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Vezér Mihály polgármester ki-
emelte, hogy a város életében fon-
tos mérföldkő a beruházás, amely 
nem csak az iskolai, hanem a vá-
rosi tömegsport igényeit is kiszol-
gálja. A sport – az ókori mondás 
szerint – hozzájárul ahhoz, hogy 
ép testben ép lélek lakozzon, fe-
gyelemre, kitartásra és csapat-
munkára ösztönöz – fogalmazott. 
Szólt arról is, hogy az intézmény 
az öt éve kialakított profil révén 
jelentős szerepet tölt be az után-
pótlás nevelésben, illetve példát 
mutat az egészséges életmód te-
rén. 

A fejlesztés összefogás eredmé-
nye, amelynek részese volt a kor-
mány, az illetékes minisztérium, 
a szakszövetség, szükséges volt 
Bóna Zoltán országgyűlési képvi-
selő támogatása, az önkormány-
zat és helyi lobbisták együttmű-
ködése is. A közös akaratnak min-
dig van pozitív eredménye, ennek 
szép példája az avatóünnepség – 
fogalmazott Vezér Mihály. Példa-
értékűnek nevezte, hogy a tervek 
szerinti ütemben zajlott a kivite-
lezés. 

A polgármester köszöntet mon-
dott a szakszövetségnek, a döntés-

hozónak, aki révén megvalósulha-
tott a beruházás és Bóna Zoltán 
országgyűlési képviselőnek, aki 
sok más területen is segíti Százha-
lombatta fejlődését.

Nagy Balázs alpolgármester 
szerint egy magára valamit adó, 
20 ezres lélekszámú településnek 
rendelkeznie kell sportiskolával. 
Elmondta, hogy a teljes egészé-
ben állami forrásból finanszíro-
zott beruházásnak köszönhetően, 
hosszú távon is magas színvona-
lon megvalósulhat az általános 
iskolai sportprofil. Szólt arról is, 
hogy a rendszeresen sportoló gye-
rekek jó eséllyel felnőtt korukban 
is aktív életet élnek, a mindenna-
pos, rendszeres testmozgás az éle-
tük része marad, aminek nyomán 
egészségesebb lesz a társadalom. 
Éppen ezért minden sportberuhá-
zást örömmel kell fogadni, mert 
azokkal a jövőbe fektetünk be – 
fogalmazott. 

Köszönetét fejezte ki a polgár-
mesternek, az önkormányzati 
képviselőknek, a kormánynak, a 
szakminisztériumnak, az atlétikai 
szövetségnek és Bóna Zoltán or-
szággyűlési képviselőnek a meg-
valósításhoz nyújtott támogatá-

sért. Köszönetet mondott és gra-
tulált Szabó Zoltán intézményve-
zetőnek és munkatársainak, akik 
megálmodták a beruházást, a di-
ákoknak pedig sikeres és eredmé-
nyes sportolást kívánt.

Szabó Zoltán, a Kőrösi isko-
la intézményvezetője felidézte az 
építés körülményeit, mint mond-
ta, az iskolai profil meghatározá-
sakor már felvetődött, hogy ja-
vítani kell a szabadtéri sportolá-

si lehetőségeken. Ennek jegyében 
a kézilabda szövetség támogatá-
sával négy éve műanyag burkola-
tot kapott a kézilabdapálya, majd 
1/3-os – önkormányzati, városi 
kosárlabda egyesületi és szakszö-
vetségi – pályázat keretében ha-
sonlóan megújult a szintén kül-
téri kosárpálya. Ezen fejlesztések 
után fogalmazódott meg az atlé-
tikapálya korszerűsítésének gon-
dolata, aminek megvalósításában 
sokat segített Bóna Zoltán ország-
gyűlési képviselő. A kivitelezés so-
rán több, mint 2000 négyzetmé-
teren a legkorszerűbb, rekortán 
burkolatot használták, ami alá két 
rétegben bitument tettek, ez alatt 
pedig dréncső rendszert építettek 
ki. A színvonalas beruházás nyo-
mán minden feltétel adott ahhoz, 
hogy Százhalombatta akár diák-
olimpiának is otthont adjon. Ren-
delkezésre áll a 200 méteres 400-
as atlétikapálya, 100 méteres sík-

futásra alkalmas résszel meghosz-
szabbítva, két távolugróhellyel, 
valamint súlylökő szektort is ki-
alakítottak az udvaron.

Kiemelt atlétikai fejlesztés
Diákolimpia megrendezésére is alkalmas atlétikapályát adtak át a Százhalom-
battai Kőrösi Csoma Sándor Sportiskolai Általános Iskolában. A Magyar Atlétikai 
Szövetség által finanszírozott, 350 millió forint értékű beruházás részeként futó-
kört, távol- és hármasugró, valamint súlylökő pályát alakítottak ki.

Foly tatás a 2. ol da lon

Az avatóünnepség szalagját Szabó Zoltán intézményvezető, Vezér 
Mihály polgármester, Dr. György István államtitkár és Dudás Gábor
tankerületi igazgatóhelyettes vágta át
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Lengyák György, a Magyar 
Atlétikai Szövetség egykori után
pótlás referense, jelenlegi szak
ágvezető kívánatosnak nevezte, 

hogy minél több iskolában legyen 
a kor követelményeinek megfele-
lő modern, rekortán borítású at-
létikapálya. A diáksport fejlődése 
nélkül nem bontakozhat ki a jövő 
sikeres generációja – tette hoz-

zá. Örömét fejezete ki, hogy részt 
vehetett a kiváló színvonalú léte-
sítmény átadásán, kiemelte, hogy 
a távol- és a hármasugró pálya 
akár világcsúcs beállítására is al-
kalmas. Reményének adott han-

got, hogy néhány év múlva Száz-
halombattának is lesz válogatott 
szintű atlétája.

Dr. György István államtitkár 
Szabó Zoltán baráti meghívásá-
nak tett eleget, miután évfolyam-
társakként végeztek az egykori 
egri tanárképző főiskolán. Elis-
merését és gratulációját fejezte ki 
mindenkinek, aki közreműködött 
az beruházás megvalósulásában. 
Mint mondta, fontos szerepe van 
az iskoláknak is a sport szerete-
tének továbbadásában, a modern 
battai pálya kiváló lehetőség erre.

Hegedüs Roland, a Százha-
lombattai 1. Számú Általános Is-
kola igazgatója, a Magyar Test-
nevelő Tanárok Országos Egye-
sülete százhalombattai elnö-
ke szerint a 21. századi sporthoz 
hozzátartoznak az olyan látvá-
nyos, ízületkímélő pályák, mint a 
milyen most Százhalombattán lé-
tesült. Örömtelinek nevezte, hogy 
más városi oktatási-nevelési in-
tézmények is használhatják a fe-
lületet, illetve, reményét fejez-
te ki, hogy a fejlesztés révén ko-
moly sportsikereket érhetnek el a 
battai fiatalok.

(Fotók: Tóth Erzsébet) n

Kiemelt atlétikai fejlesztés
Folytatás az előző oldalról

Az elismeréseket Török Sándor 
és Nagy Balázs alpolgármesterek, 
illetve Szabó Zoltán önkormányza-
ti képviselő, az Oktatási és Szociális 
Bizottság elnöke adta át.

A városi pedagógusnapi ün-
nepség a százhalombattai Szivár-
vány Óvoda dalos, játékos, ver-

ses műsorával kezdődött, az est fo-
lyamán fellépett még a Canticum 
Novum Vegyes Kar, a Chorus Mat-
ricanus Nőikar és Zsédenyi Adri-
en, Zséda, többszörös Fonogram- és 
EMeRTon-díjas énekes.

Vezér Mihály polgármester kö-
szöntőjében kiemelte, hogy a gye-

rekek életében a család és a bará-
tok mellett azok a nevelési és ok-
tatási intézmények is meghatáro-
zóak, amelyekben idejük jelentős 
részét töltik. Az ezekben folyó mun-
ka minősége elsősorban nem a tár-
gyi adottságoktól, hanem a dolgo-
zók személyiségétől függ. Százha-

lombattán kiváló képességű mun-
katársak végzik az oktatás, nevelés 
feladatait, illetve az azt segítő mun-
kát, amit a központi felvételik, a 
kompetencia felmérések, a tanul-
mányi és sporteredmények magas 
pontszámai is bizonyítanak. Aki ma 
a városban családot alapít, az tud-
hatja, hogy kiváló bölcsődébe, óvo-
dába és iskolába írathatja be gyer-
mekét. Kivételes lehetőség ez, ami-
ben minden tanár, óvónő és gondo-
zó nagyon fontos szerepet játszik a 
világ megismeréséhez szükséges is-
meretek átadásával – fogalmazott 
Vezér Mihály. 

A kiváló eredmények elérésé-
hez elengedhetetlen a tehetséggon-
dozó szakemberek biztató, moti-
váló, olykor dorgálást sem nélkü-
löző munkája, amely révén a diá-
kok mindig megtalálhatják a helyes 
irányt. Mindannyiunk életében jö-
hetnek nehezebb időszakok, amikor 
elbizonytalanodhatunk, és nehéz jó 
döntést hozni. Ilyenkor azok lelnek 
rá a kiútra, akik a leghasznosabb 
dolgokkal – térképpel, iránytűvel 
és lámpással – töltötték meg a ta-
risznyájukat. Ezeket az eszközöket 
a dajkák, óvónők és tanárok adják a 
kezünkbe. A polgármester az elmúlt 
járványos időszakban tanúsított ál-
dozatos helytállásáért is köszönetet 
mondott a pedagógusoknak. 

Köszönet a pedagógusoknak
Díjátadóval és műsorral egybekötött pedagógusnapi ünnepségen köszöntötték 
Száz halombattán a városi intézmények munkatársait a kulturális központban 
június 3-án.

Foly tatás a 3. ol da lon
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Köszönetét fejezte ki Rigó Katalin 
tankerületi igazgatónak, szívből gra-
tulált a díjazottaknak, a nyugállo-
mányba vonulóknak pedig nyugodt 
és szép éveket kívánt. 

