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Vezér Mihály elmondta, hogy 
folyamatosan dolgoznak az ener-
giaválság következtében megnö-
vekedett rezsiköltségek mérsék-
lésén. A városi rendezvényeken 
megszokott tűzijátékokat – a la-
kosság kérésére – lemondták, 
valamint elindították az ingye-
nes LED-csere programot, ami 
segítséget nyújt a százhalom-
battai családoknak az energiafo-
gyasztás csökkentésében.

Az energiaválság kezelési ak-
cióterv következő elemeként egy 
szociális alapon működő, rend-
szeres rezsitámogatási prog-
ram előkészítését kezdeményez-
te, ami a nehéz helyzetbe került 
százhalombattai lakosok megse-
gítésére irányul. A rendeletter-

vezetet a következő, szeptember 
29-i testületi ülésen már előter-
jesztés formájában tárgyalhat-
ják. A tervek szerint idén össze-
sen 50 millió forinttal támogat-
nák a szociálisan rászorulókat, 
ez az összeg a következő évben 
200 millió forintra nőhet. 

A rezsitámogatási program 
nem egyszeri, hanem folyama-
tos segítséget jelentene a rászo-
ruló battai háztartások számára. 
Ez úgy érhető el, hogy folyama-
tosan figyelemmel kísérik a gaz-
dasági helyzetet, és az éppen ak-
tuális körülményekhez igazítják 
a rezsitámogatást. Amennyiben 
a Képviselő-testület – a várako-
zásoknak megfelelően – szept-
emberben elfogadja az előter-

jesztést, akkor október 1-jén egy 
olyan támogatási programot in-
dítanak el, ami jelentős segít-
séget fog nyújtani a rászorulók 
számára. Ha a rendeletterve-
zet esetleges további finomítá-
sa szükséges, akkor egy későbbi 
októberi időpontban fogadhat-
ja el azt véglegesen a Képviselő-
testület. Az áremelkedésnek leg-
inkább kitett lakossági csoportot 
meg kell védenie egy gondosko-
dó önkormányzatnak – fogal-
mazott Vezér Mihály.

Török Sándor alpolgármes-
ter elmondta, hogy elsődlege-
sen az egyedülálló nyugdíjasok, 
nyugdíjas házaspárok, a gyer-
meküket egyedül nevelő szü-
lők, illetve a tartós betegség-
gel élők segítésére törekszenek. 
A támogatást a tűzifára, a vil-

lanyra és a gázra is igényelhet-
nék az érintettek, utóbbi kettő 
esetében csak az átlagfogyasz-
tás feletti hányadra. A támoga-
tás mértéke limitált lesz; példa-
ként említette, hogy más-más a 
fogyasztás mértéke egy átlagos 
50-80 négyzetméteres és egy 
280 négyzetméteres ingatlan 
esetében. 

A tervek szerint a fűtési sze-
zonnak megfelelően, illetve azt 
kissé meghosszabbítva, a gáz- 
és a tűzifatámogatás 7 hónapos 
időszakra – az adott évben októ-
ber 1-jétől a következő év áprili-
sának végéig – lenne igényelhe-
tő. A villany esetében 12 hónap 
a támogatási időszak, mert a 
rendkívüli meleg nyári napokon 
a klíma- és egyéb berendezések 
üzemeltetése jelentősen megnö-
veli a fogyasztást. 

A már évek óta bevezetett és 
bevált szociális tűzifatámogatás 
a most kidolgozandó rendszer-
től függetlenül, továbbra is igé-
nyelhető. A tervezetről részlete-
iben tárgyalnak majd a szakbi-
zottságok, illetve más, hasonló 
intézkedést hozó településekkel 
is felveszik a kapcsolatot, hogy 

a közös gondolkodás eredmé-
nyeként minél alaposabb előké-
szítés után dönthessen a Képvi-
selő-testület. Reményeik szerint 
egy működőképes, hatékony, 
valóban segítséget jelentő rezsi-
támogatási program indulhat 
Százhalombattán októberben – 
tette hozzá Török Sándor.

n

Rezsitámogatási program indulhat
A családok védelmében rezsivédelmi alap létreho-
zását javasolja Vezér Mihály Százhalombatta polgár-
mestere – hangzott el az augusztus 22-i sajtótájékoz-
tatón. A szociális rendelettervezet módosításának 
részleteit Török Sándor alpolgármester vezetésével 
dolgozzák ki.
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A kiszámíthatatlan időjárás mi-
att nem az eredetileg tervezett fő-
téri színpadon, hanem a Barátság 
Kulturális Központban került sor az 
ünnepi műsorra és a kenyérszente-
lésre. Közreműködött a Forrás Nép-
táncegyüttes Független Színház, 
Zsikó Zsuzsanna és Lakatos Áron 
népdalénekesek, Nagy Péter János 
színművész és kárpátaljai magyar 
népművészek. A musical gálát Ba-
ranyai Annamária, Bot Gábor, Nagy 
Balázs és Pesák Ádám, a Madách 

Színház művészeinek előadásában 
láthatta a közönség, 

Az új kenyeret Wéber Tamás lel-
kipásztori kisegítő, Sárosi Gábor re-
formátus lelkész és Káplán Pál szerb 
ortodox parókus áldotta és szentel-
te meg.

Augusztus 20. egyben a magyar 
katolikus egyház egyik főünnepe. 
Szent István augusztus 15-ét, Nagy-
boldogasszony napját avatta ünnep-
pé, ugyanis erre a napra hívta ösz-
sze Székesfehérvárra a királyi ta-

nácsot és tartott törvénynapot, éle-
te végén ezen a napon ajánlotta fel 
az országot Szűz Máriának, majd 
1038-ban ezen a napon halt meg. 

Az ünnep dátumát Szent László ki-
rály tette át augusztus 20-ára, mert 
1083-ban VII. Gergely pápa hozzá-
járulásával ekkor emeltették oltárra 
I. István relikviáit a székesfehérvári 
bazilikában, ami szentté avatásával 
volt egyenértékű.

Az 1990-es első szabad választá-
sok nyomán létrejött Országgyűlés 
1991. március 5-én a nemzeti ünne-
pek közül Szent István napját nyil-
vánította a Magyar Köztársaság hi-
vatalos állami ünnepévé.

Vezér Mihály ünnepi beszédében 
szólt arról, hogy rendkívüli időket 
élünk; sok nehézséggel kellett meg-
küzdeni a covid járvány alatt az el-
múlt két évben, folyamatos megter-
helést jelent a szélsőséges időjárás, 

A városvezető elmondta, hogy fo-
lyamatosan keresik azokat a lehető-
ségeket, amik segíthetnek az ener-
giaválság következtében megnöve-
kedett rezsiköltségek mérséklésében. 
Török Sándor alpolgármester köz-
benjárásának köszönhetően sikerült 
csatlakozni a CYEB Energiakereske-
dő KFT. ingyenes lakossági LED cse-
reprogramjához, ami lehetőséget ad 
arra, hogy a háztartásokban a ha-
gyományos izzókat térítésmenetesen 
korszerű égőkre cseréljék. 

A takarékos fényforrások mind-
össze 10% energiát használnak 
fel az izzószálas égőkhöz képest, 

ugyanannyi fény kibocsátása mel-
lett. Egy átlagos háztartás villany-
felhasználásának közel egyharma-
da a világításból adódik, így a LED 
égők használata jelentősen csök-
kenti a villanyszámla összegét.

Minden battai magánszemély – 
cégek nem – élhet a lehetőséggel 
szeptember végéig, és 40-50 ezer 
forint értékű LED égőt vehet át az 
önkormányzattól, amellyel évente 
sok tízezer forintot megspórolhat. 
A hibás izzókra két év cseregaran-
cia érvényes. 

Vezér Mihály örömteleinek ne-
vezete, hogy Százhalombatta csat-

lakozhatott a programhoz, ugyan-
is sok település ezt nem tudta meg-
tenni a korlátozott lehetőség miatt.

Török Sándor alpolgármester 
elmondta, hogy a ledcsere.hu olda-
lon lehet regisztrálni, amihez lak-
címkártya, személyazonosító iga-
zolvány és egy saját névre kiállított 
villanyszámla szükséges, aminek 
mind a 4 oldalát fel kell tölteni. Aki-
nek ez utóbbi nem áll rendelkezésé-
re, az a szoláltatótól igényelhet egy 
példányt. Azok számára, akik albér-
letben laknak az ingatlan tulajdo-
nosa regisztrálhat.

Az E27-es jelű izzó a nagyobb, 
az E14-es pedig a kisebb átmérőjű 
foglalatba tekerhető. Felhívta a fi-
gyelmet arra, hogy lekapcsolt álla-
potban kell végrehajtani a cserét, 
ellenkező esetben elromolhat, sőt, 

szétdurranhat az égő. A művelet 
során tanácsos nem a foglalat felé 
nézni, hogy véletlenül se kerüljön 
szilánk a szembe.

Amennyiben a regisztrációval 

kapcsolatban bárkinek nehézsége 
lenne, az augusztus 22-től a Polgár-
mesteri Hivatal épületében az aláb-
bi ügyfélfogadási időben kaphatnak 
segítséget:

- hétfő: 13-16 óra,
- szerda: 8-12, 12.30-16 óra,
- péntek: 8-12 óra.
A regisztráció határideje 2022. 

szeptember 30.
A hivatali személyes regisztráci-

óhoz az ügyfélszolgálaton kérhető, 
vagy a battanet.hu oldalról letölt-
hető egy adatlap, amelyet célsze-
rű otthon kitölteni, hogy minden 
szükséges adat rendelkezésre áll-
jon az ügyintézés során. A többi kö-
zött fel kell tüntetni az izzók fogla-
latának méretét, a teljesítményt, il-
letve hogy hideg, vagy meleg fényű-
ek-e az égők.

