Emellett eljutottunk Szlovénia két 
legnagyobb (Ljubljana és Maribor) és 
a legrégebbi (Ptuj) városába is, vala-
mint megcsodálhattunk Bled festői 
szépségét. 

Kísérő pedagógusként büszkeség-
gel töltött el minket, hogy az iskolán-
kat képviselő diákok nagyon szépen 
felkészültek és minden feladatban tö-
kéletesen helytálltak. Folyékony an-
golsággal kommunikáltak társaikkal 
és fogadócsaládjaik tagjaival.  Mivel 
társaik családjainál laktak, betekin-
tést nyerhettek a szlovének minden-
napi életbe is. Sok új barátság szövő-
dött a diákok között és biztos vagyok 
benne, hogy ez az utazás életre szóló, 
és mindemellett személyiségfejlesztő 
élmény volt számukra. 

A projekt következő állomása a 
szeptember közepén megrendezés-
re kerülő osztrák diákcsere program 
lesz, addig is számos tevékenységen 
keresztül folytatjuk az együttműkö-
dést külföldi partnereinkkel.

Szabóné Jassó Ágnes

GEMS of Europe diákcsere 
SzlovéniábanAz Erasmus+ „Self-awareness: 

Embrace Yourself, Embrace the 
World” nevű, önismeretet feldolgozó 
projekt három évének záróeseményé-
re került sor az Érdi SZC Százhalom-
battai Széchenyi István Technikum és 
Gimnáziumban május 9-13. között di-
ákcsereprogram formájában. 

Két és fél éve egyszer már voltunk 
vendéglátók, akkor azonban csak há-
rom partneriskolánk pedagógusai lá-
togattak el hozzánk. Most viszont a 
görögországi Alexandroupolisból, 
a törökországi Gaziantepből és az 
olaszországi Soveratóból 15 diák és 
6 tanár érkezett, hogy ezt a szűk he-
tet velünk töltsék. Így alkalmunk 
nyílt arra, hogy azt a vendégszerete-
tet, amit a korábban náluk tett látoga-
tásainkkor tapasztaltunk, most a tő-
lünk telhető legnagyobb szeretettel és 
odafigyeléssel viszonozzuk. Ez a pro-
jekt fő koordinátoraként különösen 
fontos volt számunkra.

Többhetes lázas készülődés és 
szervezői munka előzte meg a láto-
gatást, melyen diákok és tanárok ma-
roknyi csapata dolgozott. A közre-
működő 16 magyar tanulónk közül 
kilencen vendéglátóként, a többiek 
segítőként vagy segítő munkájuk ju-
talmaként vettek részt a projekthé-

ten. Az öt nap programja gazdagra és 
színesre sikerült, igazodtunk az önis-
meret témaköréhez, és e rövidre sza-
bott idő alatt igyekeztünk minél töb-
bet megmutatni iskolánkból, Százha-
lombattából, Budapestből, a Balaton-
ból, az országunkból.

Az első, legfontosabb napot reg-
geltől kora estig az iskolában töltöt-
tük. A nap folyamán sor került ismer-
kedős játékokra, a magyar diákjaink 
által tervezett és készített társasjá-

tékok kipróbálására, rövid pályaori-
entációs foglalkozásra és kiselőadás 
formájában a kortárs segítő csoport 
bemutatására is. A délutáni, Száz-
halombatta megismerését célzó játé-
kunkat félig elmosta az eső, helyette 
kézműveskedtek, majd kihirdettük a 
projekt legjobb képeiből készült fotó-
versenyünk nyerteseit. A nap megko-
ronázásaként a százhalombattai For-
rás táncegyüttes az ország különböző 
tájegységeinek táncait hozta el az is-
kola aulájába, a Bara zenekar élő nép-
zenei kíséretével. 