Rigó Katalin, az illetékes Érdi 
Tankerületi Központ igazgatója 
megtisztelőnek nevezte, hogy részt 
vehet az ünnepségen. Mint mondta, 
Százhalombatta nem csak élete szín-
tere, hanem pályája legjelentősebb 
állomása is, amelyhez ezer szál-
lal kötődik évtizedek óta. Az elmúlt 
rendkívüli, járvánnyal nehezített két 
év után elmondható, hogy most na-
gyobb szükség van a pedagógusok-
ra, mint valaha – fogalmazott. 

Nap, mint nap új kihívások jele-
nek meg, amelyek sok területen já-
ratlan utakon indítják el a társadal-
mat. Ilyenkor még szorosabban kell 
fogni a gyerekek kezét, még erősebb 
támaszt kell nyújtani számukra. A 
pedagógusi pálya fontosságát soha, 
senki nem vonta kétségbe. A neve-
lés, oktatás évezredek óta a leglé-
nyegesebb szerepet tölti be a szociá-
lis beilleszkedés, az egyéni boldogu-
lás, a tudás elsajátítása és a későb-
bi sikerek elérésében – tette hozzá.

Köszönetet mondott a kollégák-
nak és az őket segítő munkatársak-
nak a szeretetteljes, türelmes és lel-
kiismeretes munkáért, ami egészen 
a felnőttkor küszöbéig elkíséri a gye-
rekeket. Pedagógusnak lenni, több, 
mint egy foglalkozás, az egyik leg-
szebb, és legfelelősségteljesebb hi-
vatások egyike. „Kevés ember tud 
nagyobb hatást gyakorolni ember-
társaira, mint a pedagógus a gyere-
kekre, akiket gondoz, nevel, tanít.” 

Köszönetét fejezte ki a városvezetés-
nek, amely nagy becsben tartja a pe-
dagógusokat, és mindenben segíti 
munkájukat.

„Pedagógiai Díjban” része-
sült – kiemelkedő oktató-nevelő 
munkája elismeréseként – Takács-
né Simonics Judit, a százhalom-
battai Kipp-Kopp Óvoda vezetője. 

„Pedagógiai Elismerő Ok-
levelet” vehetett át Némethné 
Tuba Brigitta, a százhalombattai 
Szivárvány Óvoda intézményvezető 
helyettese, Somogyi Anita, a száz-
halombattai Kőrösi Csoma Sándor 
Sportiskolai Általános Iskola peda-
gógusa és Valkainé Major Gab-
riella, az Arany János Általános 
Iskola és Gimnázium matematika-
fizika-informatika szakos pedagó-
gusa.

Minden évben ezen az ünnep-
ségen kerül sor az „Aranydiplo-
más Emléklap” átadására, amely 
díj azon nyugállományba vonult pe-

dagógusok részére adományozha-
tó, akik 50 éve végeztek a képző in-
tézményben. Díjazásban részesült 
Gorócz Görgyné, a százhalom-
battai Pitypangos Óvoda nyugalma-
zott munkatársa, Lődi Jánosné, a 
százhalombattai Kipp-Kopp Óvoda 
nyugalmazott munkatársa és Bes-
senyei Gyuláné, a százhalombat-
tai napsugár Óvoda nyugalmazott 
munkatársa.

„Rubindiplomás Emléklap” 
adományozható, azon felsőfokú vég-
zettséggel bíró, nyugállományba vo-
nult pedagógusok részére, akik 70 
éve végeztek a képző intézményben. 
Ezen elismerést vehette át – köz-
megbecsülésre méltó szakmai mun-
kája és példaértékű életútja nyomán 
– Kántor Balázsné, a százhalom-
battai Eötvös Loránd Magyar-Angol 
Két Tanítási Nyelvű Tagozatos Álta-
lános Iskola nyugalmazott pedagó-
gusa. 

Külön köszöntötték a nyug-
állományba vonuló pedagógu-
sokat, dajkákat, technikai dol-
gozókat, akik munkájukkal segí-
tették a gyermekek oktató, nevelő 
munkáját. 

Az ünnepeltek: 
- Gáspár Anikó, Harangozó-

né Zádori Julianna, Pergelné 
Dusnoki Éva, Sastyin Béláné, a 
százhalombattai Bölcsőde dolgozói

- Cserpes Ferencné, a százha-
lombattai Szivárvány Óvoda dolgo-
zója 

- Kaló Anikó, a százhalombattai 
Napsugár Óvoda dolgozója

- Takácsné Simonics Judit, a 
százhalombattai Kipp-Kopp Óvoda 
vezetője 

- Tóthné Besenyei Ibolya, a 

százhalombattai Kipp-Kopp Óvoda 
dolgozója

- Regős Ágnes, Tóth Györgyi 
Ilona, az ÉSZC – Százhalombat-
tai Széchenyi István Technikum és 
Gimnázium pedagógusai 

- Eszterhai Márta, Ketske-
métyné Nagy Zsuzsanna, Sza-
kács Gizella, Vass Éva, az Arany 
János Általános iskola és Gimnázi-
um dolgozói 

- Ötvös Józsefné, Matiszné 
Krekk Zsuzsanna, Nagy 
Györgyné, a százhalombattai Eöt-
vös Loránd Magyar-Angol Két Taní-
tási Nyelvű Tagozatos Általános Is-
kola dolgozói

- Sutyinszkiné Simon Ilona, 
a Kőrösi Csoma Sándor Sportiskolai 
Általános Iskola dolgozója

A városi pedagógusnapi ünnep-
ség a BKK előterében tartott foga-
dással ét véget, amelyen Török Sán-
dor köszöntötte a díjazottakat. 

(Fotók: Tóth Erzsébet) n

Folytatás az előző oldalról

Az alapító Vezér Mihály polgár-
mester, dr. Bercziné dr. Fazekas 
Olga a szervezet elnöke, Dr. Hor-
váth Ágota és Ádám Erika kuratóri-
umi tagok a Polgármesteri Hivatal-
ban adták át az eszközöket, hogy ez-
zel is segíthessék a gyermekek digi-
tális oktatását.

Vezér Mihály köszönetét fejez-
te ki mindenkinek –, magánszemé-
lyeknek, képviselőknek, cégeknek, 
kiemelve a Dunamenti Erőművet – 
aki támogatásával segítette az ala-
pítvány munkáját. Mint mondta, a 
nemes felajánlások jó célt szolgál-

nak. Ilyen a mostani összesen 18 da-
rab tablet is, amelyek révén az isko-
lák, illetve a diákok szélesebb kör-
ben férhetnek hozzá az internetes 
tananyaghoz.

Dr. Bercziné dr. Fazekas Olga 
felidézte, hogy az alapítvány elmúlt 
két évben, közel 20 millió forint ér-
tékben adományozott táblagépeket, 
varratott maszkokat, táboroztatott 
battai gyerekeket, élelmiszercsoma-
gokat osztott, illetve pénzbeli támo-
gatást nyújtott a járvány miatt mun-
kából kieső családoknak. Az idei év-
ben újult erővel folytatják a mun-

kát, terveik szerint ősszel további 
iskolák számíthatnak gépekre – tet-
te hozzá.

Dr. Horváthné Dr. Hidegh Anikó 
és dr. Brauswetterné Papp Éva in-
tézményvezetők köszönetet mond-
tak az alapítványnak, amelytől már 
eddig is nagyon sok segítséget kap-
tak.

Mint ismeretes, Vezér Mihály 
polgármester szolidaritásból, ma-
gánemberként 2020. áprilisában 
500 ezer forinttal hozta létre a Re-
mény Bajnoka Közérdekű Alapít-
ványt, a járvány miatt nehéz hely-
zetbe került battai családok, vállal-
kozások megsegítésére. 

n

Újabb alapítványi 
adományozás

Kilenc-kilenc darab táblagépet adott át a Remény 
Bajnoka Alapítvány a százhalombattai Arany János és 
az Eötvös iskola részére.

„Pedagógiai Díj” – Takácsné 
Simonics Judit

„Rubin Diplomás Emléklap” – 
Kántor Balázsné
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HÍ REK-AK TU A LI TÁ SOKHÍ REK-AK TU A LI TÁ SOK

A SZISZKI-ben is esemény-
mentesen biztosították a ballagá-
si ünnepséget.

Katasztrófavédelmi gyakorla-
ton vettek részt, amelyen a tűz-
oltóság, a rendőrség, a közterü-
let-felügyelet, a polgárőrség, va-
lamint a városi iskolák együttmű-
ködését tesztelték. Az eseményen 
egy terrortámadás nyomán ke-
letkezett robbanást és terjedő tü-
zet szimuláltak. A sportcsarnok 
gyors és szakszerű kiürítése volt 
az első jelentősebb és összehan-
golást igénylő feladat, amit sike-
resen végre is hajtottunk. A gya-
korlat során egyéb biztosítási fel-

adatot is elláttak. A hatóságok a 
tűzoltást és egy fegyveres elkövető 
elfogását is bemutatták.

Folytatódott a szelektív szige-
tek ellenőrzése, elmondható, hogy 
csak 10%-kal csökkent a nem oda-
illő szemét mennyisége. 

A vízen is megkezdődtek a ha-
tósággal együttműködve a járőrte-
vékenységek, továbbá folyamatos 
volt a rendőrséggel és a közterü-
let-felügyelőkkel közös szárazföl-
di, városi járőrözés is.

A százhalombattai polgárőrség 
mindenkinek jó pihenést és bal-
esetmentes nyaralást kíván.

n

Mozgalmas hónap – 
Polgárőr beszámoló

Két legnagyobb biztosítást igénylő feladat az 1-jei ünnep-
ségsorozat és a Városi Gyermeknap volt május hónapban, 
a rendezvények eseménymentesen zajlottak le.

Álláspályázat. Százhalombatta 
Város Önkormányzata pályázatot hir-
det közterület-felügyelői munkakör 
betöltésére, teljes munkaidős, határo-
zatlan idejű, közszolgálati jogviszony-
ra, 6 hónap próbaidővel, azonnali 
munkakezdéssel. A pályázati kiírással 
kapcsolatos további információt szak-
mai kérdésekben: Majerszki János 
csoportvezető nyújt a 06-23/542-144-
es telefonszámon; a foglalkoztatással 
összefüggésben: dr. Pápics Edit sze-
mélyzeti munkatárs ad a 06-23/542-
110-es telefonszámon. A pályázati ki-
írás megtekinthető a város honlap-
ján is.