A sikeresen regisztrálók a Pol-
gármesteri Hivatal „B” épületében, 
névre szólóan vehetik majd át az 
egyedileg összeállított LED égő cso-
magot. n

Ingyenes izzócsere 
program

Térítésmenetesen juthatnak energiatakarékos LED égőhöz 
azok a százhalombattai lakosok, akik szeptember 30-ig 
regisztrálnak a ledcsere.hu oldalon – tájékoztatott Vezér 
Mihály polgármester és Török Sándor alpolgármester.

„Sokkal több dolog köt minket össze, mint ami szétválaszt”
A többi között ezen gondolat jegyében hangsúlyozta az 
összefogás fontosságát Vezér Mihály Százhalombatta pol-
gármestere az augusztus 20-i városi ünnepségen. A mű-
sorral egybekötött rendezvényen megemlékeztek a Szent 
István királyhoz köthető államalapításról és az Új Kenyér 
ünnepéről.

Foly tatás a 3. ol da lon
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a szomszédban zajló háború pedig 
újabb kihívásokat jelent. Két nagy 
világrendszer, a kelet és a nyugat üt-
közőzónájába került Európa, amely 
elhivatottan kiáll a szolidaritás és 
szabadság mellett. 

Nagyon sok okunk van a közös-
ségi találkozásokra, amelyek ré-
vén erősíthetjük egymásban a jö-
vőbe vetett hitünket. A közös múl-
tunk határozza meg a jövőnket, 
aminek alakításáért nagyon sokat 
kell együtt tenni. A mostani fenye-
gető inflációs gazdasági helyzetben 
kiemelt szerepe van a szolidaritás-
nak, egymás megerősítésének – fo-
galmazott a városvezető. 

Tudomásul kell venni, hogy csak 
arra a közösségre számíthatunk, 
aminek a tagja vagyunk; az Európai 
Unió, és a magyar nemzet, amely-
hez a legszorosabban kötődünk. 
Egy hús, egy vér vagyunk határain-
kon innen és túl, közösek az öröme-
ink és az ünnepeink is. Az élet sok 
kihívást hozhat elénk, amiket csak 
összefogással győzhetünk le; ez így 
volt régen is – hangsúlyozta Vezér 
Mihály.

Amikor István király neve napján 
a dicső tettekre emlékezünk, soha 
ne felejtsük el, hogy annál nem va-
gyunk nehezebb helyzetben, mint 
amikor neki kellett döntenie a he-
lyes útról. A keleti és a nyugati ha-
talom küzdött a Közép-európai be-
folyás megszerzéséért, a magya-

rok a két pólus között helyezkedtek 
el. Dönteni kellett, hogy hova tar-
tozzunk, és végül a nyugathoz való 
csatlakozás alapozta a meg a to-
vábbélés lehetőségét. István király 
nagyon erős kézzel leszámolt az ősi 
pogány vallással, és felvette a nyu-
gati kereszténységet. Mindig a bé-
kére törekedett, hosszú uralkodása 
alatt azonban ez alig adatott meg, 

sok háborút kellett megvívnia. Az 
államhatalom megerősítése érdeké-
ben külső és belső ellenséggel kel-
lett szembenézi.

A mai modern állami berendez-
kedés is az általa lerakott alapo-
kon nyugszik. Megerősítette a köz-
ponti hatalmat, királyi birtokká tet-
te az ország nagy részét, és a terü-
leteket felosztotta a védekezésben 

részt vevő hűbéresek között. Álla-
mi hivatalokat, ispánságokat léte-
sített. Gazdasági téren is reformo-
kat vezetett be; ezüst dénárt vere-
tett, kivetette az állami és az egy-
házi adót, a tizedet és a kilencedet. 
Két fontos törvénykönyv is fűződik 
a nevéhez, amelyeket halála után 
kodifikáltak. Megerősítette az egy-
ház hatalmát, azáltal, hogy minden 

tízedik településnek templomot kel-
lett építenie, illetve el kellett tarta-
nia az ott szolgáló papot. A templo-
mok egyúttal erődként is szolgáltak 
a keletről betörő népek ellen. A nyu-
gathoz való csatlakozás biztosította 
az ország fennmaradását és tovább-
élését. István király példát mutatott 
arra, hogy úrrá lehetünk a minket 
fenyegető nehézségeken.

A polgármester felhívta a figyel-
met arra, hogy Százhalombattán a 
gondoskodó, állampolgárbarát ön-
kormányzat továbbra sem hagyja 
magára a gondokkal küzdő embe-
reket. Fontos ugyanakkor, hogy a 
városvezetés tudjon a nehézségek-
ről, jelezzék azokat a lakosok. Meg-
győződésének adott hangot, hogy 
együtt leküzdhetőek a külső körül-

mények által előidézett kihívások. 
Ehhez elengedhetetlen, hogy ma-
gyar a magyarban soha ne ellensé-
get, hanem partnert lásson. A világ-
nézeti, vallási és egyéb különbsé-
geket félre kell tenni, „sokkal több 
dolog köt minket össze, mint ami 
szétválaszt” – zárta gondolatait Ve-
zér Mihály. 

 n

Folytatás az előző oldalról

A Magyar Köztisztviselők és 
Közalkalmazottak Szakszervezete 
1996-ban kezdeményezte, hogy a 
köztisztviselői törvény 1992. júli-
us 1-jei életbelépésének emlékére 
Magyarországon július 1-je legyen 
a Köztisztviselők Napja. A képvi-
selő-testület döntése nyomán ez 
munkaszüneti nap.

A város képviseletében jelen 
volt Vezér Mihály polgármester, 
dr. Horváth Ágota aljegyző, Török 
Sándor és Nagy Balázs János al-
polgármesterek, illetve a képvise-
lő-testület tagjai. Az ünnepségen 

részt vett Szekeres József egykori 
városvezető is.

Vezér Mihály polgármester kö-
szönetet mondott a munkatársak 
kitartó, áldozatos munkájáért. Ki-
emelte, hogy ez az életpálya szép 
és felelősségteljes szakmai, em-
beri feladat, melynek elismerése 
mindenki számára fontos. A város 
működtetéséhez nélkülözhetetlen 
a köztisztviselők kiváló színvonalú 
munkája, amely olykor túlnyúlik a 
kötelező munkaidőn, akár hétvé-
gén is dolgoznak. Köszönet illeti 
a köztisztviselők családját is, hogy 

hátteret biztosítanak a feladatok 
ellátásához – fogalmazott a pol-
gármester. Vezér Mihály a munká-
ra és a magánéletre vonatkozóan 

további sok sikert, a nyárra pedig 
jó pihenést és tartalmas kikapcso-
lódást kívánt a munkatársaknak.

„Köztisztviselői Elismerő Okle-
velet” vehetett át Kárász Andrea 
és Kovács Kálmánné; az elisme-
rést Vezér Mihály, Horváth Ágota, 
Török Sándor és Nagy Balázs Já-
nos adta át.

Az ünnepségen a polgármes-
ter átadta a „Kiváló Tanuló” elis-
merést Benedik Balázs részére, 
aki a korábban megrendezett díj-

átadóra nem tudott elmenni. Ő az 
egyetlen olyan tanuló a városban, 
aki 12 éven keresztül kitűnő tanu-
ló volt.

Az ünnepi műsorban fellé-
pett Kovács Mariann mesemon-
dó, a Hamvas Béla Városi Könyv-
tár igazgatója, valamint a Four 
Fathers Énekegyüttes. n

A köztisztviselőket 
ünnepelték

A Köztisztviselők Napja alkalmából műsorral egy-
bekötött ünnepségen köszöntötte a százhalombattai 
önkormányzat a Polgármesteri Hivatal aktív és nyug-
díjas munkatársait a Szekeres József Konferencia-és 
Rendezvényközpontban június 30-án. A rendezvényen 
elismerő okleveleket is átadtak.
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A gyászszertartáson rokonok, 
barátok, képviselőtársak, hivata-
li munkatársak, polgárőrök, illet-
ve judos sporttársak rótták le ke-
gyeletüket. 

Illéssy Mátyás atya a szertartá-
son és az utána lévő misén a bib-
liai János evangéliumából Jézus 
szavait idézve bátorította a gyá-

szolókat; „Én vagyok a feltámadás 
és az élet, aki hisz énbennem, ha 
meghal is él”. Vigasztalásul szol-
gál, hogy az elbúcsúztatott sze-
mély csak földi porsátrát vetette 
le, lelke örökké él majd a meny-
nyekben, amelyet Isten készített 
az Őt szeretőknek. Szél Pál ezzel 
a reménységgel, a szentségek bir-
tokában adta át lelkét megváltójá-
nak.

Vezér Mihály, Százhalombat-
ta polgármestere a korábbi saj-
tótájékoztatón bejelentette, hogy 
a város saját halottjának tekinti 
Szél Pált, és díszsírhelyben helye-
zik majd végső nyugalomra. Kez-
deményezni fogja ősszel, hogy va-
lamelyik városi intézmény, vagy 
közterület az elhunyt nevét viselje. 
Őszinte részvétét fejezte ki a gyá-

szoló családnak, kiemelve, hogy 
Szél Pál pótolhatatlan űrt hagyott 
maga után. Tevékenyen részt vett 
a város életében, képviselőként az 
Ifjúsági Sport és Közrendi Bizott-
ságot vezette, tagja volt az ÉSZKE 
civil szervezet elnökségének, ala-
pító-vezetője volt a helyi polgárőr-
ségnek. Hatodik danos nagymes-

terként meghatározó egyénisége 
volt a hazai és a nemzetközi csel-
gáncs sportágnak is. Nem ismer-
te a félelmet, mindig a gyengék vé-
delmezője volt, kiállt mellettük és 
segítette őket. 

