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A városvezető elmondta, hogy so-
kan érdeklődtek a kedvezményről a 
Polgármesteri Hivatalban; a Ható-
sági Iroda – nyitvatartási időben – 
szívesen válaszol minden felmerülő 
kérdésre, a kollégák a 06-23/542-
111 telefonszámon érhetőek el.

A rendelet nyomán bevezették a 
„családi fogyasztói közösségek” fo-
galmát, amit akkor lehet alkalmaz-
ni, ha egy társasháznak vagy lakás-
szövetkezetnek nem minősülő in-
gatlanon több, de legfeljebb négy 
„lakás rendeltetési egység” van. A 
külön bejáratú lakrészben a többi 
között szoba, konyha, fürdőszoba 
megléte szükséges.

A költségfelosztáshoz kérelmet 
kell benyújtani; a jegyzőtől kell kér-
ni egy hivatalos hatósági bizonyít-
ványt az épületben lévő lakás ren-
deltetési egységek számáról, en-
nek kiállítására a jegyzőnek 8 nap 
áll rendelkezésére. A kérelem jelen-
leg csak papírformában szerezhető 
be Polgármesteri Hivatal Hatósági 
Irodáján, de rövidesen letölthető a 
battanet.hu oldalról.

Annyiszor jár a kedvezményes 
árú gázmennyiség, ahány lakás a 
jegyzői okiratban szerepel. A ké-
relmezőnek büntetőjogi és kártérí-
tési felelősséget kell vállalni azért, 
hogy a kérelemben szereplő lakás-
szám valós.

A kormányrendelet a többgene-
rációs lakóingatlanoknak ad rezsi-
kedvezményt, de a kedvezményes 
ár szempontjából nincs jelentősége 
annak, hogy az ingatlanban lévő la-
kásokban rokonok laknak vagy sem.

Vezér Mihály arról is tájé-
koztatott, hogy jelentős terhet 
ró az Önkormányzatra a rezsi-
ár-emelkedés. Az önkormányza-
ti szervek, intézmények idei várha-
tó 46 millió forintos villamos áram 
költsége jövőre – a legoptimistább 
számítás szerint is – mintegy 242 
millió forintra emelkedik. Az ön-
kormányzati cégek, gazdasági társa-
ságok esetében ez a költség az idei 
104-ről 230 millió forintra fog nőni 
2023-ban.

A városi közvilágítás éves költsé-
ge 98-ról, 980 millió forintra emel-
kedik, ha továbbra is 3100 darab 
higanygőz lámpatest kapcsolódik 
a hálózatra. Az általános költség-
csökkentés érdekében több intézke-
dést hoznak már a szeptember 29-i 
testületi ülésen, a többi között 300 
millió forint értékben történhet 3-4 
év alatt megtérülő, a régi izzókkal 
azonos fényerősségű ledégőcsere a 
közvilágítási hálózatban. A városi 
villamos energia költség összessé-
gében 248 millió forint lesz idén, ha 
nem történne semmilyen költség-
csökkentő intézkedés, ez az összeg 
1 milliárd 452 millió forint lenne a 
jövő évben.

Az önkormányzati éves földgáz 
költségek növekedése kisebb lép-
tékű a döntően távhő energia fel-
használásnak köszönhetően. Az ön-
kormányzati szervek esetében idén 
mintegy 7 millió forintos kiadás 
várható, ami 44-45 millió forintra 
emelkedik jövőre. A városi gazdasá-
gi társaságoknál 6-ról 28 millió fo-
rintra változik ezen költség.

A távhő vonatkozásában még sok 
a bizonytalanság, a később érkező 
számadatok tükrében lehet meg-
határozni a várható költséget. Any-
nyi azonban már látszik, hogy csak 
a SZÁKOM KFT. esetében – a cég a 
Dunamenti Erőműtől veszi és a kö-
zületeknek, illetve a lakossági fo-
gyasztóknak adja tovább a távhőt 
–  az idei 444 helyett, 950 millió fo-

rintos kiadás jelentkezik majd ezen 
a területen, ami végső soron az ön-
kormányzati büdzsét terheli. 

Vezér Mihály szólt arról is, hogy 
mindig hangsúlyos volt a közüzemi 
rendszerek fejlesztése, ha a műkö-
désükből képződött megtakarítás, 
azt korszerűsítésre fordították. 

Nagyon komoly takarékossági in-
tézkedéseket kell bevezetni, és fel 
kell mérni ezek várható társadalmi 
kihatását. A kötelező feladatok nem 
szenvedhetnek hiányt, elsősorban 
az önkormányzati önként vállalt fel-
adatok területén szükséges a kiadá-
sok csökkentése. A polgármester 
példaként említette, hogy nem len-
ne nyitva a Szalai János uszoda a fű-
tési szezonban sem, amivel mintegy 
220 millió forint spórolható meg. 
Az a napi 90 fő, aki naponta ide járt 

úszni, igénybe veheti a sportuszoda 
lakossági célú használatra elkerített 
4 sávját. Temperált fűtés mellett be 
kell zárni a Polgármesteri Hivatal 
„B” szárnyát is télre, innen átköltöz-
nek a munkatársak az „A” részleg-
be. Ezekről, valamint az előkészítés 
alatt álló további takarékossági in-
tézkedésekről a képviselő-testület 
dönt majd. 

Vezér Mihály emlékeztetett arra, 
hogy készül a bővíthető keretű, első 
körben 50 millió forintos önkor-
mányzati rezsitámogatási szociá-
lis program Török Sándor alpolgár-
mester vezetésével. A város ezzel az 
egyedülálló nyugdíjasokat, nyug-
díjas házaspárokat, a gyermeküket 
egyedül nevelő szülőket, a tartós be-
tegséggel élőket, illetve más rászo-
rulókat segíti. Nem hagyják magá-
ra azokat a polgárokat, akik a leg-
nagyobb erőfeszítéseik ellenére sem 
nem tudják kifizetni a rezsiszámlá-
jukat, senkinek sem kell félnie a tél-
től, a nélkülözéstől. Az Önkormány-
zat a szolidaritás jegyében minden, 
valóban nehéz helyzetben lévő vá-
roslakónak biztosítja az emberi élet-
hez méltó körülményeket.

 n

Rezsikedvezmény a többgenerációs házaknak
Komoly önkormányzati takarékossági intézkedések szükségesek

Nagyobb mennyiségű földgázt kaphatnak rezsicsök-
kentett áron az egy mérőórás, többgenerációs házban 
élők a szeptember 9-én kiadott kormányrendelet 
értelmében. Az intézkedéssel kapcsolatos legfonto-
sabb tudnivalókról, illetve az Önkormányzatot érintő 
rezsiár-emelkedésről tájékoztatott Vezér Mihály, 
Százhalombatta polgármestere szeptember 13-án. 
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Vezér Mihály köszönetét fejezte 
ki Till Erikának a Városi Családse-
gítő Központ vezetőjének, Jagicza 
Zsuzsannának a Szivárvány Óvoda 
vezetőjének és Mikulásik Juditnak 
a Pitypangos Óvoda vezetőjének a 
közszférában három évtizeden át, 
töretlen lelkesedéssel, példaértékű 
szakmai hozzáállással végzett áldo-
zatos, kitartó munkáért.

Mint mondta, azon kollégák, 
akik ennyi időt eltöltenek a pályán, 
komoly küldetéstudattal és felelős-
ségteljes társadalom iránti elhiva-
tottsággal rendelkeznek. Nagyon 
sok problémával szembesülnek 
a közszférában dolgozók, amikre 
megoldást találnak, ezzel mások-
nak is erőt és hitet adnak. Soha-
sem lehet kellő módon és mérték-
ben megköszönni az általuk kifej-
tett erőfeszítéseket; fontos az anya-
gi elismerés, azonban ennél sokkal 
fontosabb az erkölcsi megbecsülés, 
ami a pályán tartja a kollégákat. 

A jelentős gyakorlat mellett is új 
kihívást jelenthet minden nap, ad-
dig nem tapasztalt új helyzet állhat 
elő, amiből folyamatosan lehet ta-
nulni. A feladatok állandó készült-
séget, nagyfokú érzékenységet kö-
vetelnek meg, ez pedig elkoptat-
hatja az embert, és fennáll a kiégés 
veszélye. Ezért is elengedhetetlen 
a testi-lelki feltöltődést adó pihe-
nés, amikor csak lehetséges, hogy 
megújult erővel mehessen tovább 
a nagy szakmaiságot igénylő mun-
kavégzés. A jelenleg fennálló bi-
zonytalan körülmények nyomán, 
ugyanakkor rég nem látott nehéz-
ségek adódnak. 

Vezér Mihály szólt arról is, hogy 

felelős vezetőként a munkatársak 
szem előtt tartják, hogy elhivatott 
kollégákkal dolgozzanak együtt, 
akik leveszik vállukról a terhek egy 
részét. Minden élen állónak egy idő 
után gondoskodnia kell a megfelelő 
képzettségű potenciális követőről, 
ami egyre nehezebb feladat. A vá-
ros is igyekszik segíteni ezt a folya-
matot, akár szolgálati lakások biz-
tosításával, illetve egyéb munkaerő 
megtartó intézkedésekkel. 

A munkatársak a köszönet hang-
ján szóltak a jubileumi megemléke-
zésről.

Till Erika felidézte, hogy szép 
időszakot töltött el az 1-es isko-
lában, ahol gazdasági vezetőként 
kezdte pályáját. Következő munka-
helye a Családsegítő volt, a mai na-
pig is itt dolgozik, két ciklus óta irá-
nyítja az intézményt. A VCSGK vet-
te át a városi közétkeztetést idén 
július 1-jétől, reményei szerint ezt a 
területet is sikeresen látják el. Egy-
kori kézilabdásként a feladatokra 
kihívásként tekint, amiket csapat-
játékosként igyekszik megoldani. 
Hálás azért, hogy sok szép élmény-
ben volt része az elmúlt 30 év-
ben, szereti a munkáját, különösen 
örömteli az, hogy segítheti a csalá-
dok mindennapjait.