***
Okmányügyintézés. Rendkí-

vüli, hétvégi nyitvatartással segítik a 
kormányablakok a június 30-án lejá-
ró személyazonosító okmányok cseré-
jét. Május utolsó hétvégéjétől június 
végéig Budapest és Pest megye vala-
mennyi kormányablaka, vidéken pe-
dig több mint 120 kijelölt kormányab-
lak fogadja az ügyfeleket szombaton 

és vasárnap 8 és 14 óra között; pün-
kösdvasárnap kivételével. Kizárólag a 
veszélyhelyzet alatt lejárt személyazo-
nosító igazolvány, vezetői engedély és 
útlevél cseréjét lehet intézni.

***
Álláslehetőség. A Reformá-

tus Egyház Drogmissziója buda-
pesti addiktológiai járóbeteg-ellátó 
részlegébe pszichiáter szakorvos 
kollégát keres. Pszichiártiai szakorvos 
végzettséggel rendelkezők vagy pá-
lyakezdő orvosok jelentkezését is vár-
ják. A pályázatok az eszter@kimm.hu 
e-mail címre küldhetők.

***
Adományozás. Elhasználódtak a 

ráckeresztúri Református Drogmisz-
szió konyháján használt, az egészség-
ügyi rendelkezések miatt kötelező ru-
haneműk, fehér férfi póló, nadrág, 
cipő, sapka, esetleg szakácskabát ado-
mányokat szívesen várnak. A felaján-
lásokat egyeztetni az eszter@kimm.
hu e-mail címen lehet.
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Vezér Mihály polgármester Deák 
Ferenctől idézve kezdte az alkalomra 
írt gondolatait: 

„Amit erő vagy hatalom elvesz, azt 
idő és szerencse visszaadhatják. De 
amiről a nemzet önként lemondott, 
annak visszaszerzése kétséges”.

„A trianoni békeszerződés aláírá-
sának 102. évfordulójára emlékezünk. 
102 évvel ezelőtt, ezen a napon, 1920. 
június 4-én 16 óra 30 perckor írták alá 
az I. világháború győztes hatalmai Ma-
gyarország képviselőivel a versailles-i 
Nagy Trianon kastélyban a háborút 
lezáró békeszerződést. Ezzel a szer-
ződéssel megpecsételték a magyarság 
sorsát, amely meghatározta a törté-
nelmi Magyarország új határait, elve-
szítettük az ország területének mint-
egy kétharmadát. Ezen a napon meg-
kondultak a harangok, megszólaltak 
a gyárak szirénái, az iskolákban, hiva-

talokban gyászszünetet rendeltek el, 
a zászlókat félárbócra eresztették, tíz 
percre leállt a közlekedés, bezártak az 
üzletek. A Magyar Országgyűlés 2010-
ben nyilvánította június negyedikét a 
Nemzeti Összetartozás Napjává.

Városunkban is minden évben em-
lékezünk e szomorú eseményre. 2021-
ben Százhalombatta Város Önkor-
mányzata új Trianoni emlékművet ál-
líttatott a városközpontban. Az emlék-
mű méltó módon jeleníti meg Trianon 
üzenetét, az obeliszk köré állított öt 
sziklakő pedig szimbolizálja az elcsa-
tolt országrészeket.

A Nemzeti Összetartozás napján 
emlékezzünk a nemzeti tragédiára, 
fontos, hogy tegyünk meg mindent an-
nak érdekében, hogy erősítsük a ma-
gyarság nemzeti összetartozásának ér-
zését a világban” – zárta gondolatait 
Vezér Mihály.

A tavaly felavatott trianoni emlék-
műnél a KÉSZ és a FIDESZ helyi szer-
vezete tartott közös megemlékezést a 
Katonanóták Dalárda, illetve Vigh Ju-
dit verses közreműködésével.

Nagy Balázs alpolgármester hang-
súlyozta, hogy a magyarság nem 10, 
hanem 15 millió főt számláló nem-
zet, aminek hangsúlyosan kell meg-
jelennie az Európai Unióban. Öröm-
telinek nevezte, hogy Százhalombat-
tán az újonnan felállított emlékműnél 
gyűlhetnek össze, a megújítást kez-
deményező Lukács Bernadett képvi-

selőnek, illetve a javaslatot támogató 
képviselő-testületnek köszönhetően. 
Búslakodás helyett a városlakók mél-
tó helyszínen ünnepelhetik a nemzeti 
összetartozást – fogalmazott.

Bóna Zoltán országgyűlési képvi-
selő kiemelte, hogy eredményes volt a 
határon túli intézmények és civil szer-
vezetek magyar kormány általi támo-
gatása az elmúlt 12 évben. A nemzeti 
egységet erősíti az is, hogy ezen idő-
szak alatt több, mint 1.100.000 kap-
hattak magyar állampolgárságot. Ki-
emelt figyelem irányul most Kárpát-
aljára, illetve Ukrajnára az ott zajló 
háború miatt – tette hozzá a politi-
kus. Büszkék lehetünk arra, hogy jog-
rendszerünk fundamentuma, az alap-
törvény – a többi között – a követke-
ző kijelentést tartalmazza: „Ígérjük, 
hogy megőrizzük az elmúlt évszázad 
viharaiban részekre szakadt nemze-
tünk szellemi és lelki egységét” – fo-
galmazott.

Tóth Ernő, a KÉSZ százhalom-
battai csoportjának elnöke felidézte, 
hogy sokáig gyásznapként emlékeztek 
június 4-re, azonban most már a ma-
gyarság összetartásán van a hangsúly. 
Ez kormányzati szinten és a civil szfé-
rában, illetve társadalmi, gazdasági és 
kulturális területen egyaránt markán-
san megjelenik.

n

A nemzetnek nincs 
határa

Százhalombattán is megemlékeztek a Magyarország terü-
letét megcsonkító, 1920 június 4-én életbe lépett trianoni 
békeszerződésről. A kormány az évfordulót 2010-ben a 
Nemzeti Összetartozás Napjává nyilvánította.
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A Forrás Néptáncegyüttes Függet-
len Színház nagyon intenzív idősza-
kot tudhat maga mögött. Budapesten 
rendezték meg május 22-én a Zalai 
Kamaratánc Fesztivált, amely az or-
szág egyik legjelentősebb koreográfi-
ai versenye. Ez a verseny a hatvanas 
években indult el Zalaegerszegen, két 
évenként kerül megrendezésre. Idén a 
helyszínt adó Hevesi Sándor Színház 
felújítása miatt Budapesten a Hagyo-
mányok Háza adott otthont e rangos 
versengésnek. 

Két kategóriában lehet nevezni: az 
egyik, az úgynevezett autentikus kate-
gória, amely a megszokott folklór ko-
reográfiáknak ad helyet, míg a másik, 
a táncszínházi kategória tematikus 
művek bemutatását célozza. A Forrás 
mindkét kategóriában elindult. Ta-
valy érkeztek az együttes új művésze-
ti vezetői: Módosné Almási Berta Csil-

la, valamint Módos Máté, mindketten 
a Magyar Állami Népi Együttes tánc-
művészei, akik hatalmas lendülettel 
és elszántsággal neveztek a versenyre. 
Berta a női tánckarral a táncszínházi, 
Máté a férfi tánckarral az autentikus 
kategóriában indult el. A verseny ki-
írása szerint a színpadon egy időben 
nem lehet több mint 8 táncos, így nem 
csak a koreográfiának, hanem a tán-
cosoknak is nagyon erőteljesnek kell 
lennie, ha valaki Zalán nyerni szeret-
ne. A Forrás számára az első igazi za-
lai megmérettetés kiválóan sikerült: A 
Berta és női tánckar a „Szív meglátta, 
szem megverte” című koreográfiával a 
harmadik helyezést érte el, míg Máté 
az „Egyéb régi hírességek- hortobá-
gyi pásztortáncok” című munkájáért 
kiérdemelte a fesztivál fődíját. A tán-
cosok szakmai felkészültségét a zsűri 
többször is aláhúzta. 

Százhalombattán került megren-
dezésre a Néptáncegyüttesek Orszá-
gos Minősítő Fesztiválja május 29-
én. Az országos rendszerben az együt-
tesek amennyiben szeretnének, két 

évenként minősülhetnek. A Forrás 
bátran mondhatjuk, hogy nem csak 
hazai, hanem Kárpát-medencei vi-
szonylatban is egyedülálló eredményt 
ért el: tizedik alkalommal szerezte 
meg a kiváló minősítést, vagyis 2000 
óta képes megtartani a legmagasabb 
országos minőséget. A minősítő mű-
sorok számos szempont alapján kell, 
hogy elkészüljenek. A Forrás az óriá-

si sikerű „Mestermunka” című tánc-
színházi előadást mutatta be, amely 
kiérdemelte az újabb kiváló minősí-
tést. Az előadás rendező koreográfusa 
Fundák Kristóf és Fundák Kaszai Lili. 

A minősítés másnapján újabb for-
dulóponthoz érkezett az együttes. A 
Magyar Teátrumi Társaság – a legna-
gyobb országos színházi szakmai szö-
vetség – ezen a napon tartotta köz-
gyűlését, amely a Forrás tagfelvé-
teli kérelmét is tárgyalta. Az együt-
tes felvételét a közgyűlés – a mintegy 
80 tag, az ország legjelentősebb kő és 
független színházai – egyhangúan tá-
mogatta. A hazai néptáncegyüttesek 
közül a Forrás az első, amelyik ezt a 
nagy lépést megtette, és bekapcsoló-
dott a Déryné Programba, amely le-
hetőséget biztosít az együttes számá-
ra, hogy országos turnéra induljon. A 
Forrás ezzel bekapcsolódott a hivatá-
sos színházak életébe, és valóban ré-
sze lett nem csak a hazai néptáncos, 
hanem a színházi szakmai közegnek 
is. Százhalombatta esetében ez óriá-
si eredmény, hiszen megszületett egy 
kisváros „nagy színháza”, amely a 37 
éve elindult amatőr néptáncegyüt-
tes több évtizedes munkájának, ki-
tartásának, következetes munkájának 
eredménye.
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A népművészeti közösségek egyna-
pos Kárpát-medencei ünnepén a Prog-
ram által támogatott közösségek léptek 
fel. A fesztiválon harminc helyszínen 
húszezer közreműködő vesz részt. A 
rendezvény központi helyszínei voltak: 
Bőszénfa–Ropolypuszta, Budapest, 

Csíkszereda, Csongrád, Debrecen, Eger, 
Jászapáti, Kecskemét, Kozár misleny, 
Körmend, Lenti, Maros vásárhely, 
Nagyida, Nagyvárad, Nyíregyháza, 
Pápa, Pécs, Perkő, Révkomárom, Sal-
gótarján, Sárospatak, Szabadka-Palics, 
Szamosújvár, Szarvas, Százhalombat-

ta, Székelyudvarhely, Székesfehérvár, 
Szekszárd, Tatabánya, Vitnyéd.