A polgármester elmondta, hogy 
Szél Pál emléke előtt úgy adózhat-
nak a legmegfelelőbben, ha az ál-
tala végzett feladatokat a tőlük 
telhető legjobban próbálják ellát-
ni. Szellemiségét szem előtt tartva 
fogják folytatni a dunafüredi vá-
rosrészben végzett munkát. A vá-
rosvezető Török Sándor alpolgár-
mestert, a részben benyúló, szom-
szédos 5. számú választókerület és 
az ÉSZKE képviselőjét bízta meg a 
6. számú, dunafüredi választóke-
rület érdekképviseletével, amihez 
minden segítséget megad.

Vezér Mihály újságírói kérdésre 
válaszolva szólt arról, hogy a jog-
szabály szerint négy hónapon be-
lül időközi választást kell tarta-
ni a 6. számú választókerületben, 
amelynek időpontját a Helyi Vá-
lasztási Bizottság határozza meg.

A polgármester a többi kö-
zött felidézte, hogy Szél Pál na-
gyon sok oldalú ember volt, ön-
védelmi témájú könyvet írt, amit 
a város adott ki. Százhalombatta 
az országban egyedüliként kötött 
szakmai együttműködési megál-
lapodást a Testnevelési Egyetem-
mel, ami nagyban neki köszön-
hető. Halála előtt egy héttel még 
részt vett azon a szintén az egye-
temmel való egyeztetésen, aminek 
témája a Testnevelő Tanárok Or-
szágos Egyesülete konferenciájá-
nak városban történő megrende-
zése volt. 

Szél Pál három hónapot töltött 
a Vértesben, ahol sok akadályt le-
küzdve, magára volt utalva. Járt 
Brazíliában, ahol önvédelmet ta-
nított a rendőröknek, amikor pe-
dig véget ért a tanfolyam, indián 
vezetővel három hétre elment az 
Amazonas őserdőbe. Százhalom-
batta kabalafigurája, „Gyapi” is a 
nevéhez köthető; ő találta meg a 
Duna-parton a gyapjas állat csí-
pőcsont maradványát, amit régé-
szek vizsgáltak meg, és igazolták, 
hogy a múltban a környéken élt a 
mamutfaj. „Csak az hal meg, akit 
elfelejtenek, vele ez nem történhet 
meg, mert mindig velünk lesz” – 
zárta gondolatait Vezér Mihály.

Török Sándor alpolgármes-
ter szintén a korábbi sajtótájé-
koztatón úgy fogalmazott, hogy 
Szél Pál halálával Százhalombatta 
már nem lesz olyan, mint koráb-
ban volt. Felidézte, hogy az 1970-
es évektől fogva, húsz éves koruk 
óta ismerték egymást, 28 évet dol-
goztak együtt képviselőként. Ön-
zetlen, jószívű ember volt, aki so-
kaknak igyekezett segíteni. „Paja 
és Dunafüred egyek voltak” – 
mondta Török Sándor, hozzátéve, 
hogy megpróbálja még nagyobb 
odafigyeléssel képviselni a város-
rész érdekeit. Emlékeztetett arra, 
hogy Szél Pál elévülhetetlen érde-
meket szerzett abban, hogy Száz-
halombatta az elsők között nyerte 
el a „Nemzet Sportvárosa” örökös 
kitüntető címet. Pótolhatatlan, 
nagyon nagy veszteség érte a vá-
rost – fogalmazott, egyúttal őszin-
te részvétét fejezte ki a családnak.

Vezér Mihály a város honlap-
ján, illetve közösségi oldalán is 
megemlékezett Szél Pálról:

In memoriam Szél Pál
Szél Pál 1956-ban látta meg a 

napvilágot Százhalombattán. Iga-
zi battai volt: Dunafüreden szüle-
tett, és itt is élte le egész életét. 

Sokan elsősorban sportolóként 
gondolnak rá, annak köszönhe-
tő, hogy aktívan kivette a részét 
mind versenyzésből, mint sport-
szervezésből. Hatdanos dzsúdó 
mester volt, aki több világverse-
nyen is kiváló eredményeket ért 
el. Ő kezdeményezte a battai csel-
gáncs szakosztály létrehozását, 
ahol edzői munkát is folytatott. 
A Jakab Lajos-féle önvédelmi 
stílus legnagyobb hazai alakja-
ként edzéseket tartott és táboro-
kat szervezett, önvédelmi ismere-
teit egy könyvben is összefoglal-
ta. Ezenfelül az ország egyik leg-
jobb rögbi csapatának, a Battai 
Bátor Bulldogoknak volt alapító, 
oszlopos tagja. A „Játék határok 
nélkül” című televíziós sportvetél-
kedő versenyein battai kapitány-
ként rendre győzelemre vezette 
Százhalombatta csapatát.

A rendszerváltás utáni száz-
halombattai politikai élet meg-
határozó szereplője, 1990 óta bi-
zottsági tag, 1994-től Dunafüred 
képviselője volt. A Képviselő-tes-
tületben töltött közel 30 éve alatt, 
tevékenyen részt vett a város épí-
tésében.

Sokak számára a biztonságot a 
védelmet jelentette; a 90-es évek 
derekán Ő alapította a városi 
polgárőrséget, ami azóta is tö-
retlenül segíti a rendőrség mun-
káját. Sikeres vállalkozásának 
köszönhetően számos embernek 
nyújtott megélhetést, több ezer 
százhalombattai pedig abban a 
tudatban hajthatja álomra a fe-
jét, hogy a Szamuráj munkatár-
sai vigyáznak rá és értékeire.

Rengeteg kedves emlék fűz 
hozzá. Büszkén mondhatom, 
hogy a barátom volt. Mint tud-
juk, csak az hal meg, akit elfelej-
tenek. Pali barátommal ez nem 
fordulhat elő. Ő mindig velünk él 
a szívünkben. Sajnos sokkal sze-
gényebb lett nélküle a világ. Em-
lékét örökké megőrizzük.

Nyugodj békében, kedves Ba-
rátom! 

Őszinte részvétem a gyászoló 
családnak!

n

Több százan búcsúztatták Százhalombatta dunafüredi 
városrészének önkormányzati képviselőjét a városi 
köztemetőben július 9-én. Szél Pál 66. életévében, 
méltósággal viselt hosszú betegség után, július 2-án 
hunyt el.

Utolsó útjára kísérték Szél Pált
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Mint ismeretes, 48 órán belül fel-
kutatták és elfogták az érdi rend-
őrök azt a párost, amely egy százha-
lombattai játszótéren gázpisztoly-
lyal támadt két fiatalra július 30-án. 
Szóváltás és dulakodás után az el-
követők elmenekültek, az egyik sér-
tett értékes mobiltelefonját maguk-
kal vitték. 

Török Sándor elmondta, sok, 
eredendően nem battai illetőségű 
lakos jelent meg a városban, ők a 
MOL-ban zajló karbantartáson dol-
goznak, semmi közük nincs a bűn-
cselekményhez. A biztonságos ener-
giaellátás érdekében nagyon fon-
tos, hogy minél előbb befejeződjön 
a munkálat, ezért a megszokott lét-
számnál most több emberrel dol-
goznak a felújítást végző alvállalko-
zók. Kiemelte, hogy – a rémhírekkel 
ellentétben – nincs szó semmilyen, 
dolgozók általi vegzálásról, „ámok-
futásról” a városban. 

Hozzátette, meg lehet érte-
ni, hogy többen a családjukat félt-
ve járőröző csoportot szerveztek, 
azonban ezt nem indokolja a köz-
biztonsági helyzet. Felhívta a figyel-
met arra, hogy nem megoldás a la-
kossági szervezkedés, a bűnözőkkel 
szemben a hatóságnak kell eljárnia 
betartva a törvényi kereteket. Nem 
vezet eredményre az sem, ha egye-
sek politikai haszonszerzés céljából 
keltenek negatív hangulatot. Leszö-
gezte, hogy – a híresztelésekkel el-
lentétben – az Önkormányzat nem 
telepített be idegeneket a városba, 
a már említett MOL-dolgozók ide-
iglenesen tartózkodnak Százhalom-
battán. 

Török Sándor elmondta azt is, 
hogy a város anyagi forrásokkal, 
eszközökkel támogatja a rendőrsé-
get, illetve szolgálati lakások bizto-
sításával segíti az állomány bővü-
lését. A polgárőrség is folyamato-
san számíthat támogatásra – tette 
hozzá. Egyúttal felhívta a figyelmet, 
hogy aki valóban tenni akar a köz-
biztonságért, az jelentkezzen a szer-
vezetbe. Kérdésre válaszolva az al-
polgármester elmondta, hogy sze-
retnék bővíteni a közterület-fel-
ügyelet létszámát, azonban nincs 

jelentkező a régóta meghirdetett ál-
lásra.

Nogula Tamás ismertette az júli-
usi battai játszótéri támadás részle-
teit, amelyről a többi között lapunk 
is beszámolt a police.hu oldal sajtó-
közleménye alapján.

Barátjával beszélgetett július 30-
án este egy százhalombattai ját-
szótéren a 19 éves helyi férfi, ami-
kor két, elmondása szerint ismeret-
len hozzájuk lépett. Egyikük elővett 
egy fegyvert, rájuk fogta és közöl-

te: „most pakolni fogtok!” A 19 éves 
sértett ráfogott a fegyveres kezére és 
megpróbálta kicsavarni, miközben 
barátja elszaladt. Dulakodtak, föld-
re kerültek, a fegyvert sikerült a tá-
madó kezéből kivennie, ám közben 
kapott egy ütést az arcába. 

A verekedés végén a támadó elfu-
tott, elejtett fegyverét az áldozat ha-
zavitte, majd észrevette, hogy több 
százezer forintos mobiltelefonja el-
tűnt. A rendőrök adatgyűjtése más-
napra már eredményt hozott, cél-
irányosan indultak egy tárnoki férfi 
érdi tartózkodási helyére. A 20 éves 
V. Dezsőt elfogták, 17 éves társa né-
hány órával később került az előállí-
tó helyiségbe. A fiatalkorú beismer-
te a terhére rótt bűncselekmény el-
követését, V. Dezső szerint nem úgy 
történt, ami történt. Mindkettőjü-
ket fegyveres rablás bűntettének kí-

sérletével gyanúsították meg, V. De-
zsőt őrizetbe vették és kezdeménye-
zik letartóztatását. A lefoglalt fegy-
ver az elsődleges vélemény szerint 
gáz- és riasztófegyver, további vizs-
gálatát igazságügyi fegyverszakértő 
végzi. A rendőrök az elvitt mobilte-
lefont is megtalálták, sőt a támadó 
véres pulóverét is szakértő vizsgálja. 