A többi napon látogatást tettünk 
a Parlamentben, sétáltunk Pest szí-
vében, megismertük a budai Várat, 
megnéztük a Mátyás-templomot, el-
látogattunk Balatonfüredre és a ti-
hanyi apátságba is. Az utolsó napon, 
vendégeink külön kérésére, egynapos 
bécsi kirándulást tettünk, így is meg-
ismertetve őket történelmi gyökere-
inkkel. Kirándulásaink minden nap-
ján diákjaink tartalmas előadást tar-
tottak vendégeinknek a látogatások 
helyszíneiről, a látnivalókról, a kap-
csolódó kulturális háttérről. Ezen is 
túl pedig tanulóink egész héten cso-
dálatos vendégszeretetről, szervező- 
és segítőkészségről tettek bizonysá-
got, büszkék vagyunk rájuk!

A szombati könnyes búcsút még 
szomorúbbá tette a gondolat, hogy 
utoljára volt alkalmunk a projekt ke-
retein belül találkozni, de reméljük, 
hogy diákjaink közül néhányan akár 
életre szóló ismeretségeket kötöttek, 
és mi, kollégák is ígéretet tettünk a jö-
vőbeni újbóli együttműködésre. Re-
mek csapat voltunk, reméljük a foly-
tatást!    

Szabó Lídia
koordinátor

Projektbeszámoló
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Ez alkalommal a téma, a biztonsá-
gos közlekedés szabályai és azok be-
tartása volt.

Különleges élményt nyújtott a gye-
rekeknek, hogy rollerekkel, futóbicik-
likkel és kerékpárokkal a városon ke-
resztül haladva jutottak el a Kresz-
parkba. Itt, rendőri közreműködés-
sel játékos formában ismerkedhettek 
meg a fontosabb közlekedési jelzőtáb-
lákkal, gyakorolhatták a helyes köz-

lekedést, valamint alkalmazhatták az 
alapvető közlekedési szabályokat.

A foglalkozás alkalmával közelebb-
ről betekintést nyerhettek a rendőrök 
közlekedés rendészeti feladataiba. 

A program keretében a gyerekek 
igazi rendőrautóba ülhettek, hogy 
megismerkedhessenek annak felsze-
reltségével.

Óvodásaink élményekkel és sok új 
ismerettel gazdagodva tértek vissza az 
óvodába.

A téma jelentősége miatt, fontos-
nak tartjuk, hogy minden évben meg-
szervezzük az Ovi-zsaru programot.

Ezúton köszönjük az Érdi és a Száz-
halombattai Rendőrkapitányság köz-
reműködését, valamint Szatmáriné 
Berczi Dolóresz c. r. szds. bűnmegelő-
zési főelőadó segítségét.

Feketéné Gyurkó Ágnes
Óvodapedagógus

A sorozatban többek között Illéssy 
Mátyás, a százhalombattai Szent Ist-
ván templom plébánosa is megosz-
totta a Szentlélek kitöltetéséről szóló 
gondolatait.

A pünkösdről olyan, Kárpát-
medence-szerte élő papok és lelké-
szek mondják el gondolataikat, akik 
a KÉSZ egy-egy helyi csoportjához 

vagy határon túli társszervezetéhez 
tartoznak. A videókat azonos idő-
ben, 7.30-kor teszik közzé, a szerve-
zet Facebook-oldalán és YouTube-
csatornáján. 

A kezdeményező Ákos atyával ide 
kattintva olvasható interjú: http://
www.keesz.hu/a-mi-punkosdunk

n

Ovi-zsaru a Százszorszép óvodában
Óvodánkban ebben a nevelési évben is folytatódott az Ovi-zsaru 
prevenciós program, május 16-án a gyerekek 3. alkalommal vet-
tek részt olyan eseményen, amelyen a kapcsolattartó rendőrök 
személyesen is jelen voltak. 

A mi pünkösdünk
A fent szereplő címmel indított 9 részes, ünnepre hangoló videó 
sorozatot a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége május 27-én. 

M E G H Í V Ó
A FIDESZ százhalombattai 
szervezete és a KÉSZ százha-
lombattai csoport tisztelettel 
meghívja Önöket a Nemzeti 
Összetartozás Napján, a tria-
noni döntés 102. évfordulóján 
tartandó megemlékezésre, 

június 4-én 11.00 órára  
a Szent István templomnál 

lévő Országzászlóhoz.
Vers: Vigh Judit
Megemlékezés: 
Bóna Zoltán  

országgyűlési képviselő
Ima: Illéssy Mátyás atya,  

Sárosi Gábor lelkész
Katonanóták a Dalárda  

közreműködésével

A 2022-es év új műsorral, sok állattal és rengeteg A 2022-es év új műsorral, sok állattal és rengeteg 
világszámmal érkezik!világszámmal érkezik!