A Csoóri Sándor Program 2017-től 
támogatja a népművészeti közösségek 
munkáját. Az eddig nyújtott mintegy 
20 milliárd forintos támogatás eredmé-
nyeként az egész Kárpát-medencében 
látványosan fellendült a hagyomány-
őrző-népművészeti élet. A program se-
gítségével immár megfelelő forrással 
gazdálkodhattak a néptáncegyüttesek, 
népzenei együttesek és kézműves kö-
zösségek. 

Százhalombatta a Pest megyei köz-
ponti helyszín volt. Mintegy 30 te-
lepülés közel 700 résztvevője érke-
zett a városba, a legfiatalabb gyermek 
táncostól kezdve a legidősebb hagyo-
mányőrző táncosokig, énekesekig. Óri-
ási élmény és megtiszteltetés volt lát-
ni a Bagi Muharay Elemér Népi Együt-
tes táncosait, hallgatni a tököli férfikar 
énekeseit, akik a kilencven év feletti ge-
nerációt képviselték. Ökumenikus szer-
tartás volt a Szent István templomban 
11 órakor, ahol népviseltbe öltözve je-
lentek meg a résztvevők, és a tájegy-
ségük, településükhöz kötődő egyházi 
éneket énekelték. A szertartáson részt 
vett Szabó István Pest megye közgyűlé-
sének elnöke, Bóna Zoltán országgyűlé-
si képviselő, a Magyarok Öröksége Ala-
pítvány elnöke, és Nagy Balázs János 
Százhalombatta alpolgármestere, vala-
mint Sikentáncz Szilveszter az Örökség 
Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Népmű-
vészeti Egyesület elnöke. 

A szertartás során Tamási József 
plébános a katolikus egyház, Sárosi Gá-
bor lelkész a református egyház nevé-
ben köszöntötte a résztvevőket. A szer-

tartás időtartama alatt a többi, mint-
egy 500 résztvevő a város utcáit, köz-
tereit töltötte meg énekszóval, zenével 
és tánccal. A Szent István téren min-
den résztvevővel közösen folytatódott 
a fesztivál délben. A meghívott közjo-
gi személyek köszöntői után közel hét-
százan táncolták el az erre az alkalom-
ra készült koreográfiát, amit mind a há-
rom helyszínen összesen mintegy húsz-
ezer további táncos jelenített meg. A 
táncot követően Rubold Ödön, a buda-
pesti Nemzeti Színház művésze szavalta 
el Csoóri Sándor „Virágvasárnap” című 
költeményét. 

A folytatásban a résztvevők körbe-
táncolták a megyét, és egyben tiszteleg-
tek az 50 éves Táncházmozgalom előtt: 
közösen mutatták be a megye különbö-
ző területeinek jellegzetes táncait, így a 
Százhalombattát magában foglaló Me-
zőföldét is. A közös tánchoz a talpaláva-
lót a RitMusa, a Piros Hetes és a Koló 
zenekarok adták. A fesztivál teljes idő-
tartama alatt az Iharos Népművésze-
ti Egyesület kézműveseivel lehetett al-
kotni. 

A fesztivál zárásaként a megjelentek 
közösen elszavalták a már elhangzott 
Csoóri Sándor verset, majd elhelyezték 
koszorúikat a Trianon emlékműnél, ki-
fejezve azt az összetartozást és közös-
ségépítő erőt, mely a hagyományok ál-
tal a szétszakított országrészek ellenére 
mindannyiunkban él. Ezen programok 
segítenek abban, hogy ez a lehető legto-
vább így is maradhasson. 

(Fotó: Gartai Nóri)
Barátság Kulturális Központ

Érték és élmény

Egy kis város  
„nagy” színháza

A Magyar Teátrumi Társaság tagja lett az immár tizedik 
alkalommal kiválóan minősülő Forrás.

Csoóri Népművészeti 
Fesztivál Százhalombatta 

Idén első alkalommal került megrendezésre a Csoóri Sándor 
Népművészeti Fesztivál június 11-én. A teljes Kárpát-medencét 
felölelő rendezvény célja az volt, hogy bemutassa az immár öt 
éve működő Csoóri Sándor Program eredményeit.
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VÁ R O S N A P LÓVÁ R O S N A P LÓ

Újabb utazásra invitálta a SZIKE-
Ifjúsági Műhely az érdeklődőket. A 
„Legyél Te is világpolgár!” rendez-
vénysorozat az elmúlt évek során már 
elkalauzolta közönségét Japánba, Dél- 
és Észak-Amerikába, Skandináviába, 
Németországba és Franciaországba. 
Olaszország költözött a Hamvas Béla 

Városi Könyvtár gyerekkönyvtárába 
május 28-án.

A rendezvénysorozat eredeti cél-
ja a nemzetközi cserediákság lehető-
ségének megismertetése, és kedvcsi-
náló a különböző országok megisme-
résére. Ennek érdekében varázsolnak 
a szervezők minél szélesebb, minél ér-
dekesebb merítést az adott terület kul-
túrájából. Ezen a rendezvényen ugyan 
nem képviseltette magát az AFS Nem-
zetközi Csereprogram Alapítvány, 
hogy a cserediákságról tájékoztasson, 
viszont soha ilyen aktívan nem támo-
gatták még a helyi középiskolások az 
eseményt, mint most az Arany János 
Gimnázium diákjai, akik nem csak a 
program megvalósításában és színesí-

tésében, de már az előkészületekben is 
aktívan részt vettek.

Olaszország számos régióból áll, 
több kisebb-nagyobb sziget is tartozik 
hozzá (sőt! az egyetlen olyan ország 
Európában, aminek területén két to-
vábbi állam – a Vatikán és San Marino 
– is található). Mintegy ezt illusztrál-

ta három ifjú hölgy – Almássy Szon-
ja, Kunszabó Adél és Juhász Violetta, a 
Forrás táncosai –, akik egy szárd nép-
dallal nyitották meg az utazást.

Az olaszokkal kapcsolatban három 
dolog biztosan mindenkinek az elsők 
között jut eszébe: divat, gasztronómia 
és kulturális turizmus. Szerencsére 
mindhárom terület bemutatására vá-
roson belül akadt vállalkozó. A prog-
ram divatbemutatóval indult: Patak-
falvi-Vigh Kincső divattörténeti átte-
kintését az Arany János Gimnázium 
diákjai a Still divatáru üzlet olasz ru-
háinak és kiegészítőinek felvonultatá-
sával illusztrálták.

Szeifertné Tóth Erika második al-
kalommal járt Szerb Antal: Utas és 

holdvilág című regényének nyomá-
ban, vezetett körutazáson Itáliában. 
A mindig lelkiismeretesen felkészült 
előadó ezúttal is lenyűgöző képeket, 
érdekes és kedves történeteket hozott. 
Bár a sok elemből álló program ezúttal 
csak félórányi lehetőséget engedett az 
élményeknek, a közönség biztatása – 
és saját élménymegosztó vágya – ha-
tására bízhatunk benne, hogy ősszel 
egy még részletesebb beszámolóval is 
megörvendeztet bennünket.

Mindeközben színes választékát 
bemutatva, ízletes kóstolókat kínálva 
jelen volt az Itália ízei családi csapata 
is, nagy sikert aratva a fűszeres pesto-
variációkkal, változatos kenyérkékkel, 
zamatos csokikkal. Az érdeklődők 
megismerhették az olasz gasztronó-
mia alapjait – a tésztát, paradicsomot, 
bazsalikomot, olívabogyót és – olajat 
– és azok variálhatóságának végtelen-
ségét.

A rendezvényt megelőző héten né-
hány „Aranyos” diák olasz köszöné-
seket, és több, jellemzően olasz attri-
bútumot készített – velencei maszkot, 
Vespa-robogót, római sisakot, piz-
zát és paradicsomot – dekorgumiból, 
amikkel fotózkodni igazán jó mulat-
ság volt a zöld-fehér-piros háttér előtt. 
László Anikó, a SZIKE-IM koordiná-
tora, a HBVK gyerekkönyvtárosa által 
festett paraván segítségével pedig bár-
ki egy pillanat alatt Rómában vagy Ve-
lencében találhatta magát – legalábbis 
egy vidám fotó erejéig.

Ha pedig a nagy fotózkodásban le-
merült az okostelefon, a kezes-lá-
bas játszóház áramtermelő-mobiltöl-
tő bringáját tekerve bárki fel tudta azt 
tölteni. Így jelent meg az idén Magyar-
országot is érintő Giro d’Italia kerék-
páros körverseny a rendezvényen. Va-
lamint úgy is, hogy a magyarországi 
szervezők egy igen gazdag ajándékcso-
maggal – esernyőkkel, napszemüve-

gekkel, sapkákkal, egyéb apróságok-
kal – támogatták az eseményt. Ugyan-
csak támogatta a rendezvényt az 
olasz nagykövetség a Budapesti Olasz 
Kultúrintézeten keresztül, ahonnan 
könyvek, könyvjelzők, kitűzők is ke-
rültek abba az utazóbőröndbe, ami-
ből a programot záró „nápolyi tombo-
la” során minden játékos választhatott 
magának nyereményt.