Az Érdi Rendőrkapitányság V. 
Dezső, valamint 17 éves társa ellen 
fegyveres rablás bűntette kísérleté-
nek megalapozott gyanúja miatt in-
dított nyomozást.

Nogula Tamás megerősítette, 
hogy egyedi esetről van szó, a bűn-
cselekmény nem hozható összefüg-
gésbe a finomítói karbantartáson 
dolgozókkal. Hangsúlyozta, hogy a 
rendőrség – bár figyeli – nem a kö-
zösségi oldalakon található bejegy-
zések, hanem kizárólag a 112-es se-
gélyhívóra érkezett bejelentések 
alapján intézkedik. Kiemelte, hogy 
Százhalombatta nyugodt, biztonsá-

gos település, jól ellenőrizhető a né-
hány bevezető út, ezért a bűnözők 
inkább elkerülik a várost. Az elmúlt 
hetekben nem emelkedett, sőt csök-
kent a bejelentett bűnesetek száma 
Battán és a kapitányság illetékessé-
gi területén. Minden hívásra reagál 
a rendőrség, és a helyi rendőrőrssel 
együttműködve megteszi a szüksé-
ges intézkedéseket. 

A rendőri vezető elmondta azt 
is, hogy az érdi kapitányság reagá-
lási ideje – a bejelentéstől a hely-
színre érkezésig eltelt idő – a leg-
jobbak között van Pest megyében. 
Nogula Tamás arra kérte a lakossá-
got, hogy aki tenni szeretne a köz-
biztonságért, az legyen a polgárőr-
ség tagja, ahol a rendőrség szakmai 
irányításával törvényes keretek kö-
zött szolgálhat. Köszönetet mon-
dott az Önkormányzatnak, a pol-

gárőrségnek, a közterület-felügye-
letnek, valamint a városlakóknak, 
hogy a rendőrséggel való együttmű-
ködésük eredményeként Százha-
lombatta a legbiztonságosabb tele-
pülések között van. Ebben jelentős 
szerepet játszik a rendőrség rend-
szeres bűnmegelőzési, közlekedés-
biztonsági és baleset megelőzési te-
vékenysége is. 

Bátyi László hangsúlyozta, hogy 
semmilyen bűncselekményről nem 
kaptak bejelentést, amely kapcso-
latba hozható az ideiglenesen a vá-
rosba érkezett finomítói dolgozók-
kal. Ellenőrizék a munkások szál-
láshelyeit, ahol semmiféle rend-
bontást nem tapasztaltak. Az egyik 
közösségi oldalon megjelentek ezzel 
ellentétes, alaptalan hírek, aminek 
hatására civilek gyülekezést hirdet-
tek a CBA áruházhoz. Mindenkit 
arra kért, ha bűncselekményről ér-
tesül, arról a 112-es segélyhívón te-
gyen bejelentést. A rendőrség min-

den hívás nyomán intézkedik, akár 
24 órás járőrszolgálat is vezényelhe-
tő a városba.

Szalai Attila kiemelte, hogy Ma-
gyarországon kizárólag a rendőr-
ségnek van bűnüldözési és nyo-
mozati hatósági jogköre, az Ön-
kormányzat és a polgárőrség ezt a 
munkát segíti. A rendőrség fenntar-
tása állami feladat, azonban a város 
mindig támogatta anyagilag és esz-
közökkel a rendvédelmi munkát. 
Ebben a jövőben sem terveznek vál-
tozást, illetve az Önkormányzat se-
gíti a katasztrófavédelem és a pol-
gárőrség tevékenységét is. Szólt ar-
ról is, hogy – a legjobb szándék elle-
nére – semmilyen ügynek nem tesz 
jót, ha rátelepszik a politika, illetve, 
hogy nem szabad teret adni a rassz-
izmusnak.

Kovács Attila

Százhalombatta a legbiztonságosabb települések 
közé tartozik, nincs idegen lakosok általi megemel-
kedett bűnözés, egyedi eset volt a július végén történt 
bűncselekmény – hangzott el az augusztus 4-i sajtó-
tájékoztatón. Az eseményen részt vett Török Sándor 
alpolgármester, Nogula Tamás, az Érdi Rendőrkapi-
tányság vezetője, Bátyi László, a százhalombattai 
rendőrőrs parancsnoka és Szalai Attila önkormányza-
ti képviselő, a városi polgárőr szervezet titkára.

Nincs bűnözési hullám
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A hajó, illetve az Ingolstadttól 
(Németország) a Fekete-tengerig 
(Románia) tartó evezés az országo-
kon átívelő „Living Danube Limes 

Interreg” projekt keretében való-
sul meg. A program elsődleges cél-
ja, hogy felhívja a figyelmet a római 
limes útvonalának emlékeire, egyút-
tal előhívja és támogassa az együtt-

működést az érintett Duna-menti 
települések között. 

A római hajó egy valós régésze-
ti lelet alapján, korhű eszközökkel 

készült el német egyetemi kutatók 
közreműködésével, és ugyanezen 
csapat szervezte meg a nagyszabá-
sú evezős túrát, melynek Magyar-
országon is vannak állomásai. A jú-

lius 18-án sikeresen elindult eve-
zős program a www.facebook.com/
livingdanubelimescruise2022 olda-
lon követhető.

A százhalombattai szervezők sok-
színű programmal várták az érdek-
lődőket, akik megnézhették a ha-
jót, találkozhattak a battai Legio 
X Gemina hagyományőrző csa-
pattal, sétálhattak a korhű kato-
nai táborban, illetve időszaki ki-
állítás nyílt a „Matrica” Múzeum-
ban. A Summerfesten is felbukkant-
nak a páncélos katonai öltözetet 
viselő légiós csapat tagjai, illetve a 
Danuvina Alacris fehér és vörös tu-
nikát viselő nemzetközi legénysége 
is részt vett a menettáncban. A kikö-
téskor a BattaBalett tánccal köszön-
tötte a hajósokat.

Vezér Mihály, Százhalombat-
ta polgármestere közösségi olda-
lán üdvözölte a programot. „Hosz-
szú szervezési folyamat áll mögöt-
tünk, de tegnap este végre kikötött 
a Csónakházban a római hajó, a 
Danuvina Alacris. Sokat dolgoztunk 
azért, hogy városunk rászolgáljon a 
szervezők bizalmára, és ennek meg 
is lett a gyümölcse: Százhalombat-
ta lett a magyarországi szakasz ki-
emelt helyszíne! Örömömre szol-
gál, hogy az érkezést ekkora érdek-
lődés övezte” – fogalmazott a város-
vezető.

Török Sándor alpolgármester 
köszöntötte a hajósokat; örömét 
fejezte ki, hogy ilyen módon is be-
tekintést nyerhetünk a római kor-
ba. Mint mondta, méltán lehetünk 

büszkék arra, hogy a város is részese 
volt ennek a korszaknak. A sok ér-
deklődő is azt mutatja, hogy sikeres 
a programban való százhalombattai 
részvétel.

A projektszervezők véleménye 
szerint minden Duna-menti telepü-
lés életében nemcsak nagy kérdés, 
hanem lehetőség, erősség és kihívás 
is a Duna, mint településfejlesztési 
tényező. A Duna nemcsak a legfon-
tosabb tájképi elem, ökológiai fo-
lyosó, hanem egyúttal a történelmi 
örökség lenyomata is. Nemcsak a 
magyar, hanem valamennyi Duna-
menti település ugyanazokkal a kér-
désekkel szembesül nap mint nap. 

A Living Danube Limes nemzet-
közi projekt azokra a kérdésekre ke-
resi a választ, hogy hogyan lehet a 
római örökséget releváns tényezővé 
tenni a kortárs településfejlesztés-
ben, hogy lehet kihasználni a dunai 
limes összekapcsoló erejét. A prog-
ram egyik fő eredménye egy erede-
ti leletek alapján rekonstruált dunai 
őrhajó, mely a közös római örök-
ség hordozója, és manifesztációja. 
A projekt céljai megvalósításának 
segítése lehetőséget ad az önkor-
mányzat számára, hogy megismer-
jen más Duna menti önkormányza-
tokat is, és az ő kérdéseiken keresz-
tül válaszokat is találjon a Duna, 
mint településfejlesztési erőforrás 
kihasználásához. Járulékos előny 
lehet, hogy az önkormányzat megis-
merheti a nemzetközi projekt kon-
zorciumi tagjait, akár további Euró-
pai Uniós pályázathoz is. n

Római őrhajó 
Százhalombattán

Huszonnégy fős legénységgel a „Danuvina Alacris” korhű 
római folyami hajó kötött ki a KlubSirály Csónakháznál 
augusztus 15-én, majd augusztus 18-án indult tovább.

„Az ember ott kezdődik, hogy teremt 
valamit, ami nincs. Valakinek len-
ni a semmiből. Nem a legkisebb, ha-
nem a legnagyobb ellenállást keres-
ni. Csak azt érdemes megcsinálni, 
ami lehetetlen” (Hamvas Béla)

Véget ért a XXIX. Summerfest, 
amelyet két év részleges kihagyás 
után, még ha külföldiek nélkül is, 
de sikerült teljes pompájában meg-
tartani. A fesztivál ezúttal a Magyar 
Kincsestár címet kapta, utalva a tar-
talomra, amely ebben az évben a ma-
gyar szellemi kulturális örökség je-
gyében került összeállításra. A szer-
vezők nem kis feladata volt, hogy 
olyan programelemeket találjanak, 
amely méltó az előző 26 év tartal-
mához (a 27. illetve a 28. fesztivál a 
pandémia alatt került megrendezés-
re, részben vagy egészben). 