Jagicza Zsuzsanna elmondta, 
hogy a gyakorlati idejét is az 1-es 
számú Napköziotthonos Óvodá-
ban, a jelenlegi Szivárvány Óvo-
dában töltötte. Az intézmény-
ben 1992-óta dolgozik, a főisko-
lát a munka mellett végezte el. Sok 
szép emléke van a három évtized-
ről, látta az óvoda változását, része-
se volt a pedagógiai program meg-

valósításának. Kiváltság megélni 
azt is, hogy láthatja, amint az egy-
kori óvodásai már szülőként viszik 
gyermekeiket a csoportokba. Min-
dig arra törekedett, hogy innovatív 
módon színesítse a nevelőmunkát. 
Nem fél a kiégéstől, mert hivatás-
ként tekint szakmájára, a „gyere-
kek tartják a pályán”. 

Mikulásik Judit – a kollégák-
hoz hasonlóan – megtisztelőnek 
nevezte a jubileumi megemléke-
zést, ami a három évtizedes óvo-
dapedagógusi, illetve intézmény-
vezetői munkájának elismerését 
tükrözi. Felidézte, hogy már gyer-
mekkorában megmutatkozott a ve-

zetés iránti fogékonysága, „tanító-
ként” szerette irányítani társait. A 
későbbiek során tudatosult benne, 
hogy szereti a gyerekeket, szeret 
velük foglalkozni, ami a nevelői pá-
lyára predesztinálta. A százhalom-
battai évek előtt meghatározó volt, 
hogy Szigetszentmiklóson, egykori 
óvodájában kezdett dolgozni, ahol 
olyan kollégák vették körül, akiket 
gyerekkora óta ismert. Nagy sze-
retettel fogadták, hálás azért, hogy 
sokat tanult tőlük. Vallja, hogy „a 
legfontosabb a gyerekek szerete-
te, amiből az ember mindig tölte-
kezik”.

n

Harminc év a „köz” 
szolgálatában

Három, önkormányzati intézményben dolgozó munkatársat 
köszöntött Vezér Mihály Százhalombatta polgármestere a 
jubileum alkalmából szeptember 7-én.
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Anna néni Tárkányban született, 
Perkátán élt férjével és családjával. 
Két gyermeket neveltek, varrónőként 
dolgozott sokáig, majd egy dunaúj-
városi cégnél helyezkedett el raktá-
rosként, innen vonult nyugdíjba. Jó 
egészségnek örvend, jól érzi magát 
Százhalombattán. Örömmel mesélt 
életéről, emlékeiről, a régi szép idők-
ről, ami nem mindig volt könnyű. A 
hosszú élet titkára nem tudott „egy-
szerű receptet” mondani, véleménye 
szerint jókedvének, kitartásának és 
pozitív életszemléletének köszönheti, 
hogy ilyen szép kort megélt. Mindig 
tevékeny volt, sokat dolgozott, gyer-
mekeket nevelt, háztartást vezetett, 
szerető család vette körül.

Vezér Mihály jó kívánságai mellett 
örömét fejezte ki, hogy egyre több 90 
éves polgárt köszönthet a városban. 
Mint mondta, életükkel példák lehet-

nek mindenki számára, tapasztalatuk, 
bölcsességük, életfelfogásuk arra ta-
nítanak, hogy kitartással, szorgalom-
mal, összefogással sok mindent el le-
het érni. Ahogyan a szépkorúak vall-
ják, mindennek a főpillére a család, a 
szeretet és az egymásra figyelés. n

A váltást Vezér Mihály indítványára 
fogadta el a képviselő-testület, a dön-
tés értelmében naponta közel 3000 
adag ételt készítenek, biztosítva az ét-

keztetést az óvodákban, az iskolákban 
és a szociális ellátó intézményekben. A 
polgármester kiemelte, hogy rövid idő 
alatt sikerült megszervezni a nagyon 
összetett, az előírásoknak megfelelő, 
közízlést kiszolgáló ellátást. Örömét és 
köszönetét fejezte ki minden érintett 
munkatársnak a pozitív változás nyo-
mán, amit a visszajelzések is igazol-
nak. Az iskola vezetése, a pedagógusok 
és a diákok megelégedésére jelentő-
sen javult az étel minősége, változato-
sabb, egészségesebb lett. A bőségesebb 

adagokat is elfogyasztják a gyerekek. 
A városvezetők szerint is nagyon ízle-
tes volt a menü: finomfőzelék, pirított 
fűszeres csirkemell fehér kovászos ke-
nyérrel, desszertként pedig házi készí-
tésű almás kevert sütemény.

Szólt arról is, hogy a közétkeztetés 
teljes körű biztosítása érdekében az 
Önkormányzat évente több mint 100 
millió forinttal járul hozzá a feladat 
ellátásához, ami azért is szükséges, 
mert sokan kedvezményesen, akár 
teljes támogatással vehetik igénybe a 
szolgáltatást.

Till Erika, a VCSGK vezetője el-
mondta, nehéz feladat volt a közét-
keztetés megszervezése során, hogy 
a 4 főző- és a tálalókonyhákban biz-
tosítani kellett az összesen 43 fős sze-
mélyzetet. A visszajelzések alapján si-
kerül megfelelő minőségű és mennyi-
ségű ételt készíteni.

Dr. Horváthné dr. Hidegh Anikó, 
az Arany iskola intézményvezetője 
megerősítette a pozitív változást, a di-
ákok, a pedagógusok és saját tapasz-
talata alapján. n

Pozitív változás  
a közétkeztetésben 

A százhalombattai Arany János Általános Iskola és Gimná-
ziumba látogatott ebédre Vezér Mihály polgármester és Tö-
rök Sándor alpolgármester, hogy felmérjék az étkeztetés 
minőségét, miután az önkormányzati fenntartású Városi 
Családsegítő és Gondozási Központ vette át a feladatot 
július 1-jével. 

Szépkorúan is jókedvvel élni 
Vezér Mihály polgármester otthonában köszöntötte a 90 
éves Pavlicsek Lászlónét, aki az Óvárosban él családjával. 
A virágcsokor mellé átadta a miniszterelnöki köszöntő 
emléklapot is.

A gazdag programok mellett már 
hagyomány, hogy a térség polgár-
mesterei, alpolgármesterei kínálják 
településük borait.

Százhalombatta képviseletében 
Török Sándor alpolgármester és a 
Régiós Borversenyt szervező Csobo-
lyó Borbarát Klub díjnyertes tagjai, 
Mérges István saját borával, vala-
mint Hóbor Ferenc a klub vezetője 
vett részt az eseményen. Hudák Mi-
hály kiváló borász a Százhalombat-
ta-Érd határában termesztett sző-
lőből készült finom borokkal támo-
gatta a csapatot, Vezér Mihály pol-
gármester pedig saját termesztésű 
szőlőjét kínálta fel a nedük mellé. A 
látványos battai asztalt Dobos Ág-
nes pr. munkatárs terítette meg.

Dr. Lukács László, Tárnok pol-
gármestere elmondta, hogy a szü-
reti fesztiválnak már 14. alkalom-
mal része, hogy meghívják a kör-
nyező települések vezetőit, akik a 
legjobb boraikat hozzák a kóstolta-
tásra. Tárnokon bár csökkent a sző-

lőtermesztés, a hegyen lévő pince-
rendszer még jó lehetőséget kínál 
erre. Örömét fejezte ki, hogy sok 
polgármester elfogadta az invitá-
lást, amely révén sorosabbra fűzhe-
tik a baráti szálakat.

Vezér Mihály közösségi olda-
lán köszönetet mondott Dr. Luk-
ács Lászlónak a meghívásért, illet-
ve a Csobolyó Borbarát Klub tagja-
inak a részvételért, továbbá Hudák 
Mihálynak a finom borokért.

Török Sándor elmondta, hogy 
örömmel és köszönettel tett eleget 
a szakértő csapattal együtt a szíves 
meghívásnak, aminek nyomán a te-
lepülések borain keresztül is erősít-
hették a térségi kapcsolatokat. A jó 
hangulatú, nemzetiségi rendezvé-
nyen Érd, Tárnok, Pusztazámor és 
Ercsi polgármestereivel, alpolgár-
mestereivel a közös borkóstoltatás 
mellett lehetőség volt beszélgetés-
re, eszmecserére is. A közműszol-
gáltatásokban való részvétel mellett 
sok más is összeköti a régiós telepü-
léseket; rendkívül népszerű példá-
ul a Battai Napok és a Summerfest, 
amely rendezvényeket számosan 
felkeresnek a térségből is. A régiós 
együttműködés különösen fontos a 
mostani, kiszámíthatatlan helyzet-
ben, ezért is hívta fel korábban Érd 
figyelmét a Battán már megkezdett 
ledizzócsere-programra – mondta 
el Török Sándor.

n

Szüreti szomszédolás
Több régiós település mellett, Százhalombatta is meg-
hívást kapott a XVII. alkalommal megrendezett Tárnok 
Szüreti Mulatságra.

Vezér Mihály elmondta, a meg-
beszélésen szó volt az iskola tervei-
ről, áttekintették a város és az intéz-
mény közös ügyeit. 

Bár hivatalosan az Érdi Szakkép-
zési Centrum gyakorolja a fenntar-
tói jogokat és szervezi a nevelési, ok-
tatási feladatokat, az Önkormány-
zat, mint az ingatlan tulajdonosa 
több kisebb felújítást is elvégzett 
az elmúlt években. Továbbá 2 éve 5 
millió forint összegben a város elké-
szíttette a tető beázást kiküszöbölő 
műszaki terveket, aminek nyomán 
megújulhat a szerkezet. 

Hangsúlyozta, hogy a lehetősé-
gekhez mérten továbbra is szeret-

nék segíteni a battai iskolákban fo-
lyó színvonalas munkát, az erkölcsi 
értékek és a tudásanyag átadását. A 
polgármester sok sikert kívánt a tes-
tületnek a tanévhez, illetve az igaz-
gató asszonynak tervei megvalósítá-
sához. n

Közös ügyek
Százhalombattai Széchenyi István Technikum és Gimnázium 
munkaértekezletén találkozott Vezér Mihály polgármester Lász-
lóné Garaguly Anikó szakmai igazgatóhelyettes, újonnan megbí-
zott igazgatóval és munkatársaival szep tember 14-én.
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Hagyományosan városi elisme-
réseket is átadtak, illetve szombati 
ebéddel vendégelték meg a 65 évnél 
idősebb battai lakosokat. A rendez-
vény keretében köszöntötték a virilis-
tákat – MOL Nyrt, Dunamenti Erőmű 
Zrt. Dunastyr Zrt. – átadták a „Kö-
zösségünkért Dijakat”, polgármesteri 
díszoklevélben részesült sportsikere-
iért Kovács Zombor gokart versenyző 
és Kardos István, a Százhalombattai 
Vízilabda Egyesület elnöke. Emlék-

táblát vehettek át a Virágos Százha-
lombatta és a Tiszta Udvar Rendes 
Ház verseny legjobbjai.