Magyarország egyetlen legfiatalabb kétszeres aranydíjas artista  Magyarország egyetlen legfiatalabb kétszeres aranydíjas artista  
RIKO VARGAS csak itt látható kitüntetett zsonglőrszámával!RIKO VARGAS csak itt látható kitüntetett zsonglőrszámával!

Magyarországon először látható egy teljesen új arc Jonathan Adams, a humor Magyarországon először látható egy teljesen új arc Jonathan Adams, a humor 
és tréfa nagy mestere! A nevetésben nem lesz hiányotok!és tréfa nagy mestere! A nevetésben nem lesz hiányotok!

Műsorunk egyik attrakciója a filmből közismert világsztár, Műsorunk egyik attrakciója a filmből közismert világsztár, 
 a gyerekek kedvence PÓKEMBER! a gyerekek kedvence PÓKEMBER!

Magyarország legfiatalabb drótkötél egyensúlyozója  Magyarország legfiatalabb drótkötél egyensúlyozója  
RENATO VARGAS bemutatja önöknek produkcióját!RENATO VARGAS bemutatja önöknek produkcióját!

Műsorunk sztárvendége a francia cirkusz fesztivál közönségdíjasa Dévid Műsorunk sztárvendége a francia cirkusz fesztivál közönségdíjasa Dévid 
bemutatja a kézegyensúlyzó produkcióját a Párizsi Eiffel Torony tetején!bemutatja a kézegyensúlyzó produkcióját a Párizsi Eiffel Torony tetején!

A csupán 11 éves VANESSA bemutatja önöknek az extra dinamikus  A csupán 11 éves VANESSA bemutatja önöknek az extra dinamikus  
hulla-hopp produkcióját!hulla-hopp produkcióját!

Picard dinasztia leszármazottja, Picard Lily lenyűgözi önöket  Picard dinasztia leszármazottja, Picard Lily lenyűgözi önöket  
a cirkusz kupolájában a levegőszámával!a cirkusz kupolájában a levegőszámával!

Exotikus állatok a porondon: púpos tevék, lámák, dromedárok,  Exotikus állatok a porondon: púpos tevék, lámák, dromedárok,  
tibeti jak, indiai zebu!tibeti jak, indiai zebu!

Shetlandi pónilovak idomítása és idomított lipicai lovak! Akrobaták, Shetlandi pónilovak idomítása és idomított lipicai lovak! Akrobaták, 
légtornászok, hulla-hopp karika szám, görgö egyensúlyozó szám, légtornászok, hulla-hopp karika szám, görgö egyensúlyozó szám, 

tányérpörgető!tányérpörgető!
Szenzáció Las Vegasból, az élethű Transformers autorobot Bumblebee… Szenzáció Las Vegasból, az élethű Transformers autorobot Bumblebee… 

...és még rengeteg meglepetés!...és még rengeteg meglepetés!
Óriási sátorral • Szenzáció Százhalombattán! • A TESCO mellett

Figyelem! Ne tévesszék össze itt járt cirkuszokkal!
Előadások: június 16-tól  június 19-ig 

június 16. csütörtök 18 óra, június 17. péntek 18 óra,  
június 18. szombat 15 óra és 18 óra, június 19. vasárnap 11 óra és 15 óra

Százhalombattán  Százhalombattán  
június 16-tól június 19-ig június 16-tól június 19-ig 

Százhalombattán  Százhalombattán  
június 16-tól június 19-ig június 16-tól június 19-ig 
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Ismét írhatjuk, hogy a rájátszás 
minden mérkőzése fontos, de a ha-
zai meccsek megnyerése elengedhe-
tetlen. A forduló többi eredményéből 
már tudható volt, hogy ha itthon tart-
juk a két pontot, akkor sikerül beve-
rekednünk magunkat a legjobb négy 
közé, a hátralevő két mérkőzéstől füg-
getlenül.