Óriási kihívás volt mindez, hogy 
vajon a közönség hogyan reagál arra, 
ha nincsenek nemzetközi szereplők? 
Az összeállított program már első rá-
nézésre is grandiózus volt: igazi kul-

turális ősrobbanás. Prémium kate-
góriás fellépők, elképesztő előadá-
sok, a magyar táncművészet teljes 
élvonala várta a közönséget! A Tánc-
panoráma előadássorozat azonos 
tartalmat és színvonalat ígért, mint 
a győri Magyar Táncfesztivál, vagy 
a Zemplén Fesztivál Tokajban, ame-
lyek a hazai kulturális fesztiválok kö-
zött kiemelkednek. Százhalombatta 
ezúttal a hazai tartalommal került fel 
az országos kiemelt kulturális feszti-
válok városai közé. 

A Summerfestnek ebben az új, 
pandémia utáni bizonytalan közeg-
ben, külföldiek nélkül kellett elstar-
tolnia. 

A fesztivál szerkezetét kissé át kel-
lett alakítani. A Táncpanorámák, a 
gyermek és családi programok vál-
tozatlanul kerültek megrendezésre, 
ám a megszokott fesztiválsátor felál-
lítása elmaradt, helyette a BKK lép-
csős teraszához kerültek a koncer-
tek. Mint utóbb kiderült az új prog-
ramelem nagyon népszerű volt: este 
6 órakor a Vendégváró koncert, 

majd este kilenckor a nagy koncert-
je sokakat vonzott. A Cimbaliband, 
a Rézeleje zenekar, a Ritmusa óri-
ási sikerrel lépett a közönség elé. A 
Szent István térre kerültek az árusok 
és a vendéglátósok is, így a téren iga-
zi fesztivál hangulat uralkodott. 

A színházterem minden este zsú-
folásig, pótszékekkel megtelt. A For-
rás Néptáncegyüttes Független Szín-
ház nyitotta a sort augusztus 13-án, 
ezt követően miden este sztár együt-

tesek léptek fel. A Magyar Állami 
Népi Együttes, a Fitos Dezső Társu-
lat, a Duna Művészegyüttes, az Ur-
ban Verbunk lenyűgöző előadások-
kal kápráztatta el a nézőket. 

Különös előadást hozott a Szege-
di Kortárs Balett. A Carmina Burana 
minden néző számára igazi színházi 
élményt nyújtott, úgy, hogy egy egé-
szen más műfajt képviselt. 

Különleges Magyar Kincsestár

Foly tatás a 7. ol da lon
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Folytatás az előző oldalról

A munkálat során, félpályán fel-
bontják a burkolatot a Borostyán és a 
Vörösmarty út csatlakozásánál a lám-
pás kereszteződés előtt 10 méter hosz-
szúságban. Az urbáriumi városrész-
ből a Pipacs utcától kezdődően a vá-
rosközpont irányába tartó félpályás út 
zsákutca lesz; a Borostyán utcán ke-
resztül egyik irányban sem lehet ráka-
nyarodni a Vörösmarty útra, illetve a 
Gesztenyés útra sem lehet behajtani. 
A Borostyán útra mind a Vörösmar-
ty útról mindkét irányból történő be-
kanyarodás, illetve a Gesztenyés útról 
történő behajtás biztosított lesz, a ke-
reszteződésben jelzőlámpák működé-
se mellett.  A Borostyán utcából a vá-
rosközpont felé gépjárművel a Gyer-

tyán utca – Iskola utca irányába le-
het közlekedni. A Vörösmarty úton a 
buszközlekedésben nem lesz változás.

A Borostyán utca érintett szaka-
szán lakókat szórólapokkal értesítik a 
munkálatokról. Gázkorlátozásra vár-
hatóan nem kerül sor, ha mégis, arról 
mindenkit időben értesítenek.

Az útfelbontási munkák augusztus 
30-ig tartanak, a TIGÁZ ezen a napon 
végzi a vezeték és tolózár cseréjét, a 
visszatömörítési és betonozási mun-
kákra 31-én kerül sor. Az úttest asz-
faltburkolatát szeptember 9-én állít-
ják helyre.

A Műszaki Iroda arra kéri a közle-
kedőket, hogy fokozottan figyeljenek 
a forgalmi rend változásra. n

HÍ REK-AK TU A LI TÁ SOKHÍ REK-AK TU A LI TÁ SOK
Haltelepítés-horgászati tila-

lom. A Benta-patakba 2022. szept-
ember 02-án pénteken 10 mázsa 
ponty kerül telepítésre, ezért ezen 
a napon reggel 8:00 órától másnap 
(szeptember 3.) reggel 6:00 óráig hor-
gászni tilos! (tilalom a torkolatra nem 
vonatkozik). Szeptember 3-án szom-
baton halfogó vetélkedő kerül meg-
rendezésre, amely miatt reggel 6:00 
óráról 11:00 óráig csak a gázcső fölötti 
szakaszon lehet horgászni. A vetélke-
dő befejezését követően újra a patak 
egész területén lehet horgászni.

*** 
Megújult a templom. Felújítot-

ták a százhalombattai óvárosi Szent 

László templomot, a beruházás a Mi-
niszterelnökség és a helyi önkor-
mányzat támogatásával valósult meg. 
Bóna Zoltán országgyűlési képvise-
lő közösségi oldalán úgy fogalmazott: 
„az egyházi hitéleti célú ingatlanok vé-
delme nemcsak a hívő közösség szá-
mára fontos, a templomok külső fel-
újítására a településképre és a turiz-
musra is pozitív hatással vannak. Soli 
Deo Gloria!” 

A Szent László templom felújítá-
sának avatóünnepségén a Százha-
lombattai Alapfokú Művészeti Is-
kola tanárai és a Canticum Novum 
Vegyeskar adott koncertet.

 n

Augusztus 22. (hétfőtől): Nem 
középiskolás fokon tanítani – a kö-
zépiskolásokat (is) oktató képzőmű-
vészek kiállítása (László Bandy, Re-
gős Ágnes, Feketéné Takács Rita) - 
HBVK galéria.

Augusztus 27. (szombat) 
20.00 órától: Proseccós éjszakák 7. 
– kortárs, klasszikus, modern művek 
és fúvószenei gyöngyszemek – Száz-
halombatta, Szent István tér

Szeptember 1.  (csütörtök): 
Képek, avagy gondolatok-ű - Lász-
ló Bandy kiállítása az Ercsi Művésze-
ti Hét 2022. alkalmából – Éva Családi 
Alkotóház, Ercsi

Szeptember 2. (péntek) 18.00: 
Kompozíciók – a SZIKE Látás iskolá-
ja válogatott tábori alkotásainak kiál-
lítása – BKK Lépcsős galéria és előté-
ri vitrinek

n

PROG RAM AJÁN LÓPROG RAM AJÁN LÓ

Ideiglenes forgalmi rend Urbáriumban
Gázvezeték- és tolózárcsere miatt forgalomkorlátozás lesz 
Százhalombattán a Vörösmarty utca – Gesztenyés út – Boros-
tyán utca kereszteződésben augusztus 25-étől szeptember 9-ig 
– tájékoztatott Vandlik Csaba, a Polgármesteri Hivatal Műszaki 
Irodájának vezetője.

Tökéletesen illeszkedett a prog-
ram sorozatba, aláhúzva a Summer-
fest összművészetiségét. 

A záró színházi előadás is ezt a célt 
erősítette. A Beregszászi Illyés Gyu-
la Nemzeti Színház a Díszvendégünk 
Kárpátalja program keretében ér-
kezett Százhalombattára, csak úgy, 
mint a Borzsavári zenekar, a Kokas 
banda és a Rezeda Táncegyüttes. A 
kárpátaljaiak ittléte az erre a célra 
létrehozott állami támogatásnak volt 

köszönhető. A fesztivál legdrámaibb 
és legfelemelőbb pillanatait köszön-
hetjük nekik, hiszen a háborús hely-
zet ellenére szívből, szeretettel szó-
rakoztatták a nézőket! 

A gyermekprogramok is minden 
alkalommal megteltek a kicsikkel. A 
hungarikumok, a komondor kutyák, 
a solymászat, a kalocsai pingálók, a 
matyók, a busók meghívásának célja 
a szellemi kulturális örökség nemze-
dékről nemzedékre történő átadása 
volt. A gyerekek önfeledten vetették 
bele magukat az élményekbe, miköz-
ben igazi népi színjátékokkal, gyer-
mek előadásokkal is találkozhat-
tak. Kalap Jakab, a Netz játszóház, a 
Langaléta óriások, a Bahorka mese-
színház és Vitéz László igazi gyermek 
előadás volt, hatalmas siker övezte a 
fellépőket. 

A legnagyobb produkció a Forrás 
Néptáncegyüttes Független Színház 
önállóan létrehozott Menyegző Ásó, 
kapa, nagyharang című szabadté-
ri színházi előadása volt, amely vég-
re a Szent István téren került bemu-
tatásra. Az előadásban 300 táncos 
vett részt, benne a Forrás utánpótlá-
sát képező Pesovár AMI kistáncosai-
val. Az előadást megelőző lakodalmi 
felvonulás a régi szép időket idézte, 
amikor a külföldiek felvonulása nagy 

érdeklődéssel történt. A battaiak je-
lesre vizsgáztak, ezt a programot is 
kiemelt figyelemmel fogadta a kö-
zönség. Az Ásó kapa tavaly óriási si-
kerrel került bemutatásra Kápolnás-
nyéken, Debrecenben, Nyíregyhá-
zán, idén Jászberényben és Sziget-
szentmiklóson is. A téren megjelent 
1400 néző jókedvét az előadás előtt 
10 perccel lezúduló zápor sem tudta 
elvenni. 