Nyerni többféle módon is lehetett; 
volt papíralapú Olaszország-teszt, 
melynek kitöltői közül sorsolással ke-
rült ki három győztes, akik – az érde-
kes információkon túl – egy-egy aján-
dékcsomaggal is gazdagodtak. Ennek 
fődíját – az Itália ízei összeállítását – 
Tóth Emese nyerte, aki ugyancsak az 
Arany János Gimnázium diákja, és aki 
nagyon sokat tett a rendezvény sikere 
érdekében, az előzetes szervezésben és 
a lebonyolításban egyaránt. A jó sze-
rencse ezek szerint összebeszélt a kar-
mával, hogy a nagyértékű nyeremény 
jó helyre kerüljön! A másik játékban 
azonban nem a szerencsén, hanem a 
tudáson és gyorsaságon múlt a siker. 
Szabó Orsolya, az Arany gimnázium 
olasznyelv-tanára által összeállított, 
online felületen játszható Kahoot-kvíz 
során nem csak érdekes információk-
hoz juthattunk – mint például, hogy 
az olaszoknál a 13-as szerencsés, a 17-
es azonban szerencsétlen szám –, ha-
nem az idősebb résztvevők is megis-
merhettek és kipróbálhattak egy, a 
mai diákok között mindennapos, az 
online oktatás során sokszor használt 
alkalmazást.

A délután igazi nyereménye azon-
ban kétségtelenül az együtt töltött 
idő, a színes programok, a közössé-
gi élmény volt. Ahogy Szeifertné Tóth 
Erika fogalmazott az élmények hatá-
sa alatt: ez nekem tényleg olyan volt, 
mint egy gyereknap.

a.

Végre! Ebben a tanévben, két év kiha-
gyás után újra megrendezésre került 
a Sulinapok programsorozat, melyen 
egy héten át vehettek részt a gyerekek 
különböző tevékenységekben.

Alsósok és felsősök egyaránt nagy 
izgalommal várták ezt a hetet. Érthető 
is, hiszen pár éve a járvány miatt nem 
tudtunk közös programokat szervezni. 
Indításként hétfőn, egy nagy sikerű, az 
egész iskolát egyszerre megmozgató 
„Nagyvetélkedőre” került sor, ahol is-
kolánk tanulói két csapattá szerveződ-
ve különböző feladatokban küzdhet-
tek egymással a végső győzelemért. A 
vetélkedő nagyon jó hangulatban telt, 
lelkes versenydrukk, vidám gyerekzsi-

vaj és önfeledt kacagás töltötte meg a 
nagy tornatermet, ahol szükség volt az 
ügyességre, gyorsaságra, énekhang-
ra, tánctudásra, de leginkább a lelke-
sedésre. A boldogságuk akkor tetőzött 
igazán, amikor a vetélkedő értékelését 
követően az intézményvezető a gyere-
kek számára egy óriási (500 darabból 
összeállított) muffin tortát hozatott a 
terembe.

A hét további napjain sem volt hi-
ány az érdekes programokból, melyek 
külön szerveződtek a „kicsiknek” és a 
„nagyoknak”.

Az alsó-tagozatos gyerekek:
 Az egészség témában iskolánk 

védőnénijével beszélgettek a fogápo-

lásról és a táplálkozásról. Mostak fo-
gat, készítettek zöldségturmixot. A 
fenntarthatóság keretén belül egy 
mozgalmas délutánon keresztül ké-
szíthettek újrahasznosítható anyagok-

ból játékot, dísztárgyat, illetve ültet-
hettek fűszer- és virágmagokat is. Sok-
sok gondolkodtató és mozgásos játé-
kot is kínáltunk ezen a délutánon. 

Irány Olaszország!

Suli Napok az 1. Számú Általános 
Iskolában

Foly tatás a 7. ol da lon
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VÁ R O S N A P LÓVÁ R O S N A P LÓ
A méheké és a mézé volt a főszerep 

egy másik alkalommal. Kóstoltunk 
akác-, hárs-, facélia-, repce-, napra-
forgó- és mézharmat mézet is. 

A felsős gyerekek: 
A keddi egészségnap keretében 

nemcsak tesztelhették és bővíthet-
ték tudásukat, hanem kézügyességü-
ket és kreativitásukat is próbára te-
hették az ínycsiklandozó gyümölcsök 
és zöldségek között. Szerdán közked-
velt sportos tevékenységeket szervez-
tünk. 

A hét utolsó két napja ismét közös 

programokkal zárult. Az elmaradha-
tatlan bolhapiac az idén is sikert ara-
tott. Fergeteges hangulatú forgata-
gával fokozta tovább a hét izgalmait, 
hiszen értékes kincsek cseréltek gaz-
dát. 

Pénteken méltón búcsúztunk a 
héttől. A Barátság Kulturális Köz-
pontban iskolánk 55. születésnap-
ja alkalmából készült, tanulóink ál-
tal előadott színvonalas ünnepi szín-
darabot tekintettünk meg. A hatal-
mas siker, a megérdemelt vastaps 
is mind azt erősítette meg bennünk, 
hogy szükség van közösségépítő kö-
zös tevékenységekre. Vajon jól sike-

rült ez a hét? Azt hisszük, igen. Hon-
nan tudjuk? Onnan, hogy a gyerekek 
alig várják a következő Sulinapokat, 
amikor még inkább büszkék lehe-

tünk arra, hogy az 1. Számú Általános 
Iskola nagy családjához tartozunk.

  Programfelelős 
pedagógusok

Folytatás az előző oldalról

Az Eötvös iskolai alsó tagozatának ta-
nítói ezzel a címmel hirdettek meg ta-
nítványaik körében egy komplex ta-
nulmányi versenyt még a tavasz ele-
jén. A kicsik olyan területeken mér-
hették össze tudásukat, melyek 
szorosan nem kapcsolódtak a min-
dennapi munkájukhoz.

Kerestük az Aranytoll, a Nyelv-
forgató, a Varázstábla, az Ötödölő, a 
LÜK verseny legjobbjait, vagyis azo-
kat a kisdiákokat, akik a legszebben 
írnak és olvasnak, a leggyorsabban 
sudokuznak, a legügyesebben amő-
báznak, valamint a LÜK verseny-
feladatokat a legbiztosabban tudják 
megoldani. 

A készülődés lázában égtek az osz-
tályok a döntő hetéig, hiszen nagyon 
sok kisgyermek szerette volna megmu-
tatni tehetségét a különböző területe-
ken. Minden lehetőséget megragadtak, 

hogy fejlesszék tudásukat, ügyességü-
ket, gyorsaságukat, logikájukat. 

A legfőbb versengésre, a döntőre a 
közelmúltban került sor. A különbö-
ző időpontokban és helyszíneken zaj-
ló fordulók izgalommal fűtve, jó han-
gulatban teltek el. Minden kisgyerek 
boldog volt, büszke önmagára. 

A versenysorozatot egy színvonalas 
vers-és prózamondó délutánnal zár-
tuk. Hagyományőrző programunk – a 
hosszú kényszerpihenő után- újra ki-

tárta kapuit azon kisdiákok előtt, akik 
a kedvenc versüket, a meséjüket, pró-
zájukat, szavalták, mesélték el a hall-
gatóság számára.

A négy fős zsűrinek nagy élményt 
nyújtottak a produkcióikkal. A ma-
gas színvonalú előadások közül nehéz 
volt eldönteniük a sorrendet, ezért a 
helyezettek mellett több különdíjat is 
kiosztottak.

Az eredményhirdetést az isko-
la apraja-nagyja már nagy izgalom-
mal várta. Rövid időn belül megtud-
hatták, hogy kik lettek a „Tudásbaj-
nokok” szépírásban, szépolvasásban, 
sudokuban, amőbában, a LÜK tábla 
versenyben, valamint a vers-és pró-
zamondásban.  Az iskola alapítványá-
nak támogatásával megvásárolt sok 
értékes ajándék, az oklevelek, az em-
léklapok mind gazdára találtak. Min-
denki büszkén vette át a nyereményét 

a tanítóktól és fogadta a gratuláció-
kat az intézmény vezetőjétől. Osztály-
társaik is hatalmas tapssal köszöntöt-
ték őket.

Bízunk benne, hogy tanulóink to-
vábbra is nagy-nagy lelkesedéssel 
vesznek részt a Tudáspárbajon az el-
következendő években is, hiszen cé-
lunk, hogy ez a program hagyomány-
nyá váljon.

Marczinkovicsné Lajti Gabriella
munkaközösség-vezető

„Zene nélkül nincs teljes ember.”
(Kodály Zoltán)

Harmadik alkalommal köszönthettük 
iskolánkban a több mint 40 éve mű-
ködő nemzetközi hírű magyar népze-
nei együttest, a MUZSIKÁST. 

A Muzsikás együttes küldetésé-
nek tartja a magyar néphagyományok 
közvetítését, ezért 2004 óta folklór-
programokat, rendhagyó énekórákat 
szerveznek szerte az országban, mely-
nek során a zene fontosságára hívják 
fel a figyelmet és megismertetik a di-
ákokkal a Kárpát-medencei népzene 
kultúráját, népi hangszereit. Élőze-
néjükkel a magyar népzene és a népi 
hangszerek világába kalauzolják hall-
gatóságukat. Ennek a programnak 
köszönhetjük, hogy ismét részesei le-
hettünk nagyszerű előadásuknak.

Annál is inkább, mert híres vendé-
geinknek elsőként sikerült elfogadtat-
niuk a világban a magyar népzenét, 
mint önálló, minden más műfajjal 
egyenértékű zenei stílust. Megalaku-
lásuk óta megfordultak a világ leg-
jelentősebb hangversenytermeiben, 
fesztiválokon, több fellépésük volt a 

New York-i Carnegie Hall-ban. Kon-
certjeikről és albumaikról elismerően 
írtak a legnagyobb napilapok, folyó-
iratok, és zenei szaklapok is. Számos 
díj és kitüntetés birtokosai. Ezek kö-
zül is kiemelkedő a Magyar Művésze-
tért Díj, a Liszt Ferenc díj, a Magyar 

Örökség díj, a Kossuth díj és a Prima 
Primissima díj. Az együttest 2008-
ban európai zenekarként elsőnek a 
legrangosabb nemzetközi világzenei 
díjjal, a WOMEX-díjjal is elismerték.

A muzsikusok az első percekben, 
a Gyimesi Csángó magyarok lassú és 
gyors magyaros dallamait szólaltatták 
meg, de hallhattunk ugrósokat, friss 
csárdást és a ritkán látott, hosszúfu-
rulyán egy pásztornótát is. A hang-
szerismertetés a húros ütőgardonnal 
kezdődött, de megszólalt a brácsa, a 
tambura a hegedű és a nagybőgő is.