Nagy lendülettel játszottunk és 
nyitott védekezésünkkel megleptük 
ellenfelünket, így a 7.percben 5-2-re 
vezettünk. Nagy iram és ötletes játék 
jellemezte mindkét csapatot, a szege-
di fiatalok fokról fokra dolgozták le 
hátrányukat, és a 20.percben 11-11-re 
egyenlítettek. A félidő hátra levő ide-
jében felváltva vezettek a csapatok, de 
a szünetre döntetlennel mentek pi-
henni (16-16).

A szünetben az IndeepenDance 
a mozgásstúdió fiatal táncosai szó-
rakoztatták a lelkes közönséget. Kö-
szönjük nekik.

A második félidőben a vendégcsa-
pat ragadta magához a kezdeménye-
zést. Szerencsére az egy gólos hát-
rányt mindig kitudtuk egyenlíteni. A 
42.percben 22-22 volt az állás. Ek-
kor néhány hiba elég volt ahhoz, hogy 
a szegediek két gólra ellépjenek, ám 
Gálli Krisztián hetesből volt eredmé-
nyes, majd Tóth Bálint lendületét két-
szer nem tudták megállítani és már-
is mi vezettünk. A továbbra is magas 

színvonalú és izgalmas mérkőzésen 
folytatódott a thriller. A vendégeknek 
mindig volt válaszuk és egyenlítettek. 
Az 51.percben 28-27-re vezettünk és 
azt hihettük, hogy a meccs így fog le-
folyni, de a vendégek kapusa megba-
bonázott minket és három védésével 
nagyot segített a csapatának, akik e 
közben három gólt szereztek, így az 
56.percben 28-30-as eredményt mu-
tatott a tábla. Ekkor minden tartalék 
energiáját mozgósította a hazai csa-
pat és a sormintát követve három gólt 
dobott, sorrendben, Tóth Bálint, Kiss 
Attila, Kiss Attila, míg Bokréta Bence 
kapuja érintetlen maradt. Az utolsó 
előtti percben egyenlítettek a vendé-
gek, de egy remek támadás végén 61 
másodperccel a vége előtt, büntető-
höz jutottunk. Mogyorósi Tamás állt 
a vonalra Krivokapic Lukaval a Ma-
gyar Utánpótlás válogatott kapusával 
szembe és olyan megoldást választott, 
amelyet sokat fogunk még emleget-
ni. Első mozdulatra átejtette a kifeje-
zetten magasnak számító kapu fölött 
a labdát, ami hálóban landolt (a gól 
a facebook oldalunkon megtekinthe-
tő). Vendég időkérés és vendég táma-
dás, de jó battai védekezés. 15 másod-
perccel a dudaszó előtt labdát szerez-
tünk. Hazai időkérés, majd jöhetett az 
egyszerűnek tűnő feladat, megtarta-
ni a labdát. Nem volt egyszerű, de si-
került. A csapat biztosította helyét az 

első négy között, ahol az első két csa-
pat egyenes ágon résztvevője a jövő 
évi NB I/B bajnokságnak, a harma-
dik, negyedik helyezettek ezt osztá-
lyozó mérkőzésen vívhatják ki. 

SZKE: Kovács, Pásztor, Bokréta 
(kapusok), Mogyorósi 6 (2), Gálli 4(2), 
Félegyházi 5, Kővári 5, Gyurcsovics, 
Zatureczki, Pap, Tóth 7, Kiss 5, Ked-
ves, Kollonay, Keresztes, Fiar; vezető-
edző: Adorján Gábor

32-30-ra nyert idegenben a 
Százhalombattai KE az FTC U21 
gárdája ellen az NBI/B férfi kézi-
labda-bajnokság rájátszásában 
május 29-én.