Vezér Mihály polgármester örö-
mét fejezte ki, hogy újra együtt le-
hetett a város Százhalombatta egyik 
legnagyobb ünnepén. Köszönetet 
mondott a szervezőknek, közremű-
ködőknek, segítőknek. Méltatta a 
nagyadózókat, hangsúlyozva, hogy 
rendkívül fontos szerepet töltenek 
be a város életében, nemcsak a helyi 

adók és a munkahelyteremtés, hanem 
az egyéb, nagyarányú társadalmi sze-
repvállalás révén is. A kiváló együtt-
működés jegyében az Önkormány-
zat is segíti a cégek működését – tette 
hozzá. A polgármester köszöntötte az 
ünnepi ebéden részt vevő 65 év feletti 
meghívottakat.

Török Sándor alpolgármester, a 
„Közösségünkért Díj” ötletgazdája, 
fontosnak nevezte, hogy elismerésben 
részesülhetnek azok, akik példaértékű 
tevékenységükkel valóban sokat tesz-
nek a közösségért. Mint mondta, van-
nak olyanok, akik már több évtizede 
önzetlenül, köszönetet nem várva te-
vékenykednek. „A díj ugyanakkor an-
nak is nagy öröm, aki adja, és annak 
is, aki kapja” – fogalmazott.

Nagy Balázs alpolgármester vé-
leménye szerint, bár fiatal a város, a 
Summerfest és a Battai Napok már 
olyan meghatározó tradicionális ren-

dezvények, amelyek meghatározzák 
a település identitását. Utóbbi színes 
esemény most is remek alkalom volt 
arra, hogy kikapcsolódva mindenki 
jól érezze magát. 

Szigetvári József a főszervező Ba-
rátság Kulturális Központ igazgató-
ja kiemelte, ezúttal is arra törekedtek, 
hogy az aktuális széles zenei paletta 
legjobb előadói lépjenek színpadra. 
Hozzátette, ez rendkívül komoly szer-
vezői munkát, illetve erős kapcsolati 
tőkét igényel.

Ádám Erika főszervező elmond-
ta, hogy minden 65 év feletti lakos-
nak névre szóló polgármesteri meg-
hívót küldtek a szombati ebédre. Pör-
költ és tarhonya került a tányérokra, 
üdítő, sör és édesség kíséretében. A jó 
ebédhez bárzene, majd operett sláge-
rek szóltak, sokan táncra is perdültek.

n

Együtt volt a város
Ismét három napos közösségi ünnepet tartottak Százha-
lombattán szeptember 9-11-e között. A Battai Napokon 
színvonalas könnyűzenei koncertek, operett slágerek, 
gyerek, sport- és családi programok, vidámpark, kézmű-
vesek, borfalu, gasztronómiai és kirakodóvásár, valamint 
főzőverseny várta a nagyszámú érdeklődőt.

Az állófogadással egybekötött ün-
nepségen beszédet mondott Horváth 
Péter, a Dunamenti Erőmű vezérigaz-
gatója, Lehőcz Balázs Gábor, a több-
ségi tulajdonos MET Asset Manage-
ment Holding AG alelnöke, Palkovics 
László, technológiai és ipari minisz-
ter, valamint Kaderják Péter, a Ma-
gyar Akkumulátor Szövetség ügyve-
zetője. A várost Vezér Mihály polgár-
mester és Török Sándor alpolgármes-
ter képviselte az avatáson.

A három, lítiumion-akkumulátort 
tartalmazó rendszer összesen 4 me-
gawattos tárolási kapacitással ren-
delkezik, mintegy 8 megawattórányi 
energia tárolását teszi lehetővé, ami 
igény szerint felhasználható a villa-
mosenergia-hálózat egyensúlyának 
fenntartására, vagy a csúcsidőszaki 
fogyasztás kiszolgálására. A rendszer 
tárolási ciklusideje két óra, ami szinte 
egyedülálló Magyarországon, mert az 
eddigi gyakorlat szerint jellemzően a 
teljesítményoptimalizált, fél-egyórás 
tárolást alkalmazzák.

Vezér Mihály örömét fejezte ki, 
hogy az országban elsőként Százha-
lombattán telepítettek ilyen nagy ka-

pacitású energiatárolót, amihez gra-
tulált Lehőcz Balázsnak és Horváth 
Péternek, illetve kollégáinak, akik-
nek sok éves szakmai munkája nyo-
mán valósulhatott meg a fejlesztés. A 
beruházásnak nem csak a megújuló 
energia hasznosítása miatt van nagy 
jelentősége, hanem azért is, mert az 
innováció további fejlődést bizto-
sít az Erőmű számára. Mintaértékű 
az együttműködés az Önkormányzat 
és vállalat között, amit a cég kiemelt 
társadalmi szerepvállalása is mutat – 
tette hozzá a polgármester. A közcé-
lú feladatokhoz évente több, mint 20 
millió forinttal járul hozzá a DE Zrt. 
A kölcsönösség jegyében a város is se-
gíti az erőműben zajló beruházásokat, 
példaként említette, hogy a korábban 
létrehozott napelempark különleges 
eljárással mentesülhetett a magas te-
lek- illetve építményadó alól.

Horváth Péter beszédében a töb-
bi között rámutatott arra, hogy a kö-
vetkező évtizedben az energiatárolás 
térnyerése várható a villamosenergia 
szektorban, így a mostani kísérleti 

Magyarországon elsőként Tesla MegaPack akkumulátoros 
villamosenergia-tároló rendszert adtak át a Dunamenti 
Erőműben szeptember 9-én. A vállalat egyúttal csatlako-
zott a Magyar Akkumulátor Szövetséghez, valamint bemu-
tatták a világ egyetlen napelemes lakóautóját.

Egyedülálló zöld-beruházás Százhalombattán

Foly tatás a következő ol da lon

Lehőcz Balázs Gábor, a MET Asset Management Holding AG alelnöke, Lehőcz Balázs Gábor, a MET Asset Management Holding AG alelnöke, 
Dr. Kaderják Péter, a Magyar Akkumulátor Szövetség ügyvezetője, Dr. Kaderják Péter, a Magyar Akkumulátor Szövetség ügyvezetője, 
Dr. Palkovics László technológiai és ipari miniszter és Horváth Péter, Dr. Palkovics László technológiai és ipari miniszter és Horváth Péter, 
a Dunamenti Erőmű Zrt. vezérigazgatójaa Dunamenti Erőmű Zrt. vezérigazgatója
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projekt után a következő években to-
vábbi villamosenergia-tároló kapaci-
tások telepítését tervezik. A beruhá-
zás az egyik kulcsfontosságú eszköze 
a vállalat folyamatban lévő K+F pro-
jektjének. Szólt arról is, hogy a jövő 
a karbonmentes megoldásoké; a há-
lózati rugalmasságot biztosító gázos 
erőműveknek is minél inkább ebbe az 
irányba kell menniük. Az energiatáro-
lásra is építő mostani fejlesztés egy-
fajta előszobája az ipari léptékű, tíz-
szeres nagyságrendű alkalmazások-
nak – mondta a vezérigazgató.

Lehőcz Balázs Gábor kiemelte, 
hogy nagyon fontos mérföldkőhöz ér-
kezett az iparág; ma ezek a beruházá-
sok megtérülnek. “Új világot élünk, ma 
arról beszélgetünk, hogy csak 18 fokig 
fűthetünk télen. De ez jó hír, mert azt 
jelenti, hogy reagálunk a helyzetre, a 
válságra. Ez mindannyiunk számára 
ébresztő hívás; ha Európa meg akarja 
tartani azt a szerepet, ahova predesz-
tinálja magát, akkor azért keményen 
kell megdolgozni, leginkább Nyugat-
Európának” – emelte ki. A MET igaz-
gatója elmondta azt is, hogy az elmúlt 
két évtizedben kevesebbet fordítottak 
az energetikai cégek a hálózatok fej-
lesztésére, mint amennyit kellett vol-
na, pedig nagyon nagy szükség van 
azok a berendezésekre, amelyek se-
gítik a megújuló energia rendszerbe 
integrálását. Ezt a hátrányt most be-
hozni látszanak ezen a beruházások, 
még ha most mindent gyorsabban 
is kell megvalósítani. Hozzátette: a 
MET Csoport mindig megtalálja a ne-
héz helyzetek megfelelő megoldást, és 
az ezekben rejlő üzleti lehetőségeket, 
így az energia-átmenetet segítő kihí-
vásokra is lehetőségként tekint, amik-
re beruházásokkal és eszköz-fejleszté-
sekkel válaszol.

Palkovics László hangsúlyoz-
ta, hogy a villamosenergia-rendszer 
egyensúlyának fenntartásához és a 
csúcsidőszaki fogyasztás kiszolgálá-
sához elengedhetetlen az energiatá-
rolási kapacitás fejlesztése, „az irány 
jó, egyezik a kormányzati szándék-
kal”. Ennek megfelelően a több mint 

egymilliárd forintos fejlesztést az ál-
lam is támogatta. Magyarország nem 
áll rosszul energetika terén, jelentő-
sen nőtt például a naperőművek ál-
tal termelt villamos energia hányada 
a teljes energiamixben, ezzel az elmúlt 
időszakban Magyarország a harmadik 
legnagyobb növekedést produkálta 
Európában Lengyelország és Finnor-
szág után. Mint mondta, ez csak a kez-

det, sok a teendő még, további fejlesz-
tésre van szükség, a többi között az 
energiatárolás területén. A miniszter 
arról is beszélt, hogy a kiegyenlítést 
szolgáló tárolókapacitások fejlesz-
tése mellett a villamos energiaháló-
zat irányíthatóságának javítása, vala-
mint a megújuló erőművek és meg-

lévő erőművek fejlesztése is kiemelt 
cél. Emlékeztetett arra, hogy Magyar-
ország 1990-től 2020-ig 34 százalék-
kal csökkentette üvegházhatású gáz-
kibocsátását, 2030-ra az 55 százalé-
kot szeretnék elérni, 2050-re pedig a 
karbonsemlegesség a cél. Ehhez e je-
lenlegi energiafelhasználás 35-40 szá-
zalékát kitevő földgáz-felhasználást 
is csökkenteni kell megújuló energia-

források alkalmazásával, mert a cél 
2050-ig a 10%-os arány elérése, ami 
itthonról is kitermelhető, de a biogáz 
termelés fokozásával is biztosítható.

Kaderják Péter elmondta, hogy 
a Dunamenti Erőmű csatlakozásá-
val már 52 tagot számlál a szervezet. 
A Szövetség célja, hogy ellássa a ma-
gyar akkumulátoripari értékláncban 
tevékenykedő társaságok érdekképvi-
seletét, elősegítse a magyar akkumu-
látoripar fejlődését és európai integ-
rációját, továbbá tagjainak érdekében 
működjön közre a Nemzeti Akkumu-
látor Iparági Stratégia 2030 végrehaj-
tásában, az akkumulátoripari érték-
láncban tevékenykedő társaságok és a 
stratégia végrehajtásáért felelős kor-
mányzati és intézményi szervek kö-
zötti szakmai együttműködés bizto-
sításával. Napjaink egyik legnagyobb 
kihívása a világban a körforgásos, 
karbonsemleges gazdaság megterem-
tése. Kiemelt fontosságú feladat a ha-
gyományos energiatermelés és a köz-
lekedés „zöldítése”, a szén-dioxid és 
egyéb üvegházhatású gázok kibocsá-
tásával járó technológiák megújítá-
sa, amire jó példa az Erőműben zajló 
szisztematikus fejlesztés – fogalma-
zott az ügyvezető.

Magyarországra érkezett a világ-
körüli úton lévő Tesla Model X von-
tatású, LONGI napelemes szárnyak-
kal működő SolarButterfly lakóautó, 
amelyet a magyar származású, Svájc-
ban élő ötletgazda, Louis Palmer mu-
tatott be, illetve prezentáció kertében 
beszámolt az eddigi úti élményekről. 
A 100%-ban megújuló energiával mű-
ködő, svájci diákok által tervezett 18 
méter hosszú lakókocsi 6 kontinensen 
90 országot jár be 4 év alatt. Kizárólag 
napelemekkel termeli ki magának és 
az azt vontató elektromos Teslának a 
szükséges energiát, egy töltéssel 200 
km-t tudnak megtenni.  n

Folytatás az előző oldalról

Vezér Mihály elmondta, a járvány-
helyzet elmúltával módosult az eddi-
gi célkitűzés, a továbbiakban a meg-
növekedett rezsiköltségek kifizetésé-
hez nyújtanak segítséget a battai csa-
ládoknak. 

Az alapító köszönetét fejezte ki a tá-
mogatóknak és a kuratóriumi tagok-

nak, akik révén sikeres volt az eddigi 
működés, közel 20 millió forint érték-
ben tudtak segíteni. Megmutatkozott, 
hogy Százhalombattán szolidáris em-
berek élnek, akinek módjában áll, szí-
vesen adakoznak közérdekű célokra. 
Az alapítványi kezdeményezés érzé-
kelhetően erősítette a társadalmi ösz-

szefogást. Az energiaárak rendkívüli 
mértékben megemelkedtek, de a csa-
ládoknak életképeseknek kell marad-
niuk, a telet át kell vészelni. Különö-
sen fontos, hogy a gyerekek ne szen-
vedjenek hiányt a mindennapi életvi-
telhez szükséges feltételekben.

A kuratórium elnöke, dr. Bercziné 
dr. Fazekas Olga arról tájékoztatott, 
hogy az alapítvány jelenleg mintegy 2 
millió 300 ezer forinttal rendelkezik, 
amely elegendő új cél megvalósításá-
hoz. A háborús helyzet, a gazdasági 
válság, illetve egy esetleges újabb jár-
vány miatt sokaknak veszélybe kerül-
het a megélhetése és az anyagi bizton-
sága, ezért segítségre lesz szükségük. 
A támogatást pályázatok kiírása nyo-
mán lehet majd igényelni, ennek rész-
leteiről rövidesen tájékoztatnak.

Az alapítvány továbbra is várja a 
cégek és magányszemélyek felaján-
lásait; Takarékbank Százhalombatta: 

50420379-10002364, elérhető a szer-
vezet honlapja és Facebook oldala is. 
Az alapítvány személyesen is felkeres-
hető a székhelyén; 2440 Százhalom-
batta, Ifjúság útja 7.

Mint ismert, Vezér Mihály alapí-
tó magánemberként ötszázezer forin-
tos befizetéssel hozta létra a szerve-
zetet 2020 áprilisában. A kuratórium 
elnöke dr. Bercziné dr. Fazekas Olga 
ügyvéd, további kurátora dr. Horváth 
Ágota aljegyző és Ádám Erika, a Ho-
tel Training igazgatója. A kezdemé-
nyezéshez az induláskor azonnal töb-
ben csatlakoztak, a Dunamenti Erő-
mű Zrt. 4 millió forinttal, a BUFA, a 
SZÁKOM és a Sporthalom Kft. egy-
egymillió forinttal, az ÉSZKE civil 
szervezet 300 ezer, Török Sándor al-
polgármester, Szél Pál és Kovács La-
jos ÉSZKE képviselők 300-300 ezer 
forinttal támogatták a célkitűzést.

 n

Újabb remény a nehéz helyzetben lévő családoknak
Folytatja támogatói tevékenységét Százhalombattán a Remény 
Bajnoka Alapítvány – jelentette be a szeptember 26-i tájékozta-
tón Vezér Mihály polgármester, a szervezet alapítója. 
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A választás kiírása az eddigi volt 
ÉSZKE képviselő, Szél Pál halála mi-

att vált szükségessé. Az ajánlóíve-
ket szeptember 12-én, délután 4 órá-

ig lehetett leadni azoknak a szerve-
zeteknek és független jelölteknek, 
amelyek/akik indulnak a képviselői 
posztért. 

A Helyi Választási Bizottság ennek 
alapján öt jelöltet vett nyilvántartás-
ba, illetve kisorsolta a szavazólapra 
kerülés sorrendjét – tájékoztatott dr. 
Csútor Tünde, a testület elnöke.

A jelöltek ezek alapján: 
1. Rupics József János (független), 
2. Lukács Bernadett (FIDESZ-KDNP), 
3. Sinka László (ÉSZKE civil szerve-
zet), 
4. Guruz Gergely (független), 
5. Dr. Korcsmáros Iván (független).

 n

Időközi választás
Öt jelölt indul Százhalombattán az időközi önkormányzati képvise-
lő választáson a dunafüredi 6. számú egyéni választókerületben 
október 16-án.

Rupics József vagyok. Battán, azon 
belül is a 6. számú választókörzet-
ben, Dunafüreden élek feleségem-
mel és két gyermekemmel. Immár 
20 éve törekszem arra, hogy részese 
lehessek a battai és a szűkebb lakó 
környezetem Dunafüred közösségi 
életének.

Rengeteg szállal kötődöm Battá-

hoz, így hosszú ideje igyekszem tá-
mogatni a battai iskolák (Arany, 
Eötvös), segítő szervezetek, egyesü-
letek (Sérültekért Alapítvány) mun-
káját. Hol társadalmi munkával, 
hol anyagilag, hol pedig eszközök-
kel, egyéb tárgyi segítséggel. Folya-
matosan támogatom sportolók, ma-
gánszemélyek boldogulását, előre 

jutását, ami továbbra is így lesz, míg 
erőm és lehetőségeim ezt engedik.

Számomra mindig is fontos volt 
a battai szabadidősport, a közösségi 
rendezvények/események, így részt 
vállaltam Sárkányhajó versenyek-
ben, mint szervező, és versenyző. Ez 
a munkám teljesedett ki 2018-ban, 
mikor a VUK SE Úszószakosztályá-
nak vezetését vállalhattam el, ahol 
az a megtiszteltetés ért, hogy 2020 
óta elnökségi tag is vagyok. 

A közösségért való felelősségvál-
lalás, a közösségért való tenni aka-
rás éltetett és éltet a mai napig is, 
mikor társadalmi szerepet vállalok. 
Ezért például úszóversenyek, sport-
események szervezésében vállaltam 
részt, aktívan igyekeztem segíteni 
a senior úszók felkészülését, a ver-
senyzők versenyekre jutását. Szá-
mos társadalmi szerepvállalásban 
segédkeztem, így például a COVID 
idején az úszókkal maszkokat osz-
tottunk a város lakóinak, és igyekez-
tünk minél többeket segíteni. Büsz-
ke vagyok rá, hogy például az utol-
só felnőtt, rövidpályás úszó OB-t én 
szervezhettem. Megtisztelő, hogy 
ezt a munkát Százhalombatta vá-
rosa 2021 évben a Közösségért díj-
jal ismerte el.

Soha nem voltam politikus, és 
most sem ezért indulok. Minden ed-
digi, a közösségért végzett tevékeny-
ségemet társadalmi munkában, 
azért díjazást nem várva végeztem. 
Azt gondolom, Fürednek a füredi fi-
ataloknak, közép- és szépkorúaknak 

frissítésre, friss lendületre és töret-
len fejlődésre van szüksége. Itt élő-
ként mindig is szívemen viseltem 
Dunafüred sorsát. A tenni akarás 
vezérel, mint ahogy eddigi életem-
ben is mindig a jobbítani, a javítani 
és a jobbá tenni vágyás volt az egyik 
alapvetése a munkámnak, a magán- 
és közösségi életemnek.

Fürednek frissítésre van szük-
sége! Itt jobbítani, tenni és javítani 
kell a dolgokon, nem pedig politikai 
alapokon egyezkedni, alkudozni, 
vagy pláne ígértekkel kampányolni.

Fürednek frissíteni kell:
• a parkjait, a közösségi tereit,
• az utakat, hiszen azokat nem 

csak megépíteni kell, de karban-
tartani, javítani is,

• a saját hozzáállásunkat, és na-
gyobb figyelmet kell szentelnünk 
egymásnak, a szomszédjaink-
nak, így segítve a környezetünk-
ben élő időseket, és ezzel növelve 
a közbiztonságot,

• a zöldhulladék eddigi szállításá-
nak rendjén, gyakorlatán,

• a közlekedési infrastruktúrát. 
Például végre meg kell építe-
nünk egy, de inkább kettő zebrát 
a strand, és a szabadidőközpont, 
valamint a füredi oldal között,

• a képviselői munkáról alkotott 
képet, és úgy dolgozni a közössé-
gért, hogy a szokásokból kitörve 
közös munkával elérhessük vég-
re a rég vágyott céljainkat!

Rupics József

Soha nem voltam politikus; 
most sem azért indulok

Foly tatás a 7. ol da lon
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Rupics József vagyok, sokan 
Rupiként ismernek, ismertek. Én 
nem győzni indulok a választáson, 
hanem azért, hogy tovább, széle-
sebb jogkörökkel szolgálhassam a 
szűkebb pátriámat, hogy tehessek 

Füredért, tehessek értetek, Önökért, 
fiatalokért, közép- és szépkorúakért 
egyaránt! Nem támogatást kérek, 
és nem politikai elköteleződést, ha-
nem bizalmat! Én nem képviselő úr 
kívánok lenni, hanem Rupi mara-
dok, füredi és battai, ahogy Önök, 
Ti is. Nekünk ezért a városért, ezért 

a kerületért együtt kell dolgoznunk!
Ezért azt kérem, hogy tegyünk 

együtt Battáért, tegyünk a szűkebb 
környezetünkért, és tegyünk végre 
egymásért, közösen valamit, vala-
mi jót! Első lépésként a bizalmato-
kat, az Önök bizalmát kérem, hogy 
képviselhessem ezt a körzetet a Vá-

ros közgyűlésében, és képviselhes-
sem az érdekeinket, a jövőnket és 
a sorsunkat egy frissebb, szebb és 
élhetőbb Százhalombattáért, és 
Dunafüredért!

Találkozzunk október 16-án, és 
kezdjünk bele együtt!

 n

Folytatás az előző oldalról

A kerületben Szél Pál korábbi, 
szintén ÉSZKE képviselő halála mi-
att írtak ki időközi önkormányzati 
választást október 16-ra.

Az eseményen részt vett Vezér 
Mihály az ÉSZKE elnöke, és Szél 
Pál, a körzet egykori képviselőjé-
nek fia is.

Vezér Mihály köszöntötte az 
egybegyűlteket, mint mondta, Sin-
ka László a középen álló erőt kép-
viseli. Megjegyezte, hogy a sor-
solás nyomán a szavazólapon is a 
központi 3. helyen szerepel az öt 
jelöltből. Az ÉSZKE is a centrum-
ban helyezkedik el, lokálpatrió-
ta szervezet, amely sem nem jobb-
, sem nem baloldali, kizárólag helyi 
ügyek mentén politizál. Az elmúlt 
évtizedek is mutatják, hogy min-
dig mások véleményének tisztelet-
ben tartása mellett, szakmai ala-
pon igyekeznek konszenzusra jutni 
a döntések során. Az alapos, egyez-
tetéseken nyugvó előkészítő mun-

kának köszönhetően, a testületi 
szavazások során 99%-ban egyhan-
gúlag hozzák meg a döntéseket a 
képviselők. Emlékezetett, hogy ko-
rábban Sinka László – diplomata-
ként és sportvezetőként szerzett ta-
pasztalatait kamatoztatva – 9 éven 
keresztül képviselőként, illetve al-
polgármesterként kiválóan látta el 
feladatát. Ő az egyetlen olyan hite-
les személy, aki méltó módon tudná 
folytatni a Szél Pál által végzett, ki-
emelkedő színvonalú munkát. Ve-
zér Mihály szólt arról is, hogy a je-
lenlegi bizonytalan, válságos hely-
zet alkalom arra, hogy mindenki, 
akiben van fogékonyság – Sinka 
László ilyen személy – még jobb 
emberré váljon. Felelősen gazdál-
kodva együtt kell működni a talpon 
maradásért, segítséget nyújtva a ki-
szolgáltatott társadalmi rétegek-
nek. Az ÉSZKE, illetve Sinka Lász-
ló ezt a szemléletet vallja, ezért arra 
kérte a dunafüredi lakosokat, hogy 

a városrész, illetve Százhalombatta 
érdekében őrá voksoljanak.

Sinka László szomorú apropó-
nak nevezte, hogy Szél Pál elhuny-
ta okán volt szükséges a választás 
kiírása. Különösen fájdalmas gye-
rekkori barátjának elvesztése an-
nak fényében is, hogy családjaik 
mindennapjai összefonódtak. Az 
élet olykor kérlelhetetlen, azon-
ban tovább kell menni az úton. Eb-
ben a helyzetben kötelező felada-
tot vállalni azoknak, aki hasonlóan 
gondolkodnak és együtt tevékeny-
kedtek – fogalmazott. Nem csak a 
sport, hanem a városhoz való kötő-
dés is meghatározó volt mindket-
tőjük esetében. Megtisztelőnek ne-
vezte, hogy az ÉSZKE jelöltje lehet, 
hozzátéve, hogy nagyon jó emlékű 
és tevékeny 9 évet töltött el koráb-
ban a testületben. Felidézte, hogy 
különleges, erőt adó momentum 
volt, hogy Díszpolgári Címmel is-
merték el a munkáját; több más ki-

tüntetés közül ez volt a legfeleme-
lőbb. A díj még jobban arra sarkal-
ja, hogy amíg érez magánban fizikai 
és mentális erőt – jótékonykodás 
révén is – minél többet adjon vissza 
Százhalombattának. 

„Érzékenység, szolidaritás, pár-
beszéd” – ezzel a három szóval jel-
lemezte a képviselői munka lénye-
gét, ezen értékek mentén tevékeny-
kedik az ÉSZKE is. Felhívta a fi-
gyelmet, hogy különösen nehéz 
időszak követezik, amelynek keze-
lésére nincs tapasztalati tudás. Na-
gyon kemény munkával lehet csak 
elérni azt, hogy működőképes ma-
radjon a város, a korábbi problé-
mák ehhez képest – bár fontosak – 
csekély mértékűnek tekinthetők. Az 
egyik alapvető feladat az idősek, az 
egyedülállók és a családok támoga-
tása – fogalmazott. A rendkívüli ki-
hívást jelentő válságkezelés közös 
testületi felelősség vállalást igényel. 
A feladatmegoldáshoz kellő bátor-
ság, hozzáértés, diplomácia és opti-
mizmus szükséges, nem szabad fe-
lelőtlen ígérgetésekbe bocsátkoz-
ni. A szemtől szembeni viták híve-
ként, másokkal ellentétben, ő és az 
ÉSZKE soha nem lesz részese sem-
milyen „hátulról jövő szurkálódás-
nak, sárdobálásnak”.

Sinka László a felkérés előtt 
egyeztetett Szél Pál családjával, 
amely megerősítette döntésében. 
Beszéltek arról, hogy Szél Pál – 
édesapja maradandó példáját kö-
vetve – egyre jobban bekapcsolód-
na a közéleti tevékenységbe. 

Szívesen vállalja a feladatot, 
amennyiben a választók is úgy gon-
dolják, hogy alkalmas a képviselet-
re, akkor szavazzanak a középen 
lévő, 3-as számú jelöltre – zárta 
gondolatait Sinka László.

Szél Pál elmondta, hogy édesap-
ja, betegsége súlyosbodásakor arra 
kérte, hogy induljon a választáson. 
Sokat gondolkodott a továbbiakról, 
végül számos családi és munkahelyi 
elfoglaltsága miatt arra jutott, hogy 
nem méretteti meg magát. A Sinka 
Lászlóval való beszélgetés nyomán 
maga is úgy látja, hogy tapasztalt, 
elhivatott személyként ő folytathat-
ja képviselőként a legméltóbban és 
legjobban édesapja városért végzett 
munkáját. n

„Érzékenység, szolidaritás, párbeszéd” 
Sinka László szerint az önkormányzati munka lényegét a fent idézett szavakkal lehet a 
legjobban megragadni, ezen értékekre van leginkább szükség a mindennapokban. Az 
ÉSZKE önkormányzati képviselőjelöltje a százhalombattai 6. sz., dunafüredi egyéni vá-
lasztókerületben tartott lakossági fórumot szeptember 21-én.
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Kétgyermekes családapaként élek vá-
rosunkban. Dunafüreden és egész 
Százhalombattán sokan ismernek, 
részben, mint helyi ügyvédet, részben 
pedig, mint a Napos Oldal néven mű-
ködött hajdani várospolitikai és kör-
nyezetvédelmi civilszervezet egyik 
volt vezetőjét, önkormányzati képvi-
selőjét. Közösségi szerepvállalásom 
eddig is szerteágazó volt a Hart-bot-
rány áldozatainak évtizedes díjmen-
tes jogi képviseletétől a városunkba 
tervezett gumifeldolgozót elkergető 
sikeres tüntetés kezdeményezéséig, 
megszervezéséig! 

Barátaim és ügyfeleim tudják jól, 
hogy szavatartó, állhatatos, küzde-
ni tudó, de a jó megoldások érdeké-
ben kompromisszumokra is képes és 
minden előremutató együttműködés-

re nyitott ember vagyok, így vállalá-
saimat komolyan lehet venni. Ezért 
kérem, Dunafüred lakóit, hogy sza-
vazzanak rám a 2022. évi időközi vá-
lasztáson, ahol független jelöltként 
indulhatok, köszönhetően annak, 
hogy támogatóim két nap alatt meg-
töltötték aláírásaikkal az ehhez szük-
séges jelölőíveket!

’K, mint Korcsmáros” néven köz-
readott alapprogramom a következő: 

 1. Kompromisszumos politizálást 
tartok a településvezetésben helyes-
nek! A nagypolitikában jellemző erő-
politizálásnak és a konfliktuskeresés-
nek egy kisváros közéletében nincs 
helye! 

2. Közvetlen kapcsolattartás! Fü-
reden élek, zömmel a városban dol-
gozom, mindenki számára elérhető 

leszek a mindennapokban! Évente (a 
költségvetés elfogadása előtt) átfogó-
an kikérem majd a fürediek vélemé-
nyét arról, hogy az adott esztendőben 
milyen problémákat tartanak megol-
dandónak, milyen fejlesztéseket sze-
retnének!

3. Közbiztonságunk jelenlegi jó 
szintjének megőrzése, javítása! Ez ta-
lán az egyik legfontosabb célkitűzé-
sem!  

4. Környezetvédelem! A téma min-
dig szívügyem volt, családunk is ter-
mészetjáró, kirándulgató. Füreden az 

ártér, a gát és a Csónakázó-tó mögöt-
ti terület folyamatos rendben tartása 
sürgősen megoldandó (a mostanában 
elszaporodó szúnyog- és kullancskel-
tetők felszámolása)! A tó mögötti te-
rületen aktív fásítást, pihenőpark ki-
alakítását szorgalmaznám.

5. Közérdeket helyezni a profitéh-
ség elé! A Füreden is elburjánzó tár-
sasház-építési hullámot sürgősen 
meg kell állítani, mielőtt körzetünk a 
Matta-kertre kezdene hasonlítani.

6. Kompenzációt az infláció és a re-
zsidíjak növekedése által leginkább 
sújtott családoknak! A helyi szociális 
háló átfogó felülvizsgálatát! Szolidari-
tást a legkritikusabb helyzetű polgár-
társainkkal! És nem mondok le régi 
tervemről egy olcsó diszkont áruház-
lánc Százhalombattára vonzásáról 
sem.

7. Korszerűbb, biztonságosabb, 
szebb játszótereket gyermekeinknek!

8. Közlekedési baleseti gócpon-
tunk megszüntetését a Vasút utca és 
a Dunafüredi út kereszteződésében!

9. Közös képviselete lesz Duna-
füred egészének! A szomszédos 5. 
számú választókerület füredi része 
2019-ben már nekem szavazott bi-
zalmat! Ha most Önök is így tesznek, 
úgy egész Füredünket vállalom képvi-
selni önkormányzatunkban!

10. Kikötői névadás! Szél Pál (bár-
ki bárhogyan is ítéli meg munkássá-
gát) Füred rendszerváltás utáni törté-
netének meghatározó szereplője volt. 
Javaslom, hogy egyik kedvenc helyét, 
a kikötőt nevezzük el róla, és kapjon 
ott emléktáblát is!

Tisztelettel és számítva 
szavazataikra: 

dr. Korcsmáros Iván

Dr. Korcsmáros Iván 
képviselőjelölti 
bemutatkozója
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A rendezvény fővédnökei Schmitt 
Pál egykori köztársasági elnök, olim-
piai bajnok párbajtőrvívó, Molnár 
Zoltán a Magyar Edzők Társasága el-
nöke és Vezér Mihály Százhalombatta 
polgármestere voltak, utóbbit – hiva-
talos elfoglaltsága miatt – Török Sán-
dor alpolgármester képviselte az ese-
ményen.

A konferencián részt vettek to-
vábbá védnökként Prof. Hamar Pál, 
a MTTOE elnöke, Rigó Katalin, az 
Érdi Tankerületi Központ igazgatója 
és Szalai Attila önkormányzati képvi-
selő, az Ifjúsági, Sport, Kulturális és 
Közrendi Bizottság elnöke. Jelen volt 
többek között Köpf Károly, a Magyar 
Edzők Társasága titkára.

A köszöntők sorát Török Sándor 
kezdte, megemlékezett a nyáron el-
hunyt Szél Pál önkormányzati kép-
viselőről, hatodik danos judo mes-
terről, akinek élete nemcsak Százha-
lombattával, hanem a sporttal is ösz-
szeforrott. Szólt arról, hogy a város 
büszke múltjára, egyike azon telepü-
léseknek, amely a régmúlt emlékei-
nek nyomát viseli nevében. A száz-
halom a sírhelyekre utalva az i.e. 8-6 
században itt élt őskori nép emlékeit 
megőrző kifejezés. Báté – később Bat-
ta – pedig a limes határvonal része-
ként római kori település volt; a két 
tagból adódik a mai elnevezés. Sokat 
fejlődött a város, rendkívül látványos 
a modern főtér a két templommal, de 
számos más hangulatos, festői hely 
található Százhalombattán.  

A Nemzet Sportvárosa címmel ki-
tüntetett településen rendkívül élénk 
és eredményes a sportélet, kiemelke-
dő az utánpótlás-nevelés, köszönhe-
tően az elhivatott testnevelőknek és 
edzőknek. Példaként említette Hege-
dűs Róbert többszörös kajak világ- és 
Európa-bajnokot, illetve Dávid Kor-

nél NBA játékost, aki Százhalombat-
tán kezdett kosárlabdázni.

Százhalombattán kimagasló az egy 
főre jutó vizes-felület négyzetméter 
aránya, az egyik uszoda Szalai János 
nevét viseli, az úszásoktató több ezer 
gyermekkel szerettette meg a vizet. 
Az úszással már óvodás korban meg-
ismerkedhetnek a gyerekek, a VUK 
SE nagyon komoly országos után-
pótlás bázis úszásban; Milák Kristóf 
olimpiai bajnok innen indult el a vi-
lághírnév felé, de Egerszegi Krisztina 
olimpiai bajnok úszó is edzett a vá-
rosban. 

A lövészet is kiemelkedő, számos 
más sportágban is kiváló eredménye-
ket értek el a battai versenyzők. 

Százhalombattán – elsőként az or-
szágban – már 2011-ben bevezették a 
mindennapos testnevelést. 

Gőzerővel épül TAO-s forrásból az 
új Kosárlabda Edzőcsarnok az Arany 
iskola udvarán, ami az egyesület, az 
oktatás és a tömegsport igényeit is ki-
szolgálja majd. 

Az Önkormányzat hagyományo-
san külön gálán minden korosztály-
ban évente elismerésekkel díjazza a 
kiváló egyesületi sporteredményeket, 
illetve hagyomány az iskolai sporttel-
jesítmények díjazása is.  

Török Sándor köszönetet mondott 
a testnevelő tanároknak, az edzőknek 
és minden olyan személynek, akik se-
gítsége elengedhetetlen ahhoz, hogy a 
fiatalok aktív és egészséges felnőttek-
ké váljanak.

Schmitt Pál méltatta a testnevelők 
hivatását, akik egyúttal a lélek pszi-
chológusai. Mint mondta, „a sport 
arra szolgál, hogy felkészítse a testet 
a lélek virtusainak a megvalósításá-
ra”. A sport edzi az akaraterőt, kitar-
tást ad, alázatra és toleranciára tanít. 
Fontos intézkedés volt, hogy a kor-

mány – közreműködésével – 10 éve 
stratégiai ágazattá tette a sportot a 
mindennapos testnevelés bevezeté-
sével, aminek a főcélja elsősorban az 
egészséges életmódra való nevelés. 
Ezzel párhuzamosan számos sport-
létesítmény épült. Arra kérte a test-
nevelőket, hogy higgyenek a hivatá-
sukban, tartsák meg a hitüket abban, 
hogy a következő generáció teljesítő-
képességét az ő tevékenységük hatá-
rozza meg. A legszebb feladat a ma-
gyar gyerekek egészségéért fáradozni 
– fogalmazott Schmitt Pál. 

Molnár Zoltán kiemelte, hogy 
soha nem látott fejlesztés történt, il-
letve pénzügyi forrás érkezett a ma-
gyar sportba az elmúlt években. 
Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, 
hogy sok testnevelő elhagyta a pályát, 
amit az edzőkhöz hasonló nagyobb 
anyagi és erkölcsi megbecsüléssel le-
het visszafordítani. A Magyar Edzők 
Társasága a többi között arra törek-
szik, hogy minél több elismert testne-
velő-edző dolgozzon a sportban – tet-
te hozzá.

Rigó Katalin megtisztelőnek ne-
vezte, hogy Százhalombatta adhat 
otthont a konferenciának. Örömét 
fejezte ki, hogy Hegedűs Roland, a 
városban működő 1. számú Általá-
nos Iskola intézményvezetője, a Bat-
tai Testnevelő Tanárok Egyesülete 
elnöke szervezi az országos rendez-
vényt. Mint mondta, a testi nevelés 

nem csak szomatikus nevelés, hanem 
tudatos személyiségformálás is, ami 
a gyermekek életének fontos része, 
mindannyiunk közös ügye. A neve-
lési és oktatási intézményeknek nagy 
a felelőssége a felnövekvő generációk 
egészséges életmódra való nevelés-
ben. A testkultúra fejlesztéséhez Rigó 
Katalin sikeres és eredményes mun-
kát kívánt a jelen lévő szakemberek-
nek.

Szalai Attila Százhalombatta 
sportéletéről tartott részletes törté-
neti áttekintést. Szólt a sportegyesü-

letek megalakulásáról, a sportlétesít-
mények építésről és fenntartásáról, 
az iskolai sportolási és a tömegsport 
lehetőségekről. Felidézte a mai Sza-
lai János Uszoda kivitelezését, amely 
édesapja nevét viseli. Az egykori elis-
mert úszásoktató szakember 30 éves 
kiemelkedő tevékenysége nyomán 
közel 4000-en tanultak meg úszni. 

Az Önkormányzat külön, a terület-
tel foglalkozó szakbizottságot hozott 
létre, amelynek elnöke Szél Pál volt. 
A középtávú sportkoncepció kereté-
ben meghatározták az óvodai, a di-
áksport és a szabadidősport felada-
tait és finanszírozási módját. A város 
nagy hangsúlyt fektet az utánpótlás-
nevelésre, a feladatot 2002 óta a VUK 
SE látja sikeresen. Az igazolt sporto-
lók száma meghaladja az 1500 főt. 

Az elért eredmények és a tenni 
akarás elismeréseként Százhalombat-
ta megkapta a Nemzet Sportvárosa 
kitüntető címet 1997-ben. A város 
csapta Szél Pál vezetésével megnyer-
te a „Játék határok nélkül” nemzetkö-
zi versenyt 1998-ban. A jelenlegi ki-
számíthatatlan helyzet nem kedvez a 
sportéletnek sem, de az Önkormány-
zat a lehetőségek függvényében to-
vábbra is igyekszik biztosítani a meg-
felelő feltételeket. 

A beszéd végén Szalai Attila ki-
emelkedő százhalombattai sporto-
lók nevét ismertette, illetve méltatta 
Vezér Mihály polgármester a városi 

sport irányába elkötelezett támogatói 
tevékenységét.

A köszöntők után a konferencia 
résztvevői 1 perces csenddel adóztak 
a nemrégiben elhunyt testnevelő kol-
légák, illetve Szél Pál emlékének. 

A rendezvény szakmai előadás-
sokkal folytatódott, többek között 
meghallgatták Vizi Csabát, a városi 
Sporthalom KFt. vizes létesítményei-
nek  vezetőjét, aki a százhalombattai 
úszásoktatás összefoglaló történetét 
vázolta fel.

n

Testnevelői konferencia Százhalombattán
„Az úszásoktatás jelentősége és lehetőségei a mindenna-
pos testnevelésben” címmel tartott konferenciát a Magyar 
Testnevelő Tanárok Országos Egyesülete a Barátság Kultu-
rális Központban szeptember 23-24-én.
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Közterület-felügyelői pályá-
zat. A Százhalombattai Polgármeste-
ri Hivatal pályázatot hirdet közterü-
let-felügyelő munkakör betöltésére. A 
közszolgálati jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közszolgálati jog-
viszony, 6 hónap próbaidővel. A fog-
lalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 
A pályázat benyújtásának határideje 
2022. szeptember 30. A pályázati ki-
írással kapcsolatos további informá-
ció: szakmai kérdésekben Majerszki 
János csoportvezető nyújt a 06-
23/542-144-es telefonszámon, a 
foglalkoztatással összefüggésben: dr. 
Pápics Edit személyzeti munkatárs 
nyújt a 0623/542-110-es telefonszá-

mon. A pályázat benyújtásának mód-
ja: elektronikus úton: szemelyzeti@
hivatal.battanet.hu 

***
Állásajánlat. A százhalombat-

tai Arany János Általános Iskola és 
Gimnázium munkájára igényes taka-
rító munkatársat keres délutáni mun-
karendbe (12.20-20.20-ig), határo-
zott idejű közalkalmazotti jogvi-
szonyba. Elvárás: 8 általános iskolai 
végzettség. Jelentkezés esetén az ön-
életrajzokat a titkarsag@aranybatta.
hu e-mail címre várják. Érdeklődni 
a 06-30-242-6838-as telefonszámon 
lehet.

n

Szeptember 30. (péntek) 17 
óra: Omega klubdélután – Omega 
Sportcentrum

Október 1. (szombat) 10 óra: 
Fussunk, edzünk együtt – Csónaká-
zó tó

Október 5. (szerda) 17 óra: Vá-
rosi lokálpatrióták – A sportéletről 
tart előadást Sinka László sportve-
zető, lokálpatrióta, egykori alpolgár-
mester – „Matrica” Múzeum

Október 6. (csütörtök) 18 óra: 
Megemlékezés – Az Aradi vértanúk-
ra emlékezik a KÉSZ és az 1026. sz. 

Szent László Király Cserkészcsapat – 
Óváros, Szent László tér

Október 8. (szombat) 14 óra: 
Múzeumok őszi fesztiválja – Szezon-
záró – Régészeti park

Október 12. (szerda) 19 óra: 
Bakaruhában – Hunyady Sándor no-
vellája a Szolnoki Szigligeti színház 
előadásában – BKK színházterem 

Október 14. (péntek) 14 óra: 
Holdbeli csónakos – Weöres Sándor 
képzeletbeli utazása a Déryné Társu-
lat előadásában – BKK színházterem

n

HÍ REK-AK TU A LI TÁ SOKHÍ REK-AK TU A LI TÁ SOK
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Szalai Attila, a szervezet gazda-
sági alelnöke, Pest megyei vezető el-
mondta, az előírások értelmében öt 
év elteltével ki kell írni a tisztújító vá-
lasztást. 

A grémium elfogadta az elnöki és a 
pénzügyi beszámolót is. Nincs könnyű 
helyzetben a kamara, mert jelentősen 

lecsökkent a tagok létszáma, miután 
már csak a cégeknek kötelező a tag-
ság, így jóval kevesebb összeg folyik 
be a tagdíjakból, ugyanakkor nincs 
központi támogatás. Veszélybe került 
a szakma presztízse is, mert már csak 
általános iskolai végzettséghez kötött 
a tevékenység gyakorlása. (HTV)

Kamarai küldöttgyűlés
Az Országos Vagyonvédelmi Kamara Százhalombattán tartotta 
küldöttgyűlését szeptember 9-én. A küldöttek a többi között 
tárgyaltak a hamarosan esedékes tisztújítás részleteiről is. 

Közösen készítettünk különböző 
román ételeket, amiket meg is kós-
toltunk; juhtúrós puliszkát finom házi 
szalonnával, bálmost, mici és grill 
húst, padlizsánkrémet, zakuszkát, 
cior bát és más süteményeket, vala-
mint rahátos kalácsot. Az ételek mel-
lett kínáltunk házi szilvapálinkát, 
meggylikőrt (visináta) és házi borokat. 

A találkozón a kulináris élmények 
mellett a zene és a tánc is szórakozást 
kínált. Megbeszéltünk az elmúlt év 
eseményeit, és örültünk, hogy újból 
láthattuk egymást.

Az ünnepségen örömmel üdvö-
zölhettük Sinka László urat, Csúpics 
Nikolát, a Százhalombattai Szerb 
Őnkormányzat elnökét, Onciu Mirela 
Cristinát, Budapest XIII kerülete Ro-
mán Nemzetiségi Önkormányzatának 
elnökét, és Bodnár Zoltánt, a Csepeli 
Román Önkormányzat elnökét.

A program megvalósítását a Beth-
len Gábor Alapítvány támogatta.

A RONŐ nevében:
Zimmermann Krisztina 

Román Diaszpóra Napja
Az idén 12. alkalommal tartotta meg a Román Nemzetiségi 
Önkormányzat az ünnepet Százhalombattán az óvárosi szerb 
klubban, augusztus 27-én.

Az őszi-téli „Örkény” színházbér-
let első előadását október 3-án este 
tekintheti meg a bérletes közönség a 
Barátság Kulturális Központ színház-
termében. Az elképesztően kedves és 
szívet melengető Fergeteges látogatás 
című vígjátékot Pásztor Erzsi (Kos-
suth-díjas, Érdemes művész, Jászai 

Mari-díjas, Balázs Béla-díjas), Détár 
Enikő (Magyar Érdemrend Lovagke-
resztje), Bodor Szabina és Csórics Ba-
lázs előadásában láthatják a nézők. 
Érdemes a jegypénztárban érdeklőd-
ni, mert a bérletes előadások eseté-
ben mindig előfordul, hogy jegyet le-
het váltani az aznap távolmaradó bér-
lettulajdonosok miatt. Pásztor Er-
zsivel, aki az egyik legsokoldalúbb és 
legnagyobb színésznő hazánkban, és 
nem először lép fel városunkban, hi-
szen a Kossuth díj átvétele után, mint 
Kossuth díjas, az első fellépése Száz-
halombattán volt, nem csak október 
3-án találkozhat a BKK közönsége. 

A színművésznő a Hitvallás című 
kötetlen és immár hagyományokkal 
rendelkező beszélgetős est kerete-
in belül október 24-én, az életéről, a 
munkásságáról, a mindennapokról és 
a nem minden napi pillanatokról me-
sél majd. (A Hitvallás estjein olyan 
művészekkel, közéleti személyekkel 
lehetett találkozni, mint a Széchenyi 
család, Schaffer Erzsébet vagy Benkő 
Péter) 

Októberben a Déryné program ke-
retein belül két előadással is várjuk 
Önöket a Barátság Kulturális Köz-
pontban. A Szolnoki Szigligeti Szín-
ház október 12-én este, a Bakaruhá-
ban című előadás és annak parádés 
szereposztása által egy szívszorító 
történetnek lehetnek tanúi, melyben 
egyszerre lesz jelen a zene, a virág-
eső, a cselédkönny és a nevetés. A Dé-
ryné Társulat előadásában a Holdbé-
li Csónakos című ifjúsági színházi elő-
adást tekinthetik meg október 14-én, 
melyben a színészek az álmok világá-
ba repítik a közönséget. Gyerekeknek 
és felnőtteknek egyaránt ajánljuk ezt 
a mesebeli utazást. A Déryné Program 
alkalmával az állami támogatásnak 
köszönhetően a belépőjegy minimá-
lis kiadást jelent, amelyért igazi és na-
gyon minőségi előadásokat láthatnak 
a nézők. Érdemes figyelni, hogy mi-
kor lesz Déryné Programos előadás, 
hiszen ezek minden esetben a legjobb 
színházak legjobb előadásait jelentik 
jelképes árért.

Programjainkról bővebben ol-
vashatnak honlapunkon, a www.
baratsagkk.hu oldalon, továbbá meg-
találnak bennünket a Facebookon és 
az Instagramon. n

Őszi színek a Barátság 
Kulturális Központban

Bár a nyár véget ért, és egy időre búcsút kell intenünk számos 
szabadtéri programtól, szó sincs arról, hogy az előttünk álló hó-
napokat a négy fal között kellene töltenünk. A Barátság Kulturá-
lis Központban ősszel is számos lehetőséggel, színházzal várjuk 
a kicsiket és a nagyokat egyaránt! 
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A dm és együttműködő 
partnerei 5 millió forinttal 
támogatják a százhalombat-
tai Szülők Fóruma Egyesü-
letet

A hazai dm idén 7. alkalommal 
rendezte meg a Jótékonysági foci-
tornát üzleti partnerei számára. A 
kezdeményezés a munkatársaktól 
indult 2014-ben. A torna alapgon-
dolata, hogy együttműködő part-
nereikkel kicsit más pályán, kötet-
lenebb formában is találkozzanak 
a drogéria munkatársai, és mind-
ezt egy jó ügy érdekében tegyék. A 
tornát évente, egy, a dm munka-
társak által kiválasztott civil szer-
vezet javára rendezik meg. A ki-
választásnál fő szempont, hogy a 
szervezet tevékenységi köre illesz-
kedjen a dm támogatási stratégi-
ájába (egészségre nevelés és hát-
rányos helyzetű családok, gyer-
mekek támogatása), illetve a dm 
központi irodáinak és raktárának 

régiójában tevékenykedjen (Érd, 
Törökbálint, és vonzáskörzetei). 
Minden évben más szervezet kap-
ja a támogatást.

Idén a dm és üzleti partnerei 
a torna nevezési díjaiból 5 mil-
lió forinttal támogatták a százha-
lombattai Szülők Fóruma Egye-
sületet. A drogéria egyik irodá-
ja és logisztikai központja Érden  
található, a cég kollégái közül töb-
ben a szomszédos Százhalombat-
tán élnek, és magánemberként 
már kapcsolatban állnak a szerve-
zettel.

A százhalombattai Szülők Fó-
ruma Egyesület egészségkáro-
sodott és megváltozott fejlődés-
menetű gyermekek érdekvédel-
mét és rehabilitációjáért végzi. 
Olyan komplex szakszerű segítsé-
get nyújtanak, ahol a gyermekek 
sérülésspecifikusan kapnak ko-
rai fejlesztést. Emellett a szülőket 
pszichológus kíséri a nehéz élet-
szakaszon, mert a család akkor 

tud egészségesen működni, ha az 
édesanya és édesapa is visszakap-
hatja a mentális egészségét. Az 5 
millió forint értékű támogatásnak 
köszönhetően 70 család részesül-
het térítésmentesen az egyesület 
által biztosított komplex egyénre 
szabott kezelésekben. 

A torna ünnepélyes megnyitó-
ján Schmidt Mónika a Szülők Fó-
ruma Egyesület szakmai vezető-
je vette át a dm marketing és PR 
vezetőjétől jelképesen az 5 millió 
forint értékű adományt; elmond-
ta, hogy nagyon meghatotta őket, 
hogy rájuk esett a drogéria mun-
katársainak a választása. A kis-
gyermekek gyógykezelése egyre 
nagyobb anyagi terhet ró a csalá-
dokra, különösen napjainkban. A 
szervezet igyekszik az egyedi élet-
helyzeteket is figyelembe venni. 
Az adomány nagyon sok család 
életét könnyíti meg. 

A változatos gyerek programok-
kal egybekötött sporteseményre 

szeptember 10-én került sor, ami-
nek az előző évekhez hasonlóan a 
törökbálinti Aréna adott otthont. 
A pályákon 16 csapat mérkőzött 
meg egymással, a drogériát három 
csapat is képviselte a tornán. 

Az eseményt Görgey András a 
dm ügyvezetője és Kanyó Roland 
dm marketing és PR menedzse-
re nyitották meg, akik maguk is 
játszottak a focitornán dm-es szí-
nekben. „Nagy öröm számunk-
ra, hogy idén maximális neve-
zési létszámmal, 16 csapatot kö-
szönhetünk a pályán. Megtisztel-
tetés, hogy vannak partnereink, 
akik kezdetektől fogva támogat-
ják küldetésünket, és már hetedik 
alkalommal vesznek részt a tor-
nán, mindemellett pedig új csa-
patokat is köszönhetünk idén. A 
dm számára a kisgyermekes csa-
ládok támogatása kiemelten fon-
tos. Focitornánk támogatottjá-
nak kiválasztásában azokra a he-
lyi szervezetekre koncentrálunk, 
amelyek munkahelyünk, és mun-
katársaink otthonainak vonzás-
körzetében végzik tevékenységü-
ket. Ezzel is szeretnénk aktív ré-
szesei lenni ennek a közösségnek.”

Résztvevők: dm Központ, dm 
Raktár, dm Hobby, Mediátor, 
Stada Hungary Kft., Mediline 
Kft., törökbálinti Aréna, Johnson 
& Johnson Kft., Sofidel Hungary 
Kft., GlaxoSmithkline Kft., Part-
ner in Pet Food Hungária Kft., 
Nestlé Hungária Kft., Colgate-
Palmolive Magyarország Kft., RB 
(Hygine Home) Hungary Kft., 
JuvaPharma Kft, LeasePlan Hun-
gária Zrt.

A tornát a Mediline Kft. csapat 
nyerte, a döntőt az előző évi tor-
na győztesével, a Sofidel Hunga-
ry Kft. csapatával vívták, amely 
így az előkelő második helyezést 
érte el. A dobogó harmadik foká-
ra a tornának helyszínt adó török-
bálinti Aréna csapata állhatott fel.

n

Jótékonysági focitorna a legkisebbekért

A szokásosnak mondható vízi 
és szárazföldi motorizált járőr-
szolgálat mellett a gyalogos pol-
gárőrök is sűrűbben teljesítettek 
szolgálatot. A tavalyi évhez ké-

pest kevesebben – főleg fiatalok 
– látogatták meg éjszaka a par-
kokat, kevesebb volt a bejelen-
tés is.

Továbbra is sok problémát je-

lent a roncsautók parkoltatása. 
A közterület-felügyeletnek segít-
ve, összegyűjtötték a problémás 
gépjárműveket. Sok ilyen jármű-
vet azért nem lehet azonnal el-
szállítani, mert van rajtuk érvé-
nyes műszaki vizsga, illetve bíró-
sági eljárás alatt vannak.

Biztosították a Summerfest 
menettáncát, a rendezvényen 
nem volt fennakadás. 

A vízen is történt esemény; 
Százhalombatta Dunafüredi Ha-
jókikötőben egy csónak vízre te-
vése közben az azt szállító gépjár-

mű és a rákapcsolt tréler a folyó-
ba csúszott, később a katasztrófa 
védelem szakemberi sikeresen el-
végezték a mentést.

Elvégezték a szeptemberi fel-
adatokra való felkészülés is A saj-
nálatosan elhunyt Szél Pál volt el-
nök helyére a közgyűlésnek kellet 
új elnököt választania.

Előkészítették és megszer-
vezték a sikeresen lebonyolított 
„Battai Napok” biztosítását is. 

Városi Polgárőrség

Eseménydús augusztus – 
polgárőr beszámoló

A százhalombattai polgárőrök számos szolgálatot teljesí-
tettek a nyár utolsó hónapjában is.
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Az eddigi eredménytelenség 
okán, nagy elszántsággal várta a ha-
zai csapat a mérkőzést.

A találkozó első gólját Turák Fé-

lix szerezte, de a battaiak nem örül-
hettek sokáig az előnynek. Több el-
követett támadásbeli hiba után a 
vendégek rohanva büntettek, és a 

13. percben már 3-9 állt az ered-
ményjelzőn.

A második időkérés után úgy 
tűnt sikerül rendezni a sorokat és a 
hazaiak tudják csökkenteni a hátrá-
nyunkat. A 25. percre már csak há-
rom gólos előnye volt a Kecskemét-
nek, de a szünetre ismét 5 gól volt a 
különbség (11-16).

A második félidő ott folytatódott, 
ahol az első abbamaradt. Mire ész-
be kapott az SZKE, addigra újabb 
csúcsot döntött a lemaradásuk. A 
37. percben 13-21-nél felhasznál-
ta utolsó időkérését is Ernst Atti-
la. Innen új mérkőzés kezdődött. A 
védekezés feljavult, a helyzetek be-
lőtték, és egy 5-1-es rohammal fel-
jöttek négy gólra. Ekkor a vendég-
csapat is időt kért, amely után fel-
váltva estek a gólok, az 53. percben 
22-26-os eredménynél kezdődött a 
végjáték. A következő hat percben 
Kiss Attila és Félegyházi Zsolt gól-
jaira még született egy vendég ta-
lálat, de Gyurcsovics Árpád és Mo-
gyorósi Tamás góljaira már nem. 
Az utolsó perc vendég időkéréssel 

kezdődött. A remek hazai védeke-
zésnek köszönhetően lehetőség volt 
arra, hogy a döntetlenért támad-
janak a battaiak. Első próbálkozá-
sukat szabálytalansággal állították 
meg, amely után egy kis kakasko-
dás eredményeként páros kiállítás 
következett; 10 másodperc volt hát-
ra. Kapus le, mezőnyjátékos be. Egy 
passz, még egy, a labda Félegyházi 
Zsoltnál, lövés, GÓL!  Vége.

A klub köszönetét fejezi ki az 
SZTC Táncszakosztályának a közre-
működésért, a közönségnek pedig a 
lelkes bíztatásért.

SZKE: Kovács, Rácz (kapusok), 
Mogyorósi 3, Félegyházi 6, Kővári, 
Turák 1, Gyurcsovics 5, Pap, Gálli 
3, Kiss 2, Kerkovits 3, Zatureczki 4, 
Keresztes, Kollonay, Fóti, Bozi; ve-
zetőedző: Ernst Attila

A következő hazai mérkőzés: 
Százhalombattai KE – ÓAM-Ózdi 
KC, 2022.10.08., szombaton 18 óra, 
battai sportcsarnok. A belépés to-
vábbra is ingyenes, az élmény ga-
rantált.

n

Bravúros pontszerzés
27-27 – es döntetlent játszott hazai pályán a Százhalombattai KE 
a Kecskeméti TE-Piroska Szörp csapatával a NB I/B férfi kézi-
labda bajnokság szeptember 24-i fordulójában – derül ki Tallér 
Zsolt, a battai klub technikai vezetőjének beszámolójából.

S P O RTS P O RT
50m Pisztoly versenyszámban 20 

lövéses Open kategóriában 176 kö-
rös országos csúccsal lett Országos 
Bajnok Szemán Dávid 176, 15. Kéri 
Otti 154, 18. Hujbert Dániel 149 
kör. A csapatversenyt a Zámolyi LK 
nyerte, második a Csepeli trió lett, 
mindössze pár körrel megelőzve a 
Százhalombattai Lövészklub csapa-
tát. Szemán Dávid, Kéri Otti, Huj-
bert Dániel 479 kör.

25m Pisztoly 20 lövésben a női 
mezőnyben 13. Kéri Otti 175 kör, