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Vezér Mihály elmondta, a jelö-
lést indokolja, hogy Sinka Lász-
ló 9 éven keresztül töltött be ön-
kormányzati képviselői tisztsé-
get, illetve két ciklusban alpol-
gármesterként is tevékenykedett. 
Büszkék a város érdekében hu-
zamosabb ideig kifejtett sikeres 
munkásságára – tette hozzá. Ed-
digi pályafutása; a helyi város-
politikában betöltött szerepe, va-
lamint az országos és nemzetkö-
zi szintű sportvezetői múltja nyo-

mán kiváló képviselője lehet a 6. 
számú egyéni választókerületnek. 
Számos társadalmi tisztséget tölt 
be, kiemelendő, hogy a Sérülte-
kért Alapítvány elnökségének a 
megalakulás óta tagja, magánem-
berként is támogatja a szervezet 
célkitűzéseit. Sinka László hiteles, 
gyakorlott közéleti személyként 
tudja szolgálni a választókerület, 
illetve Százhalombatta fejlődését 
– fogalmazott Vezér Mihály.

Sinka László szomorú apro-

pónak nevezte, hogy gyerekko-
ri barátja, Szél Pál elhunyta nyo-
mán kerül sor az időközi válasz-
tásra. Felidézett néhány közös 
emlékeket, kiemelve azt a példa-
értékű küzdőszellemet, ami Szél 
Pált minden területen jellemez-
te. A szoros baráti kötelékből fa-

kadóan nem mondhatott nemet 
a mostani felkérésre, mert köte-
lességének érzi, hogy tovább vi-
gye azt a szolgálatot, amit „Paja” 
több évtizedeken keresztül vég-
zett Dunafüred, illetve az egész 
város érdekében. 

Foly tatás a 2. ol da lon

Sinka László az ÉSZKE 
képviselőjelöltje

Az Értünk Százhalombattai Közéleti Egyesület elnök-
sége Sinka Lászlót kérte fel, hogy induljon a 6. számú, 
dunafüredi egyéni választókerületben az október 16-i, 
időközi helyi önkormányzati választáson – jelentette be 
Vezér Mihály, a civil szervezet elnöke.
A választás kiírása az eddigi – szintén ÉSZKE-tag – képvi-
selő, Szél Pál halála miatt vált szükségessé.

Az választáson az a választó-
polgár vehet részt, aki az adott 
választókerületben lakóhely-

lyel rendelkezik. A névjegyzék-
be vett választópolgárok értesí-
tőt kapnak. Külképviseleti szava-
zásra, levélszavazásra nincs lehe-
tőség. Átjelentkezésre csak abban 
az esetben van lehetőség, ha a vá-
lasztópolgár lakóhelye és tartóz-
kodási helye ugyanazon választó-
kerületben van; egyéni választó-
kerületi választás esetén ugyan-
azon egyéni választókerületben, 
egyéni listás képviselő-választás 
vagy polgármester-választás ese-
tén ugyanazon településen. Az át-
jelentkezés határideje október 12. 
16 óra.

Az adott településen belül sze-
mélyesen (megbízotton keresz-
tül), vagy online mozgóurna igé-
nyelhető. A mozgóurna iránti ké-
relmet a szavazóköri névjegy-
zékben szereplő, mozgásában 
egészségi állapota vagy fogyaté-
kossága, illetve fogvatartása miatt 
gátolt választópolgár nyújthatja 
be. A kérelemben feltüntetett ada-
tainak meg kell egyezniük a lak-
címkártyán feltüntetett adatok-
kal, ellenkező esetben a helyi vá-
lasztási iroda a kérelmet elutasít-
ja. A kérelemnek tartalmaznia kell 
a mozgóurna-igénylés okát, va-
lamint, ha nem a lakcímére kéri, 
akkor a pontos címet is, ahova a 
mozgóurna kivitelét kéri. 

A szavazás napján a szavazat-
számláló bizottság két tagja fel-
keresi az érintett állampolgárt a 
lakóhelyén vagy egy másik meg-
adott más címen (pl. kórházban), 
annak érdekében, hogy a szavaza-

tot a mozgóurnába dobják be. Aki 
mozgóurnát kért, a szavazókörben 
„hagyományos módon”, azaz sze-
mélyesen nem szavazhat.

Százhalombatta 6. számú egyé-
ni választókerületében két szava-
zóhelyiségben lehet leadni a vok-
sokat:

1. Családsegítő Központ, Szi-
várvány tér 5., 

2. Dunafüredi Közösségi Ház, 
Esthajnal u. 23.

Az időközi önkormányzati vá-
lasztáson – lakóhelytől függetle-
nül – az a választójoggal rendel-
kező jelölt indulhat, aki a szüksé-
ges ajánlást összegyűjti. 

A Hírtükör bemutatkozási lehe-
tőséget biztosít azon jelölteknek, 
akiket jogerősen nyilvántartásba 
vettek.

A választással kapcsolatos min-
den további információ megtalál-
ható a valasztas.hu oldalon.

n

Időközi választás
Időközi helyi önkormányzati választást tartanak Százha-
lombatta 6. számú, dunafüredi egyéni választókerületben 
október 16-án. A választás kiírása az eddigi képviselő, 
Szél Pál halála miatt vált szükségessé.
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„Érzékenység, szolidaritás, pár-
beszéd” – ezek a fogalmak fejezik 
ki legjobban az önkormányzati 
munka lényegét, ezen értékekre 
van szükség leginkább a minden-
napokban. A legfontosabb, hogy 
kiemelt figyelmet fordítsunk a 
mostani nehezedő körülmények-
re, mindent meg kell tenni azért, 
hogy továbbra is támogatásban 
részesüljenek a rászorulók – fo-
galmazott Sinka László. 

Fontos feladat továbbá, hogy 
korlátozni kell a komoly aggodal-
makat keltő, önös érdekű ingat-
lanbeépítéseket. Mint mondta, 
átlátja a város helyzetét, miután 
mind a négy településrészen élt, 
közel 30 éve lakik Dunafüreden.

Több évtizedes, állandó gond a 
Duna-part megóvása, szépítése, 
amit nehezít, hogy állami terület-
ről van szó, ezért az önkormány-
zat csak közbenjárhat ennek ér-
dekében.

Az utóbbi időben napirenden 
volt a Csónakázó-tó vízellátásá-
nak biztosítása, amit kitűnően ke-
zelt az önkormányzat, hosszú tá-
von kutak fúrása jelenthet megol-
dást. A tó, illetve környezetének 
megóvása közös feladat, amihez 
társadalmi összefogás szükséges. 

Sinka László szólt arról is, hogy 
elkötelezett támogatója a nyug-
díjas kluboknak, mert rendkí-
vül fontos, hogy a ledolgozott 
évek után ezen közösségek – így 
a dunafüredi is – aktívan, jól éljék 
meg az időskort.

Az egész városban fontos fel-
adat a továbbiakban is a közössé-
gi terek megóvása, tisztántartása, 
amiben Százhalombatta a legjob-
bak között van az országban.

A közrend, közbiztonság terü-
letén folyamatos erősítésre van 
szükség, amiben jelentős szere-
pe van a polgárőrségnek – ami-
nek egyik alapítója Szél Pál volt –, 
illetve a közterület-felügyeletnek, 
ahol a létszámbővítés indokolt.

Sinka László végezetül remé-
nyét fejezte ki, hogy a közel öt év-
tizedes hazai és nemzetközi veze-
tői tapasztalatai révén „nyugodt 
szívvel vállalhatja el a mostani ki-
hívást”, amihez érez erőt magá-
ban. 

Sinka László az ÉSZKE face-
book oldalán is tájékoztatott a je-
lölésről, amit az alábbiakban köz-
lünk:

Tősgyökeres százhalombattai 
vagyok. Dunafüreden 27 éve la-
kom a Nap utcában feleségem-
mel, Anikóval. Egy fiam és egy 

unokám van. Közgazdász vagyok, 
angolul, oroszul és lengyelül be-
szélek.

Társadalmi tevékenységeim:
• Magyar Olimpiai Bizottság 

tag 1990 óta
• Magyar Olimpiai Bizottság 

Elnökségi tag 8 éven keresztül

• Európai Kézilabda Szövet-
ség Végrehajtó Bizottság tagja 16 
éven át

• Jelenleg EHF tiszteletbeli tag-
ja vagyok

• Százhalombatta Város Ön-
kormányzata Képviselő-testületé-
nek tagja és alpolgármestere vol-
tam 9 éven át

• A százhalombattai Sérülte-
kért Alapítvány Kuratóriumának 
aktív tagja vagyok, több mint 15 
éve napjainkig

• Hobbim a sport, közel 20 évig 
kézilabdáztam a DKSK csapatá-
ban

Elismeréseim közül a legna-
gyobb büszkeséget a Százhalom-
batta Város Díszpolgára cím je-
lenti számomra. Igazi lokálpat-
riótának vallom magam, ezért 
örömmel fogadtam Vezér Mihály 
polgármester és az ÉSZKE felké-
rését, hogy induljak a 6. sz. vá-

lasztókerületben kiírt időközi 
képviselő-választáson. Szél Pál-
lal gyermekkorunk óta jó barátok 
voltunk, és 9 éven át együtt dol-
goztunk a Képviselő-testületben 
és az ÉSZKÉ-ben.

Megválasztásom esetén a 
dunafüredi lakosság és Százha-

lombatta városának szolgálatát 
szeretném közmegelégedésre el-
látni.

Programom:
• A közrend, közbiztonság rend-

szerének további javítása, a rend-

őrség támogatásának emelésével 
és jelentős közterületfelügyelői 
létszámbővítéssel

• A Dunafüredi Nyugdíjas Klub 
támogatásának emelése

• A százhalombattai sportélet 
fejlesztése, a dunafüredi sportlé-
tesítmények felújítása

• A Csónakázó-tó vízbázisának 
hosszú távú biztosítása

• A Csónakázó-tó és környé-
ke legyen igazi szabadidő parkja 
Százhalombattának, a szükséges 
létesítmények kiépítése, és az ott 
lévő sporteszközök felújítása és 
pótlása

• A melegvizű csatorna vízmeg-
tartó képességének javítása, - a 
horgászok érdekeire és a Csóna-
kázó-tó víz utánpótlására is te-
kintettel

• A hátrányos helyzetben élők 
segítése, az esélyegyenlőség biz-
tosítása

• A rászorultak anyagi és ter-
mészetbeni támogatása

• Az egészségügyi ellátás továb-
bi fejlesztése

• A szép, gondozott közösségi 
tereink megóvása

• A dunafüredi közösségi és 
kulturális élet intenzívebbé tétele

• Az út- és járdafelújítások foly-
tatása

• A dunafüredi ingatlanbeépí-
tések további szigorítása, a zsú-
foltság kialakulásának megaka-
dályozása céljából

• A Duna-part megóvása, érté-
keinek megőrzése, rendbetétele 
– a tulajdonos, Magyar Állammal 
való együttműködésben

Tudom, hogy az én célkitűzé-
seim nem lehetnek teljesek, ép-
pen ezért érdeklődéssel várom 
minden dunafüredi lakos továb-
bi javaslatait. Hiszek abban, hogy 
csak Önökkel együtt sikerülhet 
közös lakóhelyünk értékeinek fej-
lesztése! Ehhez kérem szíves tá-
mogatásukat! n

Folytatás az előző oldalról
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Nagy Balázs alpolgármester, 
a választókerület képviselője el-
mondta, november végére várha-
tó, hogy betakarják a betonszerke-
zet oldalát, ami után megépülhet a 
tetőburkolat. Ma már alapkövetel-
mény, a jelen energetikai helyzet-
ben pedig elengedhetetlen, hogy a 
csarnokot napelemmel lássák el, 
amit a battai kosárlabda egyesü-
let hőszivattyú beruházással is ki-
egészít. 

Az alpolgármester örömét fe-
jezte ki, hogy Százhalombatta a 
következő szezontól már NB1/B 
női kosárcsapattal is büszkélked-
het; garantáltak a teltházas mecs-

csek. Hozzátette, a városi egyesü-
let ott van az országos és a megyei 
bajnokságokban is, illetve minden 
óvodában van ovikosár, így 150 
kisgyermek ismerkedhet meg ez-
zel a sportággal.

A mintegy 1,2 milliárd forintos 
beruházással megvalósuló mo-
dern csarnok nemcsak megyei, 
hanem országos szinten is jelen-
tős; teljes mértékben vállalati tár-
sasági adó felajánlásokból, vagyis 
TAO forrásból valósul meg a város 
által biztosított területen.  Vezér 
Mihály polgármester mintegy 
700, a Százhalombattai Kosár-

Látványos szakaszához érkezett a százhalombattai Arany 
János iskola udvarán épülő kosárlabda edzőcsarnok kivi-
telezése, megérkeztek a betonfal elemek a napokban.  
A létesítményt a tervek szerint jövő januárban adják át. 

Az idei év kerek évfordulót ho-
zott számomra, 50 éves lettem, 
1972-ben születtem az Óvárosban, 
Százhalombattát soha nem hagy-
tam el, Dunafüreden 15 éve élek 
családommal a Római úton. Hu-
szonkét éve dolgozom egy helyi 
vállalatnál irodavezetőként, mun-
kám mellett lettem 8 évvel ezelőtt a 
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség 
tagja, négy éve pedig már én veze-
tem a helyi szervezetet. Az egy-egy 
szervezetnél eltöltött hosszú évek 
is azt mutatják, hogy lojális vagyok, 
állhatatos a munkámban, az élet 

minden területén a következetes 
kitartás jellemez.

A 2019-es helyi önkormányza-
ti választások során az ún. kom-
penzációs listáról kerültem a kép-
viselő-testületbe, és három év eltel-
tével elmondhatom, hogy nagyon 
inspirál ez a feladat, szeretem ezt a 
munkát.

A Pénzügyi és Városüzemelte-
tési, valamint a Szociális és a Kör-
nyezetvédelmi Bizottságban dol-
gozom elnök-helyettesként, így azt 
mondhatom, hogy a város minden 
területére rálátok, ismerem a gon-
dokat, problémákat, részt veszek a 
megoldásukban.

Bizonyára felmerül Önökben a 
kérdés, hogy ha már most is önkor-
mányzati képviselő vagyok akkor 
miért indulok az időközi választá-
son? 

Erre a válasz az, hogy az előző 
két ciklusban is itt indultam jelölt-
ként, mindig a választók közvetlen 
képviselete volt a célom, most is 
az. Alapvetően szociális beállított-
ságú vagyok, érdekelnek az embe-
rek, problémáikkal bármikor for-
dulhatnak felém, szívesen segítek.

Szél Pál képviselő úrral nagyon 
jó kapcsolatban voltunk, nagyon 
mélyen megrendített halálának 

híre. Együtt érzek a családjával és 
ezúton is őszinte részvétemet sze-
retném feléjük kifejezni.

Az elmúlt években mindig tiszte-
letben tartottam, hogy Dunafüred 
városrésznek Pali volt a képviselő-
je, de a hozzám fordulók problé-
májára magam is kerestem a meg-
oldást. Úgy érzem, hogy aki megis-
mert nem csalódott bennem, ezért 
szeretném a megkezdett munká-
mat folytatni és az ő nyomdoka-
in továbblépkedve képviselni a 
dunafüredi lakosokat, intézni az 
ügyeiket. 

Itt élőként nagyon jól ismerem 
Dunafüredet, látom értékeit, de 
érzékelem hiányosságait is, amit 
megerősítettek az elmúlt napok-
ban a dunafüredi lakosokkal folyta-
tott beszélgetéseken elhangzottak 
is. Tudom, hogy több megoldás-
ra váró feladat és fejlesztési igény 
van a körzetben, melyeket az elkö-
vetkező időszakban orvosolni kell, 
ilyenek például:
• Rengeteg sportoló él a város-

ban, így fontosnak tartom, hogy 
a Csónakázó tó körül gumiőrle-
ményes futópálya kerüljön meg-
valósításra pályázati forrás be-
vonásával.

• Csónakázási lehetőség megte-
remtése.

• Horgászok számára lehetővé 
kell tenni a gépjármű-behajtást 
a Vasút út felőli gáthoz.

• Csapadékvíz-elvezetés megol-
dása (pl: Vidra utca, Római út).

• Páva utcánál gyalogátkelő léte-
sítése a Damjanich úton.

• Vasút úton a strandnál szintén 
szükséges gyalogátkelő létesí-
tése.

• A Vasút úton a tó bejáratánál a 
kivágott bokrok helyén fasor ki-
alakítása.

• Tesco mögötti szolgáltatóház-
nál a Damjanich úton okos zeb-
ra, vagy gyalogátkelő jelzőlám-
pa kihelyezése.

• A Csalogány úton az erdőnél 
több szeméttároló kihelyezése.

• Több feljáró a gátra, lehető-
leg akadálymentesített, hogy a 
mozgáskorlátozottak, valamint 
kisgyermekesek babakocsival 
könnyebben feljuthassanak.

• Játszóterek karbantartása, kor-
szerűsítése.

• Esthajnal utca aszfaltozása.
• Keresztutcáknál szeméttároló 

edények kihelyezése.
• A rendőrséggel, polgárőrséggel 

egyeztetve fokozott jelenlét biz-
tosítása, a gyorshajtók megféke-
zése.

• Szakemberek bevonásával for-
galomlassító eszközök kihelye-
zése egyes utcákban. 
Az időközi választásig igyekszem 

a választókörzet minden lakóját 
felkeresni, köszönöm az eddigi ta-
lálkozásokat, a biztatást és a hasz-
nos eszmecseréket is, minden ész-
revételt beépítek a programomba.

Kérem, SZAVAZZON RÁM 
2022. október 16-án, hogy ezt im-
már Dunafüred képviselőjeként bi-
zonyíthassam!

Tisztelettel:
Lukács Bernadett

6. sz. választókerület jelöltje

Kedves Dunafüredi Polgárok!
A 2022. október 16-án tartandó időközi önkormányzati vá-
lasztáson indulok képviselőjelöltként, bízom benne, hogy 
az elmúlt évek munkája nyomán már csak keveseknek kell 
bemutatkoznom.

Felgyorsult az edzőcsarnok építése

Foly tatás a 4. ol da lon
Balról: Macsali Róbert az SZKSE technikai vezetője,  Balról: Macsali Róbert az SZKSE technikai vezetője,  
Nagy Balázs alpolgármesterNagy Balázs alpolgármester
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A közgyűlést a Duna-parton, 
Szél Pál törzshelyén tartották, a 
volt elnökre egy perces néma fel-
állással emlékeztek. A folytatás-
ban szavaztak a vezetőség összeté-
teléről; az újonnan megválasztott 
elnök személye mellett döntöttek 

a többi tisztségről is. Szintén el-
lenszavazat nélkül úgy határoz-
tak, hogy továbbra is Körömi La-
jos töltheti be az alelnöki tisztsé-
get, Mag János lett a szervezet tit-
kára, Bajer Csaba pedig elnökségi 
tag maradt.

Az Önkormányzatot Vezér Mi-
hály polgármester, alapító tag tá-
vollétében Nagy Balázs alpolgár-
mester képviselte, aki a város ne-

vében köszönetet mondott az ál-
dozatos munkáért. Kiemelte, hogy 
a szervezetet támogató Önkor-
mányzatnak és a polgárőröknek 
közös célja, hogy Százhalombat-
ta továbbra is biztonságos telepü-
lés legyen.

Szalai Attila a közismert Chur-
chill-idézettel kezdte beszédét; 
„nem ígérhetek mást, csak vért, 
erőfeszítést, verítéket és könnye-
ket” – utalva az egyre nehezedő 
gazdasági és társadalmi körülmé-
nyekre. Mint mondta, most – ha 
lehet – még elszántabban és ki-
tartóbban kell szolgálni. A Covid 
után a jelenlegi ukrajnai háborús 
helyzet sok kihívást tartogat; az el-
szabadult árak következtében fo-
kozódik a létbizonytalanság, ezzel 
együtt számítani lehet a megélhe-
tési bűnözés növekedésére. A kö-
zeli konfliktus továbbá esetleges 
fenyegetést jelent a magyarorszá-
gi stratégiai üzemekre, így a MOL-
ra nézve is. 

A jó közbiztonsági helyzet meg-
tartása, illetve javítása és erősítése 
érdekében a jövőben is folyama-
tosan együttműködnek a rendőr-
séggel és a közterület-felügyelet-
tel, arra törekszenek, hogy a ke-

vésbé frekventált helyeken is jelen 
legyenek. 

Kitért a finomítói karbantar-
táson dolgozó vendégmunkások-
kal kapcsolatban arra, hogy egy 

bejelentés sem érkezett a rend-
őrségre hozzájuk köthető atroci-
tásról. Hozzátette, akik korábban 
erre panaszkodtak azóta sem je-
lezték a polgárőrségbe való felvé-
teli szándékukat, pedig bárki csat-
lakozhat a szervezethez, aki való-
ban tenni szeretne a közbiztonsá-
gért. A hosszú évek óta kipróbált 
polgárőrök mellett számítanak a 

fiatalok jelentkezésére is, akik le-
dolgozhatják náluk a kötelező köz-
szolgálati órákat is. Az utánpótlás 
biztosítása érdekében az iskolákat 
is felkeresik toborzás céljából. 

A járőrszolgálat mellett tovább-
ra is kiemelt feladat a különböző 
városi rendezvények biztosítása – 
hangsúlyozta Szalai Attila. 

A következő nagy esemény, a 
szeptember 9-11-e közötti Battai 
Napok menetrendjét és a beosztá-
sát is megtárgyalta a közgyűlés.

n

labda Sportegyesület pedig 500 
millió forintot gyűjtött össze. Ki-
emelt önkormányzati partnerként 
az  Erste Bank 450 millió forintot 
biztosított.

Vezér Mihály korábban elmond-
ta, hogy régóta tervezték már egy 
tornacsarnok építését a battai gye-
rekeknek, ahol iskolai testnevelés 
órákat, és azokon kívüli sportfog-
lalkozásokat is lehet tartani. 

Az általános iskoláknak hosszú 
évek óta problémát okoz, hogy a 
mindennapi testnevelés órához a 
Városi Sportcsarnokot is igénybe 
kell venni, amit csak buszozással 
érhetnek el. Ez rendkívül sok ki-
eső idővel, költséggel és kellemet-
lenséggel jár a diákok és a taná-
rok számára egyaránt. Ezért szü-
letett meg a döntés egy új torna-

csarnok építéséről a Kodály Zoltán 
sétányon.

A kétszintes, összesen 1370 nm-
es létesítményben napközben egy-
szerre két osztálynak tartható óra, 
kora délután kosárlabda edzések, a 
fennmaradó időben pedig csapat- 
és tömegsport rendezvények lesz-
nek. A földszinten a legnagyobb a 
küzdőtér, 883 m2 alapterülettel; 
női, férfi mosdók, bírói öltöző, csa-
pat öltözők, zuhanyzók, raktár, or-
vosi szoba, és a szertár kaptak he-
lyet. Az emeleti részen lesz a lelá-
tó, a konditerem, további férfi és 
női öltözők, mosdók, bírói öltöző 
és az irodahelyiség. Sportrendez-
vény esetén az épület befogadóké-
pessége 143 fő, egyéb, nem sport-
célú rendezvények megtartása ese-
tében a maximális létszám 299 fő, 
ami a küzdőtérre orientálódik.

Az építkezés során külön figyel-

nek arra, hogy minden kivágott fa 
helyett újat ültessenek. Az épület 
előtt lesz egy részben nyitott be-
járati előtér, egy fedett kerékpár-
tároló, az épület körül a régi, meg-
lévő kerítést elbontják, a közterü-
let felől zöldterületet alakítanak ki 
gabionfallal és padokkal.

Érdekesség, hogy az alapkőle-

tételkor az Önkormányzat a Száz-
halombattai Kosárlabda Egyesü-
lettel közösen elhelyezett egy idő-
kapszulát, amibe egy várost, illet-
ve a helyszínt megörökítő fotó, a 
városvezetés névsora, egy városi 
címer és a Hírtükör legújabb szá-
ma került.

 n

Felgyorsult az edzőcsarnok építése
Folytatás az előző oldalról

Új elnök a százhalombattai polgárőrség élén
Rendkívüli tisztújító közgyűlésen, egyhangú döntéssel 
Szalai Attila eddigi titkárt választották meg a civil szerve-
zet elnökének. A testület összehívása Szél Pál alapító-el-
nök halála miatt vált szükségessé.
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A virágos Százhalombat-
táért. Lezárult a Tiszta udvar – 
Rendes Ház verseny, amelyhez 
az önkormányzat 20.000 tő egy-
nyári virággal járult hozzá. A zsűri 
augusztus elején járta végig a vá-
rost és kiválasztotta a jelentkezők 
közül a kategóriák legjobbjait. A 
győzteseket kiértesítik, részükre a 
Battai Napok megnyitóján, szept-
ember 9-én adják át a díjakat. 
„Százhalombatta az otthonunk, 
ahol jó élni!” 

***
Később nyit a Szalai János 

uszoda. Egyelőre csak Városi 
Sportuszoda fogad vendégeket, 
mert nem tudták befejezni a kar-
bantartási munkálatokat a kisebb 
uszodai részlegben. Janovszky 
Károly az üzemeltető Sporthalom 
Kft. társ ügyvezetője a csúszás 
okaként arról tájékoztatott, hogy 
nem érkeztek meg időben a szi-
vattyúkhoz szükséges alkatrészek. 
A Szalai uszodában nem működik 
a wellness részleg és a gőzkabin 
sem, az öltözők használata azon-
ban biztosított.(HTV)

***
Megújulnak a jelzőlámpák. 

A teljes forgalomirányító vezér-
lőberendezést kicserélteti az Ön-
kormányzat Százhalombattán a 
Damjanich és a Vörösmarty utca 
találkozásában, miután a keresz-
teződésében sokszor elromlottak 
a 14 éves fényjelző készülékek. A 
gyakori javítás során csak sárgán 
villognak a lámpák a forgalmas 
útszakaszon, ami jelentősen meg-
növeli a balesetveszélyt. Annak el-
lenére, hogy a kereszteződés meg-
felelően ellátott táblákkal, súlyos 
baleset is történt már. A munkát 
várhatóan még idén elvégzi a kivi-
telező – tájékoztatott Török Sán-
dor alpolgármester.

***
Állásajánlat. Százhalombat-

ta Arany János Általános Isko-
la és Gimnázium Regionális Au-
tista Központjába munkájára igé-
nyes karbantartó munkatársat 
keres félállásban, napi 4 óra mun-
kaidőre, határozatlan idejű közal-
kalmazotti jogviszonyba. Elvárás: 
8 általános iskolai végzettség. Je-
lentkezés esetén az önéletrajzokat 
a titkarsag@aranybatta.hu e-mail 
címre várjuk. Érdeklődni a 06-30-
242-6838-as telefonszámon lehet.

***
Álláslehetőség. Tehergép-

jármű-vezetői munkakörbe ke-

res munkatársat a SZÁKOM Non-
profit Kft. Az önéletrajzokat a sza-
kom@szakom.hu e-mail címre 
várják.

***
Ingyenes képzés és alkalmi 

munkalehetőség. A százha-
lombattai „Matrica” Múzeum 
idegenvezető és kézművesfoglal-
kozás-vezető képzést indít 2022 
szeptemberében. A képzés végén 
sikeresen levizsgázók tagjai le-
hetnek egy közösségnek és alkal-
mi munkalehetőséget kapnak a 
„Matrica” Múzeumban és a Ré-
gészeti Parkban. „Külsős” mun-
katársként csoportoknak tarthat-
nak idegenvezetést és kézműves 
foglalkozást, részt vehetnek ren-
dezvények lebonyolításában, tá-
boroztatásban megismertetve az 
ide látogatókkal Százhalombatta 
értékeit. 

A jelentkezés feltételei: érett-
ségi és jó kommunikációs kész-
ség, kézügyesség, kreativitás. Je-
lentkezés szeptember 19-ig a 
„Matrica” Múzeumban szemé-
lyesen T. Németh Gabriellá-
nál vagy Tóth Zsuzsannánál hét-
köznap 8–16 óráig, a 2440 Száz-
halombatta, Gesztenyés út 1-3. 
címen; vagy telefonon: 0623-
354-591; illetve e-mailben: info@
matricamuzeum.hu.

***
Véradás. A Magyar Vörös-

kereszt véradást szervez az Érdi 
Rendőrkapitányságon 2022. 
szeptember 28-án 10.00-14.00 
óra között. A véradók a szemé-
lyi igazolványukat és TAJ kártyá-
jukat vigyék magukkal. A véradás 
helyszíne: 2030 Érd, Felső u. 4.

***
Gépjárműadó befizetési 

határidő. A NAV csaknem 1,5 
millió levelet küldött ki az elektro-
nikus tárhelyekre a gépjárműadó-
ról. A gépjárműadó második rész-
letét szeptember 15-éig kell befi-
zetni a 410-es adónemhez tarto-
zó, 10032000-01079160 számú, 
NAV Belföldi gépjárműadó bevé-
teli számlára. Ha valaki átutalás-
sal fizet, a közlemény rovatba az 
adószámot vagy az adóazonosító 
jelet kell beírni, nem a rendszá-
mot. Ha ez elmarad, akkor a NAV 
nem, vagy csak késve tudja a be-
fizetőt azonosítani. Az adó már a 
NAV mobilappjában is befizethe-
tő pár koppintással vagy közvet-
lenül a levélben található linkről. 
(forrás: NAV) n

HÍ REK-AK TU A LI TÁ SOKHÍ REK-AK TU A LI TÁ SOK PROG RAM AJÁN LÓPROG RAM AJÁN LÓ
Szeptember 20. (kedd) 17 

óra: Könyvbemutató Beszélgetés 
– Baka György: Szomjazó csillag-
mezők válogatott versek – HBVK 
(Belépés díjtalan)

Szeptember 21. (szerda) 19 
óra: DUMASZÍNHÁZ Ajándék ló 

- Bálint Ferenc és Tóth Szabolcs, 
valamint Felméri Péter új estje - 
BKK.

Szeptember 30. (pénte-
kig): Eperjesi Lászlóné Paranai 
Mónika Népi Iparművész kiállítá-
sa - Bkk Mini Galéria. n

Ami a gazdag kínálatot illeti, 
pénteken Péter Srámeket és Gesz-
ti Pétert hallhatja a közönség a 
nagyszínpadon, amelyet diszkó 
követ 22.30-tól. Szombaton a gye-
rekeknek is számos programmal 
kedvezünk az Erőmű gyerekszi-
geten, hiszen interaktív játékok, 
koncertek és kézműves foglalko-
zások várják a kisebbeket egészen 
20 óráig. Mindeközben a nagy-

színpadon visszautazunk az idő-
ben, ugyanis fiatalkorunk legna-
gyobb slágereit hozzák el 18 órától 
a fellépők, melyet követően diszkó 
zárja a napot 23 órától. 

Vasárnap a kamaszok kedven-
cei, az X-Faktorból ismert Alee, 
Nemazalány X Sofi és a Valmar lép 
színpadra. A programsorozatot és 
a 28. Battai Napokat a Hooligans 
pop/rock koncertje zárja. 

A sok fellépő mellett állandó 
programelemként várja látoga-
tóit a borfalu, a gasztronómiai és 
kirakodó vásár, illetve a vidám-
park is. A részletes programokról 
a battainapok.hu weboldalon, il-

letve a Facebookon tájékozódhat-
nak az érdeklődők.

Reményeink szerint szeptem-
ber 21-én este nevetés tölti meg a 
Barátság Kulturális Központ Szín-
háztermét, ugyanis Bálint Ferenc, 
Tóth Szabolcs és Felméri Péter 
az Ajándék ló című előadásukkal 
szórakoztatja a közönséget, amely 
sok stand up comedyvel fűszere-
zett vicces jelenetet tartalmaz.

A Barátság Kulturális Köz-
pont további programjairól a fo-
lyamatosan frissülő Facebook 
és Instagram oldalunkon, a 
baratsagkk.hu weboldalon és az 
őszi műsorfüzeteinkből tájéko-
zódhatnak, melyek a BKK recep-
cióján és Százhalombatta számos 
más helyén elérhetőek.

Ezúton tájékoztatni szeretnénk 
a bérletes közönségünket, hogy az 
őszi-téli időszak bérleteit szept-
ember 13-a és 23-a között válthat-
ják meg a BKK jegypénztárának 
nyitvatartási idejében.

Barátság Kulturális Központ; 
érték és élmény

Programkavalkád
Az előző évekhez hasonlóan színvonalas koncertekkel, 
gyermek, sport- és családi programokkal várja az érdek-
lődőket a 28. Battai Napok a Városi Sportközpont teljes 
területén szeptember 9-10-11-én. 
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Nosztalgikus emlékeim tódulnak 
fel bennem a versennyel kapcsolato-
san. Ízig-vérig igazi falunap. Szinte 
mindenki ismeri egymást, aki pedig 

nem, az meg ott keveredik minden-
kivel ismeretségbe, ha akar, ha nem. 
Persze ebben segít a jó hangulat, a jó 
ételek és a finom italok. 

Igen! Nem volt mindig jó a hango-
sítás, a mosdónál sorban kellett állni, 
a hűtők a nagy melegben már alig mű-
ködtek, a helyszín hepehupás volt. 

És még is! A barátkozás, a barátok, 
a jó kedvű főzés szinte mindenért kár-
pótolta az embert. Megnézik a szom-
széd család gyerekét, hogy táncol 
vagy dobol, vagy megkóstolják mit fő-
zött, esetleg koccintanak egy kis bor-
ral vagy pálinkával, este meg táncol-
nak egyet.   

Higgyék el voltam egy-két fesztivá-
lon. Ezek közül nem a ráckeresztúri a 
legnagyobb, vagy a legmenőbb. De itt 
nem különült el a szervező a részve-
vőkről. Volt, aki a főzőversenyen in-
dult, majd lezsűrizte velem a pálin-
kákat. A polgármester asszony sem-
milyen tekintetben sem lógott ki a 
tömegből, ő egy volt a többi ember 
közül. Nem volt VIP sátor, VIP asz-
tal, VIP öltőző. Bárki megállíthatta, 
hogy beszéljenek egy-két szót, vagy 
a szervezők tehettek fel neki kérdé-
seket. Higgyék el, nem ehhez vagyok 
hozzászokva. Túl sok profi szervezé-
sű monstre rendezvényen voltam, és a 
tömegben mindig magányosnak érez-
tem magam. Hiába voltak a VIP sátor-
ban a tökéletesen csinosan felöltözött, 
profi hoszteszek, hiába volt a legutol-
só gasztrodivat szerinti étel feltálalva, 
tökéletes felszolgálással. A VIP helyi-
ségekben keverednek a nem mindig 
szerény fellépők és szervezők az igé-
nyes, vagy kevésbé az, esetleg sznob 
szponzorokkal és a rátarti sleppel. Egy 

kicsit irigylem a ráckeresztúriakat! 
A rendezvény emberi értékeket 

képviselt és sugárzott ki magából. Én 
nagyon jól éreztem magam. Igazi em-
bereket ismerhettem meg. Nagy tisz-
telttel kérem a szervezőket, bármek-

kora is legyen a jövőben ez a folyama-
tosan bővülő és növekvő rendezvény, 
maradjon emberléptékű! Ráckeresz-
túr, én így szeretlek!

Szalai Attila
Tiszteletbeli ráckeresztúri

J E G Y Z E TJ E G Y Z E T

VÁ R O S N A P LÓVÁ R O S N A P LÓ

Intézményünk 870 tanulója bizony 
évről-évre koptatja a székeket, pado-
kat, asztalokat, mert ezek a bútorok a 
mindennaposmunka, tanulás hozzá-
tartozói. Egy-egy tanteremben 27-35 
tanulónk tanul az év 10 hónapjában. 

Egy idő után ezek a bútorok már 
inkább csak mesélni tudnak, mint 

„szolgálni”. Több közülük a pince zeg-
zugaiban köt ki és a selejtezésre vár.

Azonban a diákok továbbra is jön-
nek, tanulnak, használják a fel-felújí-
tott „maradékokat”.

Az idei tanév még el sem kezdő-
dött, amikor felajánlást kaptunk fenn-
tartónktól, hogy az egyik érdi isko-

la új épületbe költöztetése miatt, on-
nan három tanteremnyi tanulói bú-
tor és szinte új táblák átvehetők. Ezzel 
egyidőben - kedves, figyelmes szülői 
jelzésre - egy diósdi alapítványi isko-
lától 110 fő diáknak elegendő bútort 
és szekrényeket kapott az Aranyka-
pu Alapítványon keresztül az iskola. 
Mindennek nagyon örültünk bár „csa-
tolmányként” jöttek a további, azon-
nal megoldandó feladatok: bútorszál-
lítás Százhalombattára, bútorok fel- 
és lepakolása, régi bútorok lehordása 
a pincébe.

A mai világban számtalan kommu-
nikációs csatorna áll a rendelkezés-
re, így gyorsan értesítettük partne-
ri közösségeinket: szülőket, kollégá-
kat, jelenlegi és egykori diákjainkat, 
és ismerőseinket. Így két nap leforgá-
sa alatt a mintegy 200 tanuló számá-
ra szállított régi-új bútorok a helyükre 
kerültek! Szülők és egykori tanítvány 
ajánlottak fel teherautókat, azok veze-
tését, továbbá nagy számban a Szülői 
Munkaközösség és az Alapítvány tag-
jai jelezték, hogy szívesen segítenek 
Érden, Diósdon, Százhalombattán 
pakolni a bútorokat. Kollegáink, di-
ákjaink, ismerőseink, nyugdíjas kol-
legáink - tehát sok mindenki, akinek 

„Aranyos” kötődése van - mind itt volt 
és pakolt: újakat fel a termekbe, régi-
eket le a pincébe. Amely tantermekbe 
nem kerültek be ez alkalommal búto-
rok, ott a meglevő padokból, székek-
ből történő átválogatás során minden 
tanterem bútorzata egységesítve lett, 
azaz egyforma székek és padok lettek 
kiválogatva.

Festések terén is kaptunk szülői, 
kollegiális és tanulói segítséget. A 
fenntartó által vásárolt festékekkel öt 
osztály szülői közössége fogott össze 
és festette, mázolta, színezte és rajzol-
ta át a gyermekeik második otthonát 
jelentő tantermeket. 

Az Arany Iskola nagy közössége - 
mint már oly sokszor – ismét megmu-
tatta egyik erősségét, ami az összefo-
gásban rejlik. Így indulhatott rende-
zett, egységes tantermi bútorzattal, 
több terem átfestésével, csinosításá-
val az Arany Iskola 2022-23-as tan-
éve. A rendezett környezet ereje hi-
szem, hogy nagy hatással van tanuló-
ink neveltségi szintjére. KÖSZÖNET 
MINDENKINEK, aki részt vett is-
kolánk belső tereinek rendezésében, 
szépítésében.

dr. Horváthné dr. Hidegh Anikó 
intézményvezető

Arany Iskola tanévkezdés: 
Összefogásból jeles!

Egy emberléptékű fesztivál
Még nyár elején jött a felkérés Radócz Barna főszervezőtől a 
„Ráckeresztúri Csülök és Pálinka Fesztivállal” kapcsolatosan; 
szerette volna, ha zsűrizem az eseményt – így is történt. Másik 
négy társammal együtt a kívánságnak eleget is tettünk. Majd 
mindenki ajánlott fel különdíjat, hiszen mégse mehetünk oda 
üres kézzel. Igazából nem a rutinszerű zsűrizés vagy szereplés 
miatt kedvelem ezt a rendezvényt. 
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J E G Y Z E TJ E G Y Z E T
Fazekas István

FŐTÉR
A legfontosabb tudás

KÉZILABDA NB I/B 
 

SZÁZHALOMBATTAI KE 
AGROFEED ETO UNI GYŐR 

 
2022.09.10. szombat 18:00 

SZÁZHALOMBATTA, SPORTCSARNOK 
 

A belépés továbbra is ingyenes, az élmény garantált! 

Nagyszüleim, dédszüleim egysze-
rű parasztemberek voltak, de sze-
mükben a legnagyobb becsülete 
a költőnek volt. A Petőfi-összes-
nek a Szentírás mellett volt a he-
lye, s ma is úgy vagyok vele, bárho-
vá is megyek egy Biblia és egy Pe-
tőfi-kötet mindig velem van. Apai 
nagyanyám Arany János összes 
balladáját betéve tudta, s gyakran 
idézte nekünk, anyai nagyanyám 
meg rengeteget mesélt, ha nála 
nyaraltunk, főleg kapálás közben. 

Azon a nyáron, amikor Janko-
vics Marcell János vitéz c. rajz-
filmje Nyírtassra, a mi kis falunk-
ba is elkerült, nagyon megbeteged-
tem. Szó nem lehetett arról, hogy a 
moziba elmehessek, ezért apám az 
egyik délután leült az ágyam szélé-
re, s kárpótlásul felolvasta nekem 
Kukorica Jancsi történetét. Ahogy 

a végére ért, szinte meg is gyógyul-
tam. Erőt adott a mű szépsége. Ettől 
a pillanattól alig vártam, hogy isko-
lás legyek, s megtanuljam a betű-
vetést! Éppen karácsony volt, ami-
kor elolvastam a „Reszket a bokor, 
mert …” című verset, s ez engem 
úgy letaglózott, hogy mámorosan 
ténferegtem napokig: minden 
porcikámmal megéreztem ugyanis, 
hogy a minket körülvevő világ 
lényegét csakis az anyanyelvben 
találhatjuk meg. Illik hozzá tennem 
ehhez a felismerésemhez, hogy iga-
zából tanítóim is erre tanítottak, 
akik nemcsak felkészült, de igen 
lelkiismeretes pedagógusok voltak.  

Hála Istennek Százhalombat-
tán sok a felkészült és lelkiismere-
tes pedagógus, elmondhatjuk te-
hát, hogy gyermekeink jó kezek-
ben vannak. Iskoláink – a járvány 

okozta nehézségek ellenére is – 
változatlanul komoly eredménye-
ket tudnak felmutatni, s reméljük, 
ez így is marad! Még akkor is joggal 
bizakodhatunk ebben, ha az idei 
tanévkezdés egy kicsit nehezebb a 
tavalyinál. Reménykedtünk abban, 
hogy a nyár végére kitör a béke, de 
sajnos nem így történt. A háború-
ról nyilván mindenkinek megvan 
a maga véleménye, de hadd idéz-
zem fel Sánta Ferencnek azokat 
a gondolatait, amit Az ötödik pe-
csét című regényében így fogalmaz 
meg: „Ne tréfáljon, Király úr! Van 
olyan érdek, amely felér egy há-
borúval? Már én igazán művelet-
len ember vagyok, nem is tagad-
tam soha, de annyit tudok, és ál-
lítom bárki előtt: nincs olyan ér-
dek, amely megérne egy háborút, 
akármilyen érdeknek legyen az 
feltüntetve!” 

Tegyük fel mi is a kérdést jó han-
gosan, legalább magunknak: van 
olyan érdek, amely felér egy hábo-
rúval? Válaszoljon rá ki-ki a maga 
tudása és emberi tartása szerint! A 
helyes választól függetlenül azon-
ban egy dolgot bizton állíthatunk: 
el kell fogadnunk a nehézségeket, 
ha becsületes módon nem tudunk 
könnyíteni az életen. S el kell fo-
gadnunk a veszteségeket is. Az el-
fogadás természetesen nem a be-
letörődéssel azonos. Elfogadjuk – 

magyarán nem kesergünk tovább 
rajta, hanem tesszük a dolgunkat.

A nyárra rengeteg feladatot elő-
irányoztam magamnak, ám súlyos 
balesetem sok mindenben meg-
akadályozott. Mindezeken túl meg-
gátolt abban is, hogy Szél Pali te-
metésére elmehessek, akinek a ha-
lála mélyen megrendített. Távozá-
sa nemcsak a családjának, hanem 
a városnak is nagy veszteség. Külö-
nösen: Dunafürednek. Annak ide-
jén, amikor alpolgármesterként 
azt kezdeményeztem, hogy nyis-
suk meg annak a lehetőségét, hogy 
Százhalombattán is lehessen egy-
házi iskola, ő volt az első, aki a ja-
vaslatomat támogatta. Nem ér-
dekelték az ideológiai viták külö-
nösebben, csak a népképviselet 
konkrét praktikuma. A lehetőség 
foglalkoztatta, ami segíthet az em-
berek élethelyzetén. 

Az egyházi iskola ügye azóta 
nem került terítékre. Meggyőződé-
sem, hogy érdemes lenne újra át-
gondolni. Átgondolni, s a gondvi-
selő Isten kegyelmébe ajánlani ez 
ügyben való minden ténykedést. 
Mert a mi munkánk, sokszor ha-
szontalan, ám jó tudni, hogy a vi-
lágban létezik egy olyan munkálko-
dás, amely sohasem lesz hiábavaló, 
amelynek a gyümölcsei megmarad-
nak. Ennek a munkának az ismere-
te a legfontosabb tudás. n
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S P O RTS P O RT

Ideális körülmények között – meg-
felelő szélerősség, napsütés, rajtolás-
hoz szükséges visszaszámolós zene – 
kezdődött meg a verseny a Csónaká-
zó-tavon a Forrai Csaba által kijelölt 
hosszú pályán.

Az első futam során a mezőny A 
½-es szélerőben rajtolt el, és ez a fo-
kozat megmaradt egészen a 6. futam 
után elrendelt 13 órai ebédszünetig, 
amikor be is állt a szélcsend.

Némi várakozás után feltámadt a 
szél, így 14.30-kor folytatódott a ka-

pitányok „összecsapása”, ami a 4. fu-
tam a versenykiírásnak megfelelően, 
16 órakor fejeződött be.

A szervezők reményei szerint min-
denki nagyon jól érezte magát, és ta-
lán meglepő volt, hogy a tavon ezúttal 
nem volt annyira veszélyes a forgoló-
dó szél, mint a korábbi versenyeken. 
Igaz ugyanakkor, hogy szélcsendfol-
tok tarkították a vízfelületet, amikre 
igencsak figyelniük kellett a résztve-
vőknek.

A versenyt színesítette a már nem 

versenyző, de az eseményeket aktívan 
figyelemmel kísérő Forrai Pista bácsi 
látogatása, akit mindenki örömmel 
fogadott.

Battai eredmények: II. Forrai Csa-
ba, IV. Kunvári Sándor, V. Gergely 
András, VII. Schulek János

A pécsi verseny augusztus 26-28-i 
krónikája

A kapitányok most is a Compass 
Vitorlás napok keretén belül mérték 
össze tudásukat; pénteken az F5-M, 
szombaton az F5-E/IOM hajóosztály-
ban. Remek, A ¼ és A ½ egyirányú 
szélerő jellemezte az első nap 11 futa-
mát.

A szél „kitombolta” magát pénte-
ken, szombaton gyenge szeles ver-
senynapot zártak a résztvevők 7 fu-
tammal. Megérkezett az igazi szél 
B tetővel 16 órakor az utolsó futam 
után, versenyidőn túl, de ekkor már 
csak a „sóvárgás” marad parton a jó 
szél iránt. 

A rendes kezdéskor folytatódott 
volna vasárnap a hajóosztály verse-
nye, de semmi nem maradt meg az 
előző napról, így az első futam 10.59-
kor kezdődött el 9.30 helyett; egy kis 
szél frissüléssel, aztán fél órára újból 
csend. Ö futamot teljesített a mezőny 
a befejező napon, ami jellemzi a szél-
erejét. Sok olyan futam volt, amin in-
dításkor még volt szél, majd menet 
közben elállt, és csak lassan komóto-

san érkeztek be a hajók a célba. Ezek 
után nem meglepő, hogy volt olyan 
futam is, ami fél óráig tartott. Telje-
sen elállt a szél 14 óra után, és ezzel 
befejeződött a 2022-es modellvitorlás 
Pécsi Tó Kupa.

Battai eredmények:
F5-M hajóosztály: II. Forrai Csaba. 

III. Garay György, VI. Schulek János
F5-E/IOM hajóosztály: II. For-

ró Krisztián, III. Garay György, IV. 
Schulek János, VII. Forrai Csaba, 
VIII. Gergely András, XI. Kunvári 
Sándor n

Két versenyen öt modellvitorlás érem és értékes helyezések
Egy ezüstérmet és előkelő helyezéseket szerezett a százhalom-
battai Csónakázó-tavon megrendezett MM hajóosztály Országos 
Bajnokságon a Dunamenti Energia Modellező Klub szeptember 
3-án. Két ezüst -, két bronzérem és több helyezés a battai klub 
mérlege az augusztus 26-28-án megrendezett hagyományos 
órfűi Pécsi Tó Kupán.

Éjszakai futás
Rendhagyó, fejlámpás futást 
szervezett a SZVISE augusztus 
26-án. 

Az atléták feljutottak a százha-
lombattai téglagyár fölött maga-
sodó kereszthez, ahonnan meg-
nézték Batta és Érd fényeit.

n

Az SZKE jól kezdte a mérkőzést. 
Bár az első gólt a hazaiak szerezték, 
ez után nagyon fegyelmezett védeke-
zéssel és ötletes támadójátékkal a 12. 
percben már 5-1-re vezettek a vendé-
gek, majd a 20. percben már 9-3 volt 
az eredményjelzőn. A szünetre a ha-
zaiak egy kicsit felzárkóztak, de így is 
maradt kettő gól előny (9-11).

A második félidő nem azt hozta, 
amit szerettek volna. A lelkes füre-
di fiatalok a 42.percben egyenlítettek 
19-19-re, majd a vezetést is átvették, 
sőt elléptek három góllal. A mérkőzés 
végjátékában már nem sikerült újabb 
fordulatot vinni a mérkőzésbe.

SZKE: Kovács, Bokréta (kapu-
sok), Mogyorósi 2, Félegyházi 5, Kiss 
7, Turák, Gyurcsovics, Pap 1, Gálli 
4, Kővári 2, Zatureczki 4, Keresztes, 
Kollonay, Paizs, Kis Molnár, Fóti; ve-
zetőedző: Ernst Attila

Az első hazai mérkőzésre – Száz-
halombattai KE-Agrofeed ETO UNI 
Győr –  09.10-én szombaton, 18 órá-
tól kerül sor a battai sportcsarnokban 
a Battai Napok részeként. A belépés 
továbbra is ingyenes, az élmény ga-
rantált.

n

Vereséggel kezdődött a szezon
28-25-re kikapott a BFKA-Balatonfüred otthonában a Százhalom-
battai KE férfi kézilabdacsapata az NB I/B osztályú bajnokság 
első fordulójában. A battaiak a félidőben még 11-9-re vezettek – 
tájékoztatott Tallér Zsolt, az egyesület technikai vezetője.
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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
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Keresztrejtvény
TellerEde magyar származású atomfizikus, 2003. szeptember 9-én halt meg ő volt a „hidrogénbomba atyja”. Azt 
vallotta, hogy tudományos sikereit annak köszönheti, hogy a magyar nyelv az anyanyelve, máskülönben „csak kö-
zépszintű középiskolai tanár” lett volna belőle. Véleménye szerint nyelvünk a legkiválóbb logikafejlesztő eszköz. 
Egy tőle származó idézetet olvashatnak a megfejtésben. 
A megfejtéseket 2022. szeptember 23-áig várjuk a hirtukor@mail.battanet.hu, vagy a Hírtükör Szerkesztősége, 2440 Százhalombat-
ta, Ifjúság útja 7. (Polgárok Háza) címre. A helyes megfejtők közül egy szerencsés, Százhalombatta Város címerével díszített bögré-
jét kaphatja meg.
Az előző számban megjelent rejtvényünk helyes megfejtéséért Százhalombatta Város 50 éves fennállásáról szóló kötetet, Bálint Ró-
bert veheti át a Polgárok Háza portáján 2022.08.25-e után munkaidőben. Gratulálunk!
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KKiiáállttookk  aazz  ÚÚrrhhoozz!!    
Egy sokszínű koncert a békéért és 

lelkünk megerősítéséért 

Időpont: 22002222..  sszzeepptteemmbbeerr  2200..      1188::0000   
Helyszín: SSzzeenntt  IIssttvváánn  tteemmpplloomm 

22444400  SSzzáázzhhaalloommbbaattttaa,,  SSzzeenntt  IIssttvváánn  ttéérr 

Fellépnek: 

• LLáásszzllóó  AAttttiillaa (előadóművész) és a  
NNooéé  BBáárrkkáájjaa  ZZeenneekkaarr 

• SSppiirriitt  eeggyyüütttteess  

• PPiittttii  KKaattaalliinn (Liszt Ferenc-díjas operaénekes) 

• KKiilliinn  IIllddiikkóó (színművész) 

• HHeeggeeddűűss  VVaalléérr (zongora- és orgonaművész) 

• SSzzeebbeellééddii  ZZssoolltt (dobos, énekes dalszerző) 

• TToollccssvvaayy  BBééllaa (Kossuth-díjas zeneszerző, 
énekmondó) 

Műsorvezető:  
HHoorráánnyyii  EEsszztteerr 

Az ALUPRO Kft. százhalombattai üzemébe keresünk 
munkatársat alumínium nyílászárók 

és homlokzatok gyártására

CNC gépkezelő / betanított 
ajtó- és ablak összeszerelő, 

gyártó munkakörökbe
Feltételek: Középfokú végzettség

Előnyt jelent:
Termelő cégnél szerzett tapasztalat

Műszaki végzettség
Pontosság, precizitás, jó kézügyesség
Mérőeszközök szakszerű használata  

Stabil, hosszú távú munkalehetőség! 

Fényképes önéletrajzát az alupro@alupro.hu címre várjuk 
fizetési igény megjelölésével.

Nagy Attila  +36 20  913 9260
Török Sándor  +36 70  508 5370

Pályakezdők jelentkezését is várjuk!

Cégünkről bővebb információt 
a www.alukol.hu oldalon találnak.

OKTÁN SZÁLLÓ
MUNKÁSSZÁLLÁS  (EG19009148)

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

06 23 354-812

EU Nyelvstúdió, Százhalombatta, Tóth L. u. 10.

Jelentkezés: 06-30-2266-072
Nyitva: hétfõ-csütörtök 17.00-19.00

www.eu-nyelvstudio.hu

Angol, francia, német, spanyol és olasz 
nyelvoktatás

•  Felnõtt- és gyermekcsoportok
• Kihelyezett céges oktatás
• Idegennyelvi minikönyvtár
• Próbanyelvvizsgák 

24. tanév

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!

A P  R Ó  H I R  D E  T É  SA P  R Ó  H I R  D E  T É  S

Új nyitvatartással várja a Biksi Méhészet! Szeptember 1-től: kedd 10-18h 
| szombat 10-14h | Egyéb napokon zárva! Termelői mézek már 2500 Ft/kg-tól!  
A mézek mellett propolisz tinktúrát, nyers méhpempőt, virágport, 100% méhviasz 
gyertyákat is kínálunk! 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

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