Tudtuk, hogy nehéz lesz. Az is lett. 
A tabellára nézve egyértelműen mi 
voltunk a mérkőzés esélyesei. Így is 
indult a meccs. Félegyházi Zsolt, Kő-
vári Balázs, Gálli Krisztián; és a har-
madik percben 3-0 ide. Ekkor meg-
nyugodott a csapat és hátradőlt, ta-
lán túlságosan is. Újabb kettő perc és 

egyenlítettek a hazaiak, sőt átvették a 
vezetést is. Ekkor kicsit rendeztük a 
sorokat és a 11. percben, Zatureczki 
Kevin góljaival ismét nálunk volt az 
előny (7-5). Az első félidőben többször 
egyenlítettek a fiatalok, de mindig mi 
tudtunk lépéselőnybe kerülni.

A második félidőre sajnos nem vál-
tozott a játék képe. Mi vezettünk a fi-
atalok egyenlítettek. Aztán az 50. perc 
környékén egy-két hiba a részünkről 
és náluk volt a minimális előny. Sze-
rencsére minden alkalommal tud-
tuk ezt kompenzálni. Érezte a csapat, 
hogy ebből még baj is lehet, és ösz-
szerakott egy tökéletes három per-
cet, ami alatt Pap Ádám, Gálli Krisz-
tián, Tóth Bálint szerzett gólt. Vezet-
tünk 27-25-re. A zöld-fehérek bünte-
tőből zárkóztak, de Kollonay Zoltán 
két remekbe szabott góljával már há-
rom gólos előnyben voltunk. Ebből a 
végjátékban sikerült kettőt megtar-
tani, így hazahoztuk a két pontot. A 
csapat múlt héten biztosította helyét 
az első négy között, az újabb győze-
lemmel már matematikailag is biztos, 
hogy az első háromban végzünk. 

SZKE: Kovács, Bokréta (kapusok), 
Mogyorósi, Gálli 8(2), Félegyházi 6, 
Kővári 3, Gyurcsovics, Zatureczki 5, 
Keresztes 2, Pap 2, Tóth 3, Kollonay 
3, Kiss, Györkő, Fiar, Major; vezető-
edző: Adorján Gábor

Mivel az első két csapat egye-
nes ágon biztosítja helyét a jövő évi 
NB I/B bajnokságban így nagyon 
nagy jelentősége van az utolsó hazai 
mérkőzésnek: Százhalombattai KE-
Mezőkövesd, 2022.06.04., szombat, 
18 óra. A belépés ingyenes, az élmény 
garantált.

n

Harcos győzelmek
32-31-re nyert a Százhalombattai KE a PICK Szeged U21 csapata 
ellen az NBI/B férfi kézilabda-bajnokság rájátszásában május 
22-én – derül ki Tallér Zsolt, a battai klub technikai igazgatójá-
nak beszámolójából.

Kategóriájában az első helyen vég-
zett Balázs Anikó, a SZVISE atlétika 
szakosztályának versenyzője a szolno-
ki Pizza Sprint Élményfutás 14 kilo-
méteres távján május 8-án. Két klub-
társa, Agócs Sándor és Pilinger Zsolt, 
szintén ezen a távon 13., illetve a 14. 
lett kategóriájukban. A sikeres teljesí-

tés értékét az is emeli, hogy a futók-
nak nem csak a méterekkel, hanem a 
nagy meleggel is meg kellett küzdeni-
ük.

Időeredmények: Balázs Anikó, 
1 óra 17 perc, Pillinger Zsolt, 1:18, 
Agócs Sándor 1:26.

Két versenyen is megmérettették 
magukat a SZVISE Atlétika szakosz-
tályának futói május utolsó előtti hét-
végéjén.

Agócs Sándor és Pillinger Zsolt az 
Őrségben, a Szalafőn megrendezett 
terepfutás a 21 km-es távját teljesí-
tette.

Békes Erzsébet, Botos Enikő, Pé-
ter Tamás és Hajduné Bukó Judit a 

Tatai Tófutáson indultak. A helyszín 
régóta ismert a SZVISE atlétái szá-
mára, az Öregtó körül kijelölt pályán, 
csodás erdei környezetben futhattak. 
Botos Enikő 7 km-en negyedik helye-
zést ért el, Békes Erzsébet a 13., Haj-
duné Bukó Judit a 11. helyen végzett a 
14 km-es távon. Péter Tamás 10. lett 
szintén 14 km-en. A battai egyesület 
gratulál a futóknak. n

Aktív futók – Aranyérem és 
helyezések

Több helyszínen is megmérettették magukat a SZVISE Atlétika 
szakosztályának futói májusban.