Augusztus 16-án kicsit átélhettük 
az igazi nyitóceremóniás hangulatot: 
az együttesek bevonultak, meggyul-

ladt a fesztivál láng. Kiemelkedő és 
megható pillanat volt, amikor a szer-
vezők azokat a házaspárokat köszön-
tötték, akik a Summerfest története 
során ismerkedtek meg (önkéntesek, 
néptáncosok, tolmácsok) és így kö-
töttek házasságot. A szervezők ásót 
és kapát ajándékoztak nekik. 

A XXIX. Summerfest betöltötte 
küldetését. Százhalombatta 12 napig 
térségi kulturális főváros volt. Nagy 
köszönet mindezért Százhalombat-
ta Önkormányzatának, a Nemzeti 
Kulturális Alapnak, a Csoóri Prog-
ramnak a Bethlen Gábor Alapnak, a 
MOL-nak, a Puhi Tárnok-nak és az 
ALK Holdingnak. A legnagyobb kö-
szönet a közönségé, akik minden 
este szeretettel és odaadással fogad-
ták a Magyar Kincsestárban fellelhe-
tő kincseket! A számítások szerint 
mintegy ötezer nézője volt a feszti-
válnak, az interneten a megtekinté-
sek száma meghaladta a százezret! 

Találkozzunk jövőre a XXX. 
Summerfesten, reményeink szerint 
újból a külföldiekkel és a Magyar 
Kincsestárban fellehető értékekkel. 
Csak azt érdemes megcsinálni, ami 
lehetetlen, és ez a szervezőknek eb-
ben az évben maradéktalanul sike-
rült. 

 n
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.A tábort vezető Lehoczki Zsu-
zsanna, helytörténész, valamint a 
Városi Archívum anyagát kezelő 
könyvtárosok, Borza Krisztina és 
Kissné Vajda Zsuzsanna változatos 
ötletekkel és eszközökkel keltették 
fel a gyerekek érdeklődését, fejlesz-
tették kreativitásukat és kézügyes-
ségüket. A táborozók megismer-
ték Százhalombatta szimbóluma-
it, fontosabb motívumait, és maguk 
is készíthettek címert, képeslapot, 
könyvjelzőt, a Hírtükör korábbi szá-
mainak felhasználásával pedig sajá-
tos montázsokat állítottak össze. 

A hét folyamán ellátogattak a 
„Matrica” Múzeumba, ahol a battai 
mesterségekről, az egykori mező-
gazdasági falu életéről kaptak ké-
pet. Fogadta őket Kaplan Pavle 
atya, a szerb ortodox templom lel-
késze, akinek segítségével sok érde-
kességet tudtak meg a város legré-
gebbi műemléki épületéről, a benne 
zajló hitéletről, és összességében a 
szerb kultúráról. 

A gyerekek a könyvtárban mű-

ködő Városi Archívumban találkoz-
tak Török Sándor alpolgármester-
rel, aki a kötetlen beszélgetés so-
rán elárulta, mi a kedvenc meséje, 
és az archívumi képeket nézegetve 
sok emlékét is felidézte. Végül vá-
rosi ajándéktárgyakkal lepte meg a 
gyerekeket. 

A táborozók szoborkereső já-
tékban vettek részt, részletesebben 
megismerve a helyi alkotásokat, 
történetüket. A Csónakázó-tó part-
ján összegezték a rengeteg ismere-
tet, amit a hét során szereztek, és já-
tékkal zárták az együttlétet.

A könyvtár különböző lehetősé-
geket biztosít középiskolás diákok-
nak az 50 órás iskolai közösségi 
szolgálat teljesítésére. A héten a tá-
bort vezető szakemberek mellett két 
diák is részt vett a program zökke-
nőmentes lebonyolításában: Nagy 
Zita, a százhalombattai Arany János 
Gimnáziumból, és Berzy Zsombor, 
az érdi Vörösmarty Mihály Gimná-
ziumból, aki hatodikos kora óta lel-
kes segítője a meseheteknek. n

Helytörténeti tábor
A Nemzeti Kulturális Alaptól nyert pályázati támogatás 
révén valósult meg az első helytörténeti tábor a százha-
lombattai Hamvas Béla Városi Könyvtárban. A gyerekek 
Százhalombatta történelmével, hagyományaival ismer-
kedhettek július 4. és 8. között.

SZÁZ HA LOM BAT TAI HÍR TÜ KÖR
VÁ RO SI KÖZ ÉLE TI LAP
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Az idei tanév során a Százhalom-
battai Eötvös Loránd Általános Is-
kola is bekapcsolódott az országo-
san már évek óta sikeresen mű-
ködő Erdei Vándortábor mozga-
lomba, mely során a gyerekeknek 
lehetőségük van hét nap alatt be-
járni hazánk egy-egy tájegységét, 
kiszakadni az addig megszokott 
környezetből, és felfedezni, hogy a 
wifi-n túl is van élet.

Két nappal a bizonyítványosz-
tás után túracsapatunk Grőb-
Bocskor Timi néni, Vargáné Lég-
rádi Kriszti néni és a társadal-
mi munkában velünk tartó Varga 
Zsolti bácsi vezetésével indult el 
hazánk egyik kevésbé ismert tájá-
ra, a Vasi-hegyhátra, ahol egy hét 
alatt, három szálláshelyen tartóz-

kodva, közel 80 km-t túrázva is-
mertük meg ezt a gyönyörű vidé-
ket. 

A feltérképezésben segítsé-
günkre volt a szombathelyi erdé-
szet képviseletében Varga Péter 
bácsi, aki egész héten ellenőriz-
te, hogy csoportunk semmiben se 
szenvedjen hiányt, és hogy min-
den látnivalót megnézzünk. Har-
minc felsős diákunk ennek kö-
szönhetően megismerkedett Vas-
vár helytörténetével, a Vaskapu 

parkerdő élővilágával, az oszkói 
szőlőhegy hagyományaival, a 
Szajki-tavak gyönyörű környeze-
tével. Túráink során eljutottunk a 
Jeli Arborétumba, megismerked-
tünk Mindszenty József életével, 
és Dénes Karcsi bácsi erdészeti 
előadása során felfedezhettük az 
erdők apró, első pillanatra rejtett 
csodáit is. 

Az új tájak, ismeretek mel-
lett azonban kétségkívül a legna-
gyobb élményt a sátorozás, az éj-
szakai őrségek, a tábortűz, a közös 
strandolások, a számháború és az 
éjszakai bátorságpróba jelentette 
a gyerekeknek, melyek során a 30 
diák egy csapattá kovácsolódott. 
Lehetőségünk volt jobban megis-
merni egymást, időt szakítottunk 

hosszú beszélgetésekre, és min-
denki bebizonyította, hogy sokkal 
jobban tud a néha kicsit kevésbé 
komfortos körülményekhez alkal-
mazkodni, mint az először gon-
dolta…., és hogy tényleg van élet 
a képernyőn túl is.

Élményekkel telve érkeztünk 
haza Százhalombattára, és remé-
nyeink szerint a kaland folytató-
dik 2023-ban is. 

Grőb-Bocskor Tímea

Ha nyár, akkor tábor.  
Ha tábor, akkor vándortábor!
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Büszkén újságolhatjuk, hogy bevá-
lasztották egy különleges kiállítás tár-
gyai közé a „Matrica” Múzeum egyik 
római kori tálját. 

A korszak értékes díszedényeinek 
egyike, egy vörös színű terra sigillata 
tál az alján szereplő felirattal hívta fel 
magára a figyelmet. Feltehetően egy-
kori tulajdonosa karcolta bele az aláb-
bi mondatot: „Maximini sum, refer 
me”. Magyarul: „Maximinusé vagyok, 
adjál vissza engem!” A római kori 
díszedényeken nem ritkák a bekarcolt 
betűk, monogramok. Egész mondatra 
viszont alig van példa!

A Magyar Géniusz Vándorkiállítás 
pedig –, ahol 67 intézmény/múzeum 
154 darab műtárgya között ez a Mat-
rica déli temetőjéből származó edény 

is szerepel –, egy egyedülál-
ló összefogást testesít meg. 
A Magyar Vidéki Múzeu-
mok Szövetsége által szerve-
zett együttműködés a vidéki 
múzeumok értékes régésze-
ti, néprajzi, történeti és kép-
zőművészeti gyűjteményeire 
szeretné felhívni a figyelmet. 
A kiállítás célja, hogy a vidé-
ki múzeumok együttes erő-
vel, egy kiállítás keretében 
mutassák be magyarságunk 
örökségét.

A vándorkiállítás állo-
másai, időrendi sorrend-
ben: Kecskemét, Gyula, Deb-
recen, Győr, Szombathely, 
Szekszárd, Eger és Budapest 

(Magyar Nemzeti Múzeum). A kiállí-
tás zárása 2023 év végén várható.

A kiállítás honlapján megtalálhat-
juk a kiállított tárgyak fotóit, rövid le-
írással. Folyamatosan friss tartalma-
kat közlő Facebook-oldala is igyekszik 
minél több ember figyelmét felhívni 
hazánk zseniális, különleges kincseire.

Takácsné Németh Gabriella, 
régész

„Matrica” Múzeum

Egy „beszélő” tál vándorúton – 
Országos vándorkiállításon  

egy százhalombattai műtárgy

A nemzetközi tudományos konfe-
rencia résztvevőit elsőként Kiss Já-
nos, a Győri Balett korábbi igazgatója, 
a Magyar Művészeti Akadémia rendes 
tagja és alelnöke, a konferencia tisz-
teletbeli elnöke köszöntötte, aki mél-
tatta a kezdeményezést, valamint arra 
kérte a szervezőket és az előadókat, 
hogy az esemény után se „engedjék el 
egymás kezét”. Velekei László koreo-
gráfus, a Győri Balett igazgatója azt 
hangsúlyozta, hogy nagyon fontos a 

jelen konferenciához hasonló esemé-
nyeket szervezni, hiszen az ilyen jel-
legű előadásokon keresztül értő kö-
zönség formálódhat. Kucsera Tamás 
Gergely, a Széchenyi István Egyetem 
tanára, a Magyar Művészeti Akadé-
mia levelező tagja, a konferencia el-
nöke előadása alapvetően arról szólt, 
hogy kulturális örökségünk – ezen be-
lül a nemzeti hagyomány – megőrzése 
és a kapott értékek továbbvitele a leg-
fontosabb feladatunk. 

Fazekas István a Selye János Egye-
tem Református Teológiai Karának 
képviseletében (részben a megújult 
Színház és Filmművészeti Egyetem 
delegáltjaként) „A láttatás és elrejtés 
dramaturgiája a görög tragédiaköl-
tészetben” címmel tartotta meg drá-

maelméleti előadását, melynek során 
ismertette a görög tragédiákkal kap-
csolatos kutatásainak legújabb ered-
ményeit is. Ezeket az eredményeket 
Fazekas azért tartja fontosnak, mert 
segítségükkel a mai színház lénye-
géhez is közelebb juthatunk, hiszen 

mindezek tükrében jól látható, hogyan 
lappang a modern felszín alatt a ha-
gyományos drámai szerkezet. Fazekas 
István előadásában kiemelte: „Az illú-
zió és illúzióvesztés, a láttatás és az 
elrejtés a görög tragédiaköltészet leg-
fontosabb dramaturgiai eszközei az 
ember és istenség ambivalens viszo-
nyának ábrázolásában. Ezeknek az 
eszközöknek a vizsgálatával nemcsak 
a tragédiaköltészet eredetéhez jut-
hatunk közelebb, hanem a színház – 
mint eredendően szakrális intézmény 
– teológiájához és antropológiájához 
is. Mit mond az ókori színház az is-
tenségről, s mit az emberről? Dolgo-
zatom egyrészt fenomenológiai, más-
részt pedig a legmodernebb történeti-
hermeneutikai módszerekkel ezekre a 
kérdésekre is keresi a választ.” 

A százhalombattai Jókai-díjas drá-
maíró, egyetemi oktató augusztusban 
a Doktorok Kollégiumában, október-
ben pedig Svájcban tart előadást leg-
újabb kutatási eredményeiről. 

n

Művészet/Elmélet Konferencia címmel szervezett tudományos 
tanácskozást a Magyar Művészeti Akadémia, a Széchenyi István 
Egyetem és a Győri Balett június 14-én a győri Múzeumház épü-
letében. A művészet, a tudomány és a felsőoktatás kapcsolatát 
vizsgáló konferencia egyik előadója a Százhalombattán élő Dr. 
Fazekas István PhD egyetemi adjunktus volt.

A KÉSZ fennállása óta kiemelten 
fontosnak tartja a Kárpát-meden-
cei magyarság támogatását, ezért 
szoros kapcsolatban áll Kárpátal-
ján is több egyházi és civil szerve-
zettel. Helyi együttműködő part-
nereink beszámolói szerint az el-
húzódó orosz–ukrán háború mi-
att az érintett területeken továbbra 
is nagy szükség van segítségünk-
re és támogatásunkra, mert a me-
nekültek ellátása folyamatosan sok 
munkát és forrást igényel, drága a 
gyógyszer, az élelmiszer, nehezen 
lehet üzemanyaghoz jutni, az idő-
sek pedig sok helyen egyedül ma-
radtak és komoly anyagi nehézsé-
gekkel küzdenek.

Ezért a KÉSZ úgy döntött, hogy 
adománygyűjtést kezdeményez a 
kárpátaljai rászorulókat és háborús 
menekülteket ellátó, magyar egyhá-
zi és civil szervezetek támogatásá-
ra, hogy karitatív tevékenységüket 
továbbra is hatékonyan tudják vé-
gezni.

Segítsen Ön is a KÉSZ-szel 
együtt a kárpátaljai rászorulóknak!

Ha ránk bízza adományát, az 
biztosan jó helyre kerül, mert az 
összegyűlt támogatásokat kiter-
jedt és megbízható hálózatunkon 
keresztül, aktuális és konkrét igé-
nyek alapján továbbítjuk a rászo-

rulókhoz, és így partnereink köz-
reműködésével célzottan és gyor-
san tudunk segíteni a bajbajutot-
takon.

Támogatását adománygyűjtő 
bankszámlánkon keresztül juttat-
hatja el hozzánk. 

Bankszámlaszám:  
10702019-19719548-51300009

Számlatulajdonos:  
Keresztény Értelmiségiek 

Szövetsége 
Közlemény: 

adomány Kárpátaljának
Az adományok szükség esetén 

készpénzben is leadhatók a szer-
vezet központi irodájában (előre 
egyeztetett időpontban): 1016 Bu-
dapest, Aladár u. 17. fszt. 4., nyitva 
tartás: H–P: 9.00–16.00 

Az akció ideje alatt honlapunkon 
rendszeres tájékoztatást adunk a tá-
mogatások felhasználásáról.

Legyen Ön is segítőKÉSZ, és tá-
mogassa adományával a háborús 
menekülteket és rászorulókat ellá-
tó kárpátaljai szervezetek tevékeny-
ségét!

Keresztény Értelmiségiek 
Szövetségének 

elnöksége

SegítőKÉSZ – adománygyűjtés 
Kárpátaljának

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége adománygyűjtést 
kezdeményez kárpátaljai azon egyházi és civil szerveze-
tek támogatására, amelyek a helyi rászorulók és háborús 
menekültek ellátásában vesznek részt.

Művészet, tudomány és 
felsőoktatás
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S P O RTS P O RT

Az Eb-t Wroclawban, a vb-t Kai-
róban rendezik meg.

A Magyar Sportlövők Szövetsége 
júliusban rendezte meg a 25-50m 
Eb és a 10-25-50m vb válogatókat, 
valamint az Országos Bajnokságot. 
A battai tehetség bronzérmes lett 
50m pisztoly versenyszámban az 
OB-n, és bekerült az ország kiemelt 
sportolóiból összeállított válogatott 
keretbe.

További eredmények a www.
hunshooting.hu oldalon. n

Battai sportlövő az Eb és a vb 
válogatott keretben

Szemán Dávid, a Százhalombattai Lövészklub versenyzője az Eu-
rópa-bajnokságon 50m pisztoly, a világbajnokságon pedig 10m 
és 50m pisztoly versenyszámban indulhat a magyar válogatott 
színeiben. 

A szakmai stáb teljesen kicseré-
lődött. Távozott Adorján Gábor ve-
zetőedző, Koncsár Gergely edző és 
Kurán István kapusedző. Nagy sze-
repük volt az elmúlt két év sikerei-
ben, amiért a klub köszönetét fejezi 
ki, és további sikereket kíván a szak-
embereknek.

Érkezett Ernst Attila vezetőedző, 
Nikolicza Renátó edző és Vitányi 
Attila kapusedző. 

A játékoskeretből is voltak tá-
vozók, Pásztor István, Tóth Bálint, 
Fiar Dániel és Fehér Ádám is a civil 
élet felé mozdult el, és felhagyott az 
aktív kézilabdázással, Györkő Mar-
cell és Kedves Hugó Dunaharasztin 
folytatják.

A távozók pótlására érkezett 
Csurgóról Kerkovits Gyula irányí-
tó posztra, Fóti Benedek a Rév-ből, 
lövő posztra. Kettős játékengedély-

lyel fog szerepelni a csapatban Tu-
rák Félix beálló az FTC-ből, Pa-
izs Miron jobbátlövő és Kis Molnár 
Máté balátlövő Tatabányáról.

A csapat túl van sok-sok munkás 
edzésen és négy felkészülési mérkő-
zésen. Az elsőn az FTC U21 csapatát 
múlták felül idegenben két góllal. A 
másodikon a TATAI AC-hoz láto-
gattak, ahol nyertek három góllal. 
Két hazai meccs következett. Előbb 
egy góllal alul maradtak az Ajka el-
len, majd hat góllal verték a Vecsés 
csapatát. A bajnoki főpróba augusz-
tus 26-án, pénteken 19 órakor lesz, 
ekkor fogadják a Salgótarjánt.

A bajnokságot szeptember 3-án 
kezdik Balatonfüreden, az első ha-
zai bajnokin a Győr csapatát fogad-
ják, szeptember 10-én 18 órakor.

A belépés továbbra is ingyenes, 
az élmény garantált! n

Zajlik a felkészülés, közeledik  
a bajnokság

Jelentős változások történtek a nyári szünetben a SZKE első 
számú, férfi kézilabda csapatánál.

A győzelem értékét az is növeli, 
hogy az egyesületben csak 10 méte-
res lőpályák vannak, a versenyszám-
ra nem tudott készülni a sportoló. A 
versenyszámot 50 méterre lővikk, 
5,6mm kispuska lőszerrel, a pisztoly-
nak hogy nyíltirányzékkal kell rendel-
keznie. Tizenöt perc próbalövést kö-
vetően 60 értékeltet lőnek, amit egész 
körös érték alapján összesítenek; ez a 
pisztolylövészet királyszáma. Kéri At-
tilának az egyesület elnökének, edző-
jének nagy kedvence a szabadpisz-
toly, versenyzőként Európa-bajnoki 
csapat bronzérmet is nyert 1991-ben 
Bolognában, ahol a csapat legjobb-
ja volt.

A pécsi válogató versenyen a 10m 
férfi légpisztoly versenyszám össze-
vont döntőjében Hujbert Dániel 5., 
Szemán Dávid 6. helyezett lett.

A sikeres szereplés ellenére a spor-
tolókon nagy a nyomás ugyanis nem-
régiben kiderült, hogy a lövészklub-
nak egy időre költöznie kell. Kéri At-
tila a Százhalombattai Lövészklub el-
nöke elmondta, hogy nehéz feladat 
előtt áll az egyesület. Jelenlegi helyü-
kön 1980-tól vannak a sportlövők. A 
városban már közel száz éve tarta-
nak edzéseket, így mondhatni tra-
dicionális sportágról van szó. A Ma-
gyar Sportlövők Szövetsége 2018-ban 
Százhalombattát kitüntette a „Sport-
lövő Város” oklevéllel.

Az egyesület a jelenlegi lőterét bér-
li, ahol nyolc lőállás van. A tulajdonos 
az elmúlt 10 évben nem emelt a több 
mint 100.000 ft fölötti bérleti díjon. 
A kisköltségvetésű egyesület a bérleti 
díjat részben az önkormányzattól ka-
pott működési támogatásból, egyéb 
pályázatból, illetve tagdíjból finanszí-
rozza.

Az épület tulajdonosa elérkezett-
nek látta, hogy az egész épületet fel-
újítsa. Közel fél éve, hogy a tulajdo-
nos tájékoztatta az egyesületet az át-
alakításról, ami a tervek szerint más-
fél éves munkát jelent, és az építkezés 
alatt nem tud működni a lőtér. Azóta 
ideiglenes lőtérkeresés folyik, amiben 
segítséget nyújtott a tulajdonos is. 
Azonnal az egyesület segítségére si-
ettek az önkormányzat képviselői, az 
alpolgármesterek, hogy új helyszínt 
találjanak, mint ahogy Vezér Mihály 
polgármester és a Halom-Sport Kft 
ügyvezetői is. 

A hosszú keresgélésnek lett ered-
ménye. A gesztenyés lakótelepen lévő 
Kipp-kopp Óvoda ma már nem hasz-
nált, régi barakk óvodájában ki le-
het alakítani a jelenleginél nagyobb 
– több lőállásos – lőteret. A hely, 
amiben meglátták a jövőt az önkor-
mányzat tulajdonában van. A „Mat-
rica” Múzeum és a Kipp-kopp Óvoda 
is melléképületnek, egyéb nem hasz-
nálatos dolgok raktárának használ-
ta. Az egyesület megkezdte a kiköltö-
zést megszokott helyéről. Az említett 
két intézmény vezetője, mindenben 
segített, hogy az egyik épületet meg-
kapják.

A húsz éve használaton kívüli épü-
let felújításra szorul, szükséges né-
hány fal bontása, az áram, víz, csa-
torna-hálózattal együtt használható-
vá tenni. A képviselő-testület döntött 
arról, hogy az épületet három évig té-
rítésmentesen használhatja a lövész-
klub, és a felújításra 10 millió forintot 
helyez tartalékba.

Nagy feladat előtt áll az egyesü-
let, jó lenne a lehető legrövidebb idő 
alatt kialakítani az új lőteret, hogy az 
edzések minél hamarabb, szeptem-
ber 1-jén folytatódhassanak. Ha a dá-
tum csúszik, az beláthatatlan károkat 
okozhat az egyesületi tagjainak, a ver-
senyzők létszámában. Nem beszélve 
a három válogatott versenyzőről, Joó 
Attila, Klem Barnabás, Szemán Dávid 
folyamatos felkészüléséről.

A battai sportlövők és családjaik 
most nemcsak a felkészülésből, ha-
nem az új lőtér kialakításából is kive-
szik részüket.  

Kéri Attila ezúton is köszönetét fe-
jezi ki mindenkinek, aki segíteni tu-
dott.

n

Ismét hatalmas siker 
sportlövészetben

Aranyérmet szerzett Szemán Dávid a július 1-je és 3.-a között Pé-
csett megrendezett Eb-Vb válogatón. A Százhalombattai Lövész-
klub versenyzője végig kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtva 
521 körrel nyerte meg az 50m pisztoly versenyszámot. 

Három versenyen is remekül 
szerepeltek a SZVISE futói 
augusztus 13-án.

Botos Enikő Pusztaszabolcson 
a „Négy Évszak Maratonon” ért el 
első helyezést a korosztályában.

Békes Erzsébet Pusztaszabol-
cson, 10 km-es távon korosztályá-

ban másodikként ért célba, egyúttal 
a „legidősebb futó” elismerésben ré-
szesült. 

Agócs Sándor Szigethalmon a 
„Szufla Futófesztiválon” végzett a 
második helyen. A 14 km-es verseny 
változatos terepen zajlott.

n

Egy arany és két ezüst
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Keresztrejtvény
Augusztus végén lassan búcsút veszünk a nyártól, készülünk a szeptemberre, amelynek legfontosabb eseménye a tanév kezdete. Az iskolá-
ban szerzik meg a gyerekek a tudást, válnak évről évre okosabbakká. Rejtvényünk megfejtése ehhez kapcsolódik.
A megfejtéseket 2022. szeptember 2-áig 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 számban megjelent rejtvényünk helyes megfejtéséért Százhalombatta Város 50 éves fennállásáról szóló kötetet, Tóth-Kelemen Józsefné veheti át a Pol-
gárok Háza portáján 2022.08.25-e után munkaidőben. Gratulálunk!

S P O RTS P O RT

A Gyulán rendezett megmérette-
tésen 9 fő képviselte a Százhalombat-
tai klubot. A nemzetközi mezőnyben 
kiválóan megállták helyüket a battai 
versenyzők 9 Magyar Bajnoki arany-
érmet szerezve. Kiemelkedő teljesít-
ményt nyújtott Grátz Benjámin, aki 
8 egyéni számban állt rajthoz és mind 
a nyolcat megnyerte. A kilenc arany-
érmen kívül 9 ezüst- és 5 bronzérmet 
szereztek az úszók.

Külön kiemelendő még a Balogh-

né Solti Gyöngyi, Czékus Lászlóné, 
Kulcsár Zita és Sárdi Gabriella össze-
állítású női gyorsváltó, amely a kor-
osztályában nagy versenyben, egy ti-
zed másodperccel megelőzve szerezte 
meg a második helyet.

A klub köszönetét fejezi ki az Ön-
kormányzatnak az anyagi támogatá-
sért, Vértesi Tamás edzőnek a felkészí-
tésért, valamint a Sporthalom Kft. ve-
zetőségének és dolgozóinak a verseny-
re való felkészülés segítéséért. n

Éremeső
Huszonhárom érmet szerezett a Száz Halom Városi Úszó Klub 
Egyesület LII. Országos Szenior Úszóbajnokság Dr. Regele Károly 
Emlékversenyen augusztus 12-14-én – tájékoztatott Tejes István, 
a SZVÚK alelnöke. Ideális körülmények között – meg-

felelő erejű szél, napsütés és jó han-
gulat – a Báger-tavon rendezték meg 
a modellvitorlás Báger-tó Kupa kere-
tén belül az F5-M hajóosztály Orszá-
gos Bajnokságát. Többen hiányoztak, 
így a megszokottnál kisebb létszám-
ban jelentek meg a kapitányok. 

A reggel kitűzött pályát szomba-
ton csak egyszer kellett nagyon állíta-
ni, amit a versenyzők türelmesen ki-
vártak. A szélerőt és irányát jól mu-
tatja, hogy ezen a napon 13 futamot 
teljesített a mezőny. Az utolsó 3 fu-
tamnál sötét gomolyfelhő ijesztette 
meg a résztvevőket, de csak kevés eső 
esett, enyhet nyújtva az átmelegedett 
versenyzőknek. Ezzel együtt a szélerő 
is változott, „A 3/4” és „A” tető között 
vitorlázhattak a hajók.

Szélcsend keserítette meg a kapitá-
nyok dolgát a vasárnapi fél 10-es kez-
déskor, de az első futam 10 órakor 
már „A  ¼” gyenge szélben rajtolha-
tott el. A krajc bójánál ugyanakkor a 

totál szélcsend várakozásra kényszerí-
tette a mezőnyt, sokan gondolkodtak 
azon, hogy lekellene fújni a futamot. 
A versenybíró azonban kivárt, és neki 
lett igaza, megjött „A  ¼”, majd az „A  
½” erősségű szél, ami „befújta” a ha-
jókat a célba. Ezen a napon több ilyen 
futam is volt, ennek ellenére még 7 tá-
vot teljesített a mezőny.

Battai eredmények: I. Forrai Csa-
ba, III. Garay György, IV. Kunvári 
Sándor, VII. Garay József n

Sikeres modellvitorlás OB
Egy arany-, egy bronzérem és két előkelő helyezés a százhalom-
battai Dunamenti Energia Modellező Klub mérlege az augusztus 
13-14-én megrendezett mosonmagyaróvári Országos Bajnokságon.
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Nyári nyitva tartással várja a Biksi Méhészet! Június 1. és augusztus 31. 
között: kedd 10-18h • szerda 10-17h • csütörtök 10-17h • Egyéb időpontban tele-
fonos 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, 
fuvarozáshoz! Autószállító bérlése 
ugyanitt!    
06 20 250 6115; 06 20 250 3585

OKTÁN SZÁLLÓ
MUNKÁSSZÁLLÁS  (EG19009148)

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

06 23 354-812

DUGULÁSELHÁRÍTÁS 
a legkedvezőbb áron, 
szakszerűen, gyorsan!

Duguláselhárítás
Csatornatisztítás 

magasnyomással 
(WOMA)

Csatornakamerázás 
(hibafeltárás)

Egy szolgáltatás
10% kedvezménnyel a hirdetés 
felmutatása ellenében!

GYORSASÁG – PROFIZMUS – GÉPI TÁMOGATÁS

Sarkadi Tamás
06 70 7755 190www.dugulaselharitast.hu

Garanciális munkák!

Régi motorkerékpárokat vásárol-
nék! Üzemképtelen, hiányos állapot-
ban is! 
Dobos Krisztián: 06-70-252-6258.

Tetődoktor – Régi hajlott tetők ja-
vítása, cseréje, beázás elhárítás, bádo-
gozás, Lindab tető, új tető cserepezése, 
kisebb javítások, SOS munkák: 06-30-
622-5805, 06-20-492-4619