A nem mindennapi koncertet az 
Érik a szőlő, hajlik a vessző és a Hej 
Dunáról fúj a szél kezdetű dal közös 
éneklése zárta, amit a lányok és a fiúk 
„csujjogatása” tett még vidámabbá.

Köszönjük Muzsikás együttes!
Majer Istvánné

Tanító

A Százhalombattai Arany János Álta-
lános Iskola és Gimnázium 7.b és 7.c 
osztálya – három tanárnő kíséretében 
44 diák – egy hetet töltött a mesebe-
li szépségű Erdélyben a Határtalanul 
program keretében. 

A program lehetővé teszi, hogy ma-
gyarországi iskolák tanulói az állam 
támogatásával osztálykiránduláson 
vegyenek részt a szomszédos országok 
magyarlakta területein. Ez a kirándu-
lás nem terheli a családok költségve-
tését, mert teljesen ingyenes.

2021-ben kellett pályáznunk a ki-
rándulásra, 2022 februárjában tud-
tuk meg, hogy utazhatunk. Az örö-
münk ekkor még nem volt teljes, mert 
oltottsághoz kötötték az utazást. Már-
ciusban változott a helyzet: feloldot-
ták a korlátozásokat, vagyis az oltat-
lanok is utazhattak. Óriási volt a bol-
dogság. Izgatott tervezgetés, készü-
lődés következett, május 9-én pedig 
indulhattunk.

Tudáspárbaj az Eötvösben

A zene nagykövetei az Eötvösben

Határtalanul jó volt!

Foly tatás a 8. ol da lon
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Az erdélyi úton a diákok kiemelt je-
lentőségű várakat, kastélyokat, védett 
műemlékeket tekintettek meg, me-
lyek a magyarság szempontjából fon-
tos eseményeknek adtak otthont. El-
sőként Nagyváraddal ismerkedtünk, 
Szent László városával – monostorát 
és várát Szent László királyunk alapí-
totta. Később kedvelt helye volt Ady 
Endrének is. Az egykori Emke-palota, 
ma Astoria Szálló, kávézójában szíve-
sen töltötte idejét. 

Marosvásárhelyen megcsodáltuk a 
kultúrpalota tükörtermét és az ólom-
üveg ablakain látható magyar mon-
dák, népballadák jeleneteit. A refor-
mátus vártemplom szőnyegében még 
mindig látható a varázslatos dátum: 
1940. IX. 10.  A második bécsi döntés 
után Marosvásárhelyre ekkor vonultak 
be a magyar csapatok, és a város 1944-
ig ismét Magyarország része lehetett. 
Megkoszorúztuk Bolyai Farkas és Bo-
lyai János - kiváló matematikusaink - 
szobrát, és megnéztük a Teleki Tékát.

Csíkszeredán a Mikó-várban meg-
néztük a Csíki Székely Múzeum kiállí-
tását, majd ellátogattuk a csíksomlyói 
búcsúk helyszínére.

Válaszúton egy lélegzetelállító nép-
rajzi gyűjteményt csodáltunk meg. 
Kallós Zoltán több mint 8.000 tárgyat 
gyűjtött össze különböző települések-

ről, és ezt rendezték össze kiállítássá.
Kolozsváron láthattuk a Szent Mi-

hály templomot, melyben ötvenszer 
volt országgyűlés, és négyszer fejedel-
met is választottak itt. Mátyás király és 
Bocskai István szülőházánál is jártunk, 
majd olyan felhőszakadás kerekedett 
hirtelen, hogy be kellett fejeznünk vá-
rosnézésünket.

Erdély a tündérek és a legendák he-
lye. Nemcsak megnéztük a gyönyö-
rű természeti képződményeket, ha-
nem a hozzájuk kacsolódó története-
ket is meghallgattuk. Láttuk a Medve-
tavat, a Gyilkos-tavat, a Békás-szorost. 
Jártunk a Tordai-hasadéknál is, ahol 
meghallgattuk Szent László legendá-
ját, a sóbányában pedig megtudtuk, 
hogy a bányában annyi só van, amely 
elég volna az egész világnak 100 évre. 

Megismerkedtünk a mezőség múlt-
jával és jelenével, Kalotaszeg sajátos-
ságaival. Gyönyörű kalotaszegi hím-
zéseket, szőtteseket láttunk Zsobokon. 
Itt hallottuk a ,,kivarrt út” történetét. A 
falunak nem volt megfelelő útja. A fa-
lusi asszonyok összefogtak, kézimun-
káztak, a termékeket Németország-
ban, Hollandiában értékesítették. A 
befolyt összegből megépítették a falu 

útját. Hasonló módon újították fel a 
templomot is. 

Korondon megcsodáltuk a helyi fa-
zekasok munkáit, természetesen be-
szereztük a vásárfiákat is. Farkaslakán 
megkoszorúztuk Tamási Áron sírját, és 
felidéztük Ábel történetét.

Szejkefürdőn nem tudtuk megnézni 
Mini Erdélyt, mert egy ,,kíváncsi” mac-
kó megelőzött bennünket, és feldúlta a 
kiállítást. 

Utunk során mindenhol kedves, se-
gítőkész magyar emberekkel találkoz-
tunk, akik nagyon örültek annak, hogy 
Magyarországról ellátogattunk az el-
csatolt erdélyi területekre. Nagyon jó 
kapcsolatot teremtettünk az ott élő 
magyarokkal, és erősítettük egymás-
ban az együvé tartozás érzését. A prog-
ramok felejthetetlenek, a 13-14 éves 
gyermekek felnőttként is szívesen fog-
nak rá visszaemlékezni. A diákok már 
most szívesen visszautaznának Erdély-
be. Többen elmondták, hogy szeretnék 
a szüleiknek is megmutatni mindazt a 
csodát, amit együtt láthattunk, tapasz-
talhattunk.

Kovács J.Péterné
szervező tanár, osztályfőnök

VÁ R O S N A P LÓVÁ R O S N A P LÓ
Határtalanul jó volt!

Folytatás az előző oldalról

A program szervezője:  
Barátság Kulturális Központ és  

a Korshak Kft. 

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

A szombati napon 9.00 órától a 
program helyszínén útlezárásra 

készüljenek! 

Részletes program:  
www.baratsagkk.hu

 

Június 24. péntek, 18.00 
Zenálkó Etel Óvárosi  
Közösségi Ház
A DUBECZ HÁZASPÁR 
EMLÉKTÁBLÁJÁNAK 
FELAVATÁSA
BOR ÉS NÉPDAL
A Cselefendi Asszonykórus és a 
Battai Muslinca Dalárda közös estje
Csobolyó Borbarát Klub 
borbemutató és vásár

Június 25. szombat  
Szent László tér
9.00  BIKESAFE 

REGISZTRÁCIÓ az Érdi 
Rendőrkapitányság 
közreműködésével

9.00-13.00  HAGYOMÁNYŐRZŐ 
FŐZŐVERSENY

Előzetes jelentkezés Szabó Gábornál: 

szabogabor@mail.battanet.hu,  
06 20 222-2930
10.00-12.00 ÓVÁROSI BRINGATÚRA
 A Battai Motorosok 

Egyesületének 
közreműködésével

Gyülekező és regisztráció 
8:30–9:45 között, a résztvevők 
tombolasorsoláson vehetnek részt. 
Sorsolás 12 órakor.
10.00-13.00 CSALÁDI PROGRAMOK
 „Matrica” Múzeum: 

kézműves foglalkozás
 Kadar tanya: 

állatsimogatás és 
póniló lovaglás. 
Az állatok szívesen 
fogadnak sárgarépát és 
almát.

15.00-18.00 CSALÁDI PROGRAMOK
 A Hamvas Béla Városi 

Könyvtár programja
 Kvízjátékok kicsiknek és 

nagyoknak 

ajándékokért! A közép iskolások 
jutalma a helyes kitöltésért 3 óra 
igazolt közösségi szolgálat.

SZÍNPADI PROGRAMOK:
15.00 Metronóm Dobiskola 

bemutatója
16.00  Bodza Meseműhely 

interaktív gyerekműsora
16.30  Battai táncegyüttesek 

bemutatója
17.30  Kolo zenekar koncert és 

táncház
18.30  Operett dallamok Peller 

Károly és növendékeinak 
előadásában

19.00   Vezér Mihály polgármester 
köszöntője

 Hagyományőrző főzőverseny 
eredményhirdetése

19.45  Trixie Rubato koncert
21.30-23.00  Utcabál a Coctail Party 

zenekarral

ÓVÁROSI 
KULTURÁLIS NAPOK

ÉS SZENT LÁSZLÓ NAPI  
BÚCSÚ

2022. június 24–27.

Június 26. vas., 16.00  
Szent László templom
A SZENT LÁSZLÓ TEMPLOM 
FELÚJÍTÁSÁNAK PROJEKTZÁRÓ 
ÜNNEPI MŰSORA

„KOMOLYZENE KÖNNYEDÉN”
A Százhalombattai Alapfokú 
Művészeti Iskola művésztanárai és  
a Canticum Novum Vegyeskar  
közös koncertje

Június 27. hétfő  
Szent László tér
SZENT LÁSZLÓ NAPI ÜNNEPSÉG
17:15 DÍJÁTADÁS ÉS 

KOSZORÚZÁS
19:00  Németh István beszélget 

Petrás Mária képzőművész, 
énekessel

  PETRÁS MÁRIA MŰSORA
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Az utolsó forduló előtt mindenki 
számolgatott. Tudtuk, hogy egy pont-
tal megnyerhetjük a rájátszás alsó há-
zát. De azt is tudtuk, hogy vereség ese-
tén harmadikak lehetünk, amely osz-
tályozót jelent. Ezt nagyon szerettük 
volna elkerülni és a Mezőkövesd ellen 
lezárni a bajnokságot.

Az odavágón egy gólos vereséget 
szenvedtünk, ezért a matematikán kí-
vül fűtötte a fiúkat a visszavágás lehe-
tősége.