1 0 .  O L D A L S 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  1 0 .  S Z Á M  •  2 0 2 2 .  J Ú N I U S  2 .

Keresztrejtvény
Marilyn Monroe amerikai filmsztár 1926. június 1-jén született, a popkultúra egyik legismertebb ikonikus egyéni-
sége, máig olyan népszerű, mint Elvis Presley vagy Micky egér. Alig egy évtizeden át filmezett, de áttörést hozott az 
ötvenes évek stúdiórendszerében. A buta szöszi szerepéből bár szeretett volna, nem tudott kitörni. Rejtvényünk 
egy Marilyn Monroe-idézetet tartalmaz. 
A megfejtéseket 2022. június 10-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 Magyar Vargas Nagycirkusz június 16–19. között tar-
tandó egyik előadására kaphat 2 db jegyet.
Az előző számban megjelent rejtvényünk helyes megfejtéséért „A ránk szabott idő” címmel, Százhalombatta Város 50 éves fennállá-
sáról szóló kötetet Kollár Károlyné (Százhalombatta) veheti át a Polgárok Háza portáján munkaidőben. Gratulálunk!
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”
„Mimi  Tenisz Akadémia Százhalombattán

A jelentkezéseket 2022.06.15-ig várjuk az info@t-eco.hu e-mail címre.
Egyéb információ: 06-20-37-99-120 telefonszámon

A bécsi ATP 500-as, párizsi Masters és az 
ATP világbajnokságon használt borítású 
fedett pályákon várjuk szeretettel 6-10 
éves lányok és fiúk (és persze szüleik) 
jelentkezését nyílt napjainkra és válo-
gatóinkra. 

Magyarországon egyedülálló koncep-
cióban és körülmények között nyitja 
meg kapuit hamarosan a „Mimi” Tenisz 
Akadémia Százhalombattán. 

Terveink között szerepel versenyzői és 
szabadidős csoportok indítása is, tehet-
séggondozó programunk keretében pedig 
10-12 versenyző-palántának szociális 
alapon „Tenisz ösztöndíjat” biztosítunk.

NYÍLT NAPOK ÉS VÁLOGATÓK

OKTÁN SZÁLLÓ
MUNKÁSSZÁLLÁS  (EG19009148)

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

06 23 354-812

Megrendelés és információ:
aceldepo23@gmail.com

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

VASANYAG
EGYÉB ÉPÍTŐIPARI ACÉLTERMÉKEK

• Betonacél  • Profil vasak
• Hegesztett háló

A P  R Ó  H I R  D E  T É  SA P  R Ó  H I R  D E  T É  S
Nyári nyitva tartással várja a 
Biksi Méhészet! Június 1. és au-
gusztus 31. között: kedd 10-18h • szer-
da 10-17h • csütörtök 10-17h • Egyéb 
időpontban telefonos egyeztetéssel! 
Friss, 2022-es akácmézzel, és a már 
megszokott mézfajtákon kívül nyers 
méhpempővel, virágporral, 100% 
méhviasz gyertyákkal várjuk nyáron is! 
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

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

Teherautó bérlése  költöztetéshez, fu-
varozáshoz! Autószállító bérlése ugyan-
itt!    06 20 250 6115; 06 20 250 3585

A SZÁKOM Nonprofit Kft. szakmai végzettséggel rendelkező autószerelő és villany-
szerelő munkatársakat keres. Jelentkezni, az alábbi elérhetőségeken lehet: Autó-
szerelő állással kapcsolatban tel: 06-23/354-854, 06-30-508-2866, 06-30-636-2209 
- Villanyszerelő állással kapcsolatban tel: 06-30-379-6711. Email: szakom@szakom.hu
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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  32-31 
2022.06.04. szombat 18:00 SZKE - Mezőkövesd 

 
 

A belépés továbbra is ingyenes! 

Autócentrum Szabó Csoport
H-2030 Érd, Kis-Duna utca 7-9., Tel.: +36 (23) 521 310, www.renaulterd.hu