A mérkőzés úgy indult, mint a múlt 
héten. A harmadik percben már 3-0-
ra vezettünk. A vendégek ekkor ébred-
tek és próbálták tartani a lépést. Irá-
nyítottuk a mérkőzést, és a 15. perc-
ben már négy góllal vezettünk. Sajnos 
a 20. percben Gálli Krisztián fejen ta-
lálta az ellenfél kapusát, így piros lapot 
kapott. Szerencsére ez nem törte meg 
a fiúkat, és a pihenőre megnyugtató 
előnnyel mehettünk (17-14).

A szünetben a nézők között ki-
sorsoltunk az idei mezeinkből egyet-
egyet, és egy ajándékcsomagot, me-
lyet a Szamuráj 07 Kft. ajánlott fel. 
Nagy meglepetés volt, mikor a kisor-
solt sárga-kék mezért Rosta Miklós a 
PICK Szeged és a magyar válogatott 

beállója jelent meg a parketten. Most 
már ő is tudja, hogy a SZÍVÜNK SÁR-
GA-KÉK! Serdülő csapatunk érkezett 
a pályára, amely a bajnokságukban a 
második helyén végezett. Szépen csil-
logott a fiatalok nyakában a frissen ka-
pott ezüstérem. Gratulálunk!

Ezt követően a B-Cool Dance fia-
tal táncosai szórakoztatták a lelkes kö-
zönséget. Köszönjük nekik!

A második félidőben a vendégcsa-
pat ragadta magához a kezdeménye-
zést és mire észbe kaptunk a 35. perc-
ben egyenlített, sőt a vezetést is átvet-
te. Ekkor Kővári Balázs és Kiss Atti-
la góljaival visszavettük a vezetést, de 
sajnos egy hazai kiállítás alatt ismét 
náluk volt az előny. Szerencsére volt 
tartás a csapatban és ismét két gólt 
lőttünk egymás után. A 49.percben 
egy gólos vezetésünknél kettős em-
berhátrányba kerültünk. Pokolian ne-
héz két perc volt, de sikerült 1-1-el ki-
jönnünk belőle. Éreztük, hogy lassan 
le kellene szakítani a vendégeket, ha 
nem akarunk élet-halál végjátékot ját-
szani. Szerencsére nem is kellett. Bok-
réta Bence bravúros védése után Kiss 
Attila góljával már kettő gól volt a kü-
lönbség. Vendég időkérés után felvált-

va estek a gólok. Az utolsó öt perc is-
mét egy Bokréta Bence védéssel in-
dult, majd Félegyházi Zsolt meglőtte 
nyolcadik gólját. Újabb Bokréta Ben-
ce védés után Keresztes Levente keve-
redett középre, és ha már ott volt be 
is lőtte. Három és fél perccel a vége 
előtt 32-28. A vendégek újabb időké-
rés után teljesen kinyitották a véde-

kezésüket, de ezzel sem tudtak köze-
lebb zárkózni, és 15 másodperccel a 
dudaszó előtt Gyurcsovics Árpád gól-
ja kialakította a végeredményt. Ami ez 
után jött az a vastaps és a közös ün-
neplés.

Ez a győzelem azt jelenti, hogy az 
SZKE az NB I/B rájátszás alsó házá-
nak 1. helyén végzett.

Ez a győzelem azt jelenti, hogy az 
SZKE az NB I/B bajnokság 11. helyén 
végzett.

Ez a győzelem azt jelenti, hogy az 
SZKE az első osztályt is figyelembe 
véve, Magyarországon a 25. a rang-
sorban.

Ez a győzelem azt jelenti, hogy az 
SZKE jövőre is az NB I/B bajnokság-
ban szerepelhet.

Százhalombatta, 2022.06.04., Né-
zők: 120 fő

SZKE: Kovács, Pásztor, Bokré-
ta (kapusok), Mogyorósi 2, Gálli 2, 
Félegyházi 8 (1), Kővári 5, Gyurcsovics 
2, Zatureczki 1, Kiss 6, Tóth 5, Pap 3, 
Kollonay, Keresztes 2, Fiar; vezető-
edző: Adorján Gábor

Szurkolóinknak köszönjük az egész 
éves kitartó biztatást, amely sokat je-
lentett! Támogatóinknak is köszönjük 
a támogatást! Úgy érezzük, meghálál-
tuk! Mindenkinek kellemes nyarat kí-
vánunk. Találkozunk ősszel! n

Macsali Róbert technikai vezető 
lapunknak elmondta, nehézséget je-
lentett, hogy a járvánnyal sújtott el-
múlt két évben nem tudtak megfelelő-
en edzeni, illetve hogy sok utánpótlás, 
de felnőtt játékos is távozott a klub-
tól. A lecsökkent játékoskeretet azon-
ban sikerült feltölteni, a szükséges lét-
szám és a minőségi szakmai munka 
meghozta a jó eredményeket.

Az utánpótlás korú játékosok – a 
fiú-lány kenguru és gyermek, a fiú 
serdülő korosztály – győzelem-vere-
ség mérlege már pozitív volt a szezon-
ban a regionális országos bajnokság 
alsóbb osztályában. 

A junior fiúkat érintette a leghát-
rányosabban a járványos időszak, de 
náluk is lehetett látni a fejlődést az 
utóbbi időben. 

A felnőttek hozták a legjobb ered-
ményeket. Az NB II-s férfi gárdánál 
beérett a 3-4 éve kezdődött tudatos 
építkezés; a 2019-es szezonban a ki-
esés szélén táncoló csapat a harmadik 
helyet szerezte meg idén, hajszállal le-
maradva az NB I/B-s rájátszást jelen-
tető második helyről. A következő sze-
zonban cél lehet a feljutás, azonban a 
jó játék mellé megfelelő TAO-s pénz-
ügyi forrás, az épülő kosárcsarnok el-
készülte, valamint egy center és egy 
irányító igazolása is szükséges. 

Általános jelenség a kosárlabdá-
ban, hogy változott a csapatszerkezet; 
régen több magas centerre, jó kezű 
bedobókra és gyors, alacsony irányí-

tókra volt szükség. A mostani trend 
szerint a néhány center csak lepatta-
nó labdát szerez, és a többi, nagyjá-
ból azonos magasságú nagyon gyors, 
technikás bedobó játékos képezi a 
csapatok gerincét. A palánk alatti 
mozgás helyett inkább a három pon-
tos dobások a meghatározóak.

Nagyon nagy eredmény, hogy 
aranyérmes lett a megyei felnőtt női 
gárda, amelyet két csapatból – egy fi-
atalabb és egy idősebb keretből – állí-
tottak össze az idei szezonra. A sike-
res szereplés bizonyítja, hogy jó dön-
tés született, megmutatkozott, hogy a 
rutint kiegészíti a lendületes játék. 

Több, mint győzelem – Megvan az 
első négy

36-31-re nyert Százhalombattai KE hazai pályán a Mezőkövesd 
ellen az NBI/B férfi kézilabda-bajnokság rájátszásában június 
4-én – derül ki Tallér Zsolt, a battai klub technikai igazgatójának 
beszámolójából.

Bravúros idényzárás
Első helyen végzett a Százhalombattai Kosárlabda SE felnőtt női 
csapata a Pest Megyei Bajnokságban, a felnőtt férfi csapat pedig 
bronzérmes lett az NB II. közép B csoportban.

Foly tatás a 10. ol da lon

Vidám hangulatban telt a június 11-i 
szombat délelőtti a százhalombattai 
Szivárvány Óvoda családi sportnap-
ján. A bemelegítés utáni sorverseny 

hangos biztatások közepette, izgal-
makkal teli játékokkal zajlott a szülők 
segítségével. A délelőtt akadálypályák 
teljesítésével, ugrálóvárral és színes 

programokkal folytatódott. Volt min-
den, mi szem-szájnak ingere: vattacu-
kor, palacsinta, kézműveskedés, arc-
festés, jégkása, színes lufit hajtogató 
bohóc és az elmaradhatatlan horgá-
szat és zsákbamacska is. 

A tombola után finom pörkölt vár-
ta a vendégeket. Napzáróként a Nefe-
lejcs Bábszínház előadását nézhették 
meg az óvodások.

n

VÁ R O S N A P LÓVÁ R O S N A P LÓ
Sportnap az óvodában



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 1 .  S Z Á M  •  2 0 2 2 .  J Ú N I U S  1 6 .

S P O RTS P O RT

A rájátszásos szakaszt veretlenül 
teljesítették a lányok, magabiztosan 
nyerték meg a döntőt is. Felvetődött, 
hogy az NB I/B-s amatőr bajnokság-

ban indulna a csapat, ez azonban több 
edzést igényel. További fontos felté-
tel, hogy az egyesületnek három, fiú 
és lány – serdülő, kadet és junior – 

utánpótlás csapattal kell rendelkez-
nie. A teljes sor nincs meg az SZKSE-
nél, azonban lehetőség van arra, hogy 
más egyesülettel együttműködve pó-
tolják a hiányzó korosztályt.

Az Arany iskola udvarán épülő 
kosárcsarnokról Macsali Róbert el-
mondta, hogy már állnak az oldalele-
mek, néhány hét múlva pedig megér-
keznek a hosszú kereszt tartógeren-
dák. A következő lépésben megépül-

het a tető, illetve elkészülnek a zárt 
oldalfalak, ezután várhatóan nyár vé-
gén kezdődhetnek a beltéri munkála-
tok. A tervek szerint idén október vé-

gén, november elején adják át a csar-
nokot, amely nem csak az egyesület, 
hanem az iskolák és a helyi tömeg-
sport számára is rendelkezésére áll 
majd. n

Bravúros idényzárás
Folytatás az előző oldalról

Ijesztően indult a szombati nap. 
Százhalombattán szakadt az eső, ezért 
várható volt, hogy eláznak a verseny-
zők, de nem így történt. Már az oda 
úton megszűnt az eső, 10 óra körül a 
nap is bejelentkezett, és nem távozott 
estig. Igazi vitorlázó idő lett – napfény, 
kánikula és jó szél. A bóják gyorsan a 
helyükre kerültek, és kezdődhetett az 
F5-E hajóosztály összecsapása. Az egy-
irányú kifújt szél sok örömet hozott a 
hajósoknak, 12 futammal zárták a na-
pot a kapitányok.

Folytatódott a rivalizálás vasár-
nap; szintén jó szél, nap – szóval min-
den, ami szem-szájnak ingere meg-
volt az eredményes nap záráshoz. Egy 
kicsit beerősödött a szél 13 óra körül, 
„A” tető volt, de egy kis idő múlva visz-
szacsendesedett „A” ¾ -re, ami meg-
maradt a nap végéig. Az igazán pörgős 
versenynapon a kapitányok 18 futamot 
teljesítettek.

Pünkösdhétfőn került sor az F5-10 
(király kategória) hajóosztály csatái-
ra. Az időjárás kezdetben hasonló volt, 
mint az előző napon. Két futam után 
a szél elkezdett gyengülni „A” félre, a 
verseny végére pedig majdnem le is 
állt. A szélerő változása miatt 9 futam 

elmaradt. Sokat forgolódott a szél, ami 
a szervező Forrai Csabának okozott 
egy kis plusz munkát, mert elég sokat 
kellett ezen a napon pályát állítani.

Összességében remek vitorlázó időt 
fogtunk ki, és a rendező reményei sze-
rint mindenki elégedetten távozott.

Sajnos mindkét hajóosztályban so-
kan hiányoztak, igaz ezek igazolt távol-
létek voltak.

Battai eredmények: 
Összetett: I. Garay György, III. 

Schulek János
F5-E hajóosztály: I. Garay György, 

V. Schulek János, VIII. Kunvári Sán-
dor, IX. Gergely András, XII. Illés Zol-
tán

F5-10 hajóosztály: III. Schulek Já-
nos, IV. Garay György, VI. Kunvári 
Sándor n

A versenyzők dolgát megnehezí-
tette, hogy tetemes eső utáni párában 
rajtolt a mezőny. Ennek ellenére re-
mek hangulatban zajlott az esemény, 
a szintkülönbség és a felázott talaj 
sem szegte kedvét a résztvevőknek. 

Hirják Csilla a 10 km-es távon kor-
osztályában a 16., Hajduné Bukó Ju-
dit a 6. helyen végzett. Agócs Sándor a 
21 km-es távot teljesítette. Az egyesü-
let gratulál a futóknak.

n

Két-két arany- és bronzérem  
az emlékversenyen

Forrai Csaba, a százhalombattai Dunamenti Energia Modellező 
Klub tagja jóvoltából újból kiírták a Tóth István Modellvitorlás 
Emlékversenyt a velencei tavon június 4. és 6. között – derül ki a 
battai egyesület beszámolójából.

Nehezített futás
A Hervis Zsámbék Futáson vett részt a SZVISE Atlétika Szakosz-
tály három tagja június 4-én. 

Felső sor: Fazekas Lili, Sári Kata, Bálintné Hegedűs Magdolna, Soltész 
Viktória, Koncsár Eszter, Fekete Nikolett, Bukovinszki Réka.
Térdelő sor: Pál Flóra, Novák Anett, Georgiades Dóra, Katona Bianka, 
Bukovinszki Petra, Soltész Adrienn. Edző: Besenyei Tamás

Hátsó sor: Erős Dániel, Török Csaba, Szakolczay Kornél, Macsali Róbert, 
Nagy Gergely, Badics Tibor, Szőke Olivér. Első sor: Bene Tamás, dr. Illés 
Bálint, Molnár Márk, Kövér Krisztián, Molnár Bence. Edző: Drevenka Dávid
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Keresztrejtvény
Moldova György 2022. június 4-én halt meg, a legolvasottabb kortárs magyar író. Legnagyobb sikereit riportköteteivel aratta, de alkotott 
szépirodalmi műveket, valamint színműveket is. Rejtvényünk egy tőle származó idézetet tartalmaz.
A megfejtéseket 2022. június 24-éig várjuk a hirtukor@mail.battanet.hu, vagy a Hírtükör Szerkesztősége, 2440 Százhalombatta, Ifjúság útja 7. (Polgárok Háza) 
címre. A helyes megfejtők közül egy szerencsés, „A ránk szabott idő” címmel, Százhalombatta Város 50 éves fennállásáról szóló kötetet kaphatja meg. Az előző szám-
ban megjelent rejtvényünk helyes megfejtéséért a Magyar Vargas Nagycirkusz egyik előadására 2 db jegyet, Tóthné Besenyei Ibolya veheti át a 2022.06.23-06.26-ig 
Százhalombattára érkező Magyar Vargas Nagycirkusz előadásainak helyszínén (a Tescoval szembeni területen) a jegypénztárban. Gratulálunk!

MAGYAR VARGAS CIRKUSZ
Az előző lapszámban meghirdetett cirkusz tech-
nikai okok miatt időpontváltozással érkezik 
Százhalombattára!
ELŐADÁSOK:  JÚNIUS 23. 19 óra
   JÚNIUS 24. 19 óra
   JÚNIUS 25. 16 óra és 19 óra
   JÚNIUS 26. 11 óra és 16 óra

Megértésüket köszönjük!
Magyar Vargas Nagycirkusz

A kiírást a víz világnapján az idei 
nemzetközi mottó jegyében tették 
közzé, gyermek, ifjúsági és felnőtt ka-
tegóriában.

A pályázatra 21 db munka érkezett. 
A rajzos műveknél nem volt eszköz-
használati megkötés. A zsűri a téma 
ábrázolását és a benne vélt mélyebb 
mondanivalót vette figyelembe. Ne-
héz volt a döntés, mert sok igényesen 

kidolgozott alkotás érkezett. Felnőtt 
kategóriában nem küldtek pályamű-
vet.  Eredmények:
Gyermek kategóriában:
 I. Faragó Réka 6 éves - Vízerek
II. Balogh Hanna 6 éves - Cseppkő 
barlang 
III. Tichy Sára 6 éves - Hévízen jártam
Ifjúsági kategóriában:
I. Szabó Bence 15 éves 

Díjazás a környezetvédelmi 
világnapon

A Hulladékkommandó Társadalmi Járőrszolgálat rajzpályázatot 
hirdetett meg márciusban, „Felszíni alatt vizek - Tegyük látható-
vá a láthatatlant!” címmel.

II. Zsíros Péter 10 éves 
III. Kepes Gizella 13 éves

A rajzokat a Barátság Kulturális 
Központban június végéig, nyitvatar-
tási időben lehet megtekinteni.

A díjakat egyeztetést követően sze-
mélyesen juttatják el az érintetteknek.

A Hulladékkommandó Társadalmi 
Járőrszolgálat minden alkotónak gra-
tulál!

A környezetvédelmi világnapról:
1972. június 5-től 16-ig tartották 

Stockholmban az ENSZ első, „Ember 
és bioszféra” címet viselő környezet-
védelmi világkonferenciáját. A világ-
szervezet közgyűlése a konferencia ja-
vaslatára még abban az évben határo-
zatában nemzetközi környezetvédel-
mi világnappá nyilvánította a 

tanácskozás kezdőnapját, június 5-ét. 
A környezetvédelmi világnap célja 
széles körben felhívni a figyelmet a 
környezetszennyezés következménye-
ire, elősegíteni az együtt gondolko-
dást és a közös cselekvést, terjeszteni 
a fenntartható fejlődés eszméjét. 

Ehhez kapcsolódó fő konkrét célki-
tűzések:
• energiatakarékosság, a helyi erő-

források minél szélesebb körű fel-
használása

• a megújuló természeti források 
hasznosítása

• a szemét- és hulladékképződés 
csökkentése

• a környezetszennyezés megelőzé-
se.

n
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Megrendelés és információ:
aceldepo23@gmail.com

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

VASANYAG
EGYÉB ÉPÍTŐIPARI ACÉLTERMÉKEK

• Betonacél  • Profil vasak
• Hegesztett háló

IPARI ÁLLVÁNYOZÓ 
munkalehetőség

Európai Unión belüli (Hollandia, Belgium, Ausztria) 
munkahelyeinkre keresünk folyamatos, hosszú távú 
munkavégzésre ipari állványozásban (erőmű, vegyi 
üzem, olajfinomító, stb) szerzett tapasztalattal rendelke-
ző, magyarul értő, beszélő állványozó szakembereket.

Elvárások:
Layher Allround és Layher Blitz állványrendszerek ismerete, szak-
mában eltöltött min. 2 év munkatapasztalat

Előnyt jelent, de nem feltétel:
Angol, német, francia, holland vagy flamand nyelvismeret • B-, 
C-kategóriás jogosítvány • Manitoukezelői-tapasztalat és jogosít-
vány • SCC-A18 vagy B-VCA vizsga megléte, eredeti oklevéllel

Amit kínálunk:
Magyarországi bejelentett munkahely • folyamatos, hosszú távú 
munkavégzés • jó kereseti lehetőség • kiutazás megszervezése • 
munkaruházat, védőeszközök, szerszámok biztosítása • igényes 
szállás • napi szintű munkábajárás.

Jelentkezés módja:
allas@vithungary.com e-mail címre részletes szakmai 
önéletrajzzal vagy vithungary.com/jelentkezes oldalon 

az adatok megadásával

OKTÁN SZÁLLÓ
MUNKÁSSZÁLLÁS  (EG19009148)

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

06 23 354-812

Régi hajlott tetők javítása, 
cseréje, beázás elhárítás, 
bádogozás, Lindab tető, 

új tető cserepezése, kisebb 
javítások, SOS munkák is. 

TetődoktorTetődoktor

06-30-622-5805
06-20-492-4619

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

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

Százhalombatta területén az Óváros-
ban és az Urbáriumban építési telek 
eladó. Érdeklődni az alábbi telefon-
számon lehet: 06/30/530-12-52

SZÁZ HA LOM BAT TAI HÍR TÜ KÖR
VÁ RO SI KÖZ ÉLE TI LAP
Főszerkesztő:Kovács Attila

Kiadja:Promotion Service Nonprofit Kft., Száz ha lom bat ta.
Felelőskiadó:Kovács Attila 

Címszerintikiszállításidíj:egy év re 2500 Ft.
Aszerkesztőségcíme:Száz ha lom bat ta, Ifjúság út 7/b., Polgárok Háza

 Tel.: 06-23-350-099  •  E-mail:hirtukor@mail.battanet.hu
Hirdetésszervezés:Darida-Mutafisz Viktória

tel.: 06 70 413 0817  • hirtukor@gmail.com
Nyomdaimunkák:Mediaworks Hungary Zrt.
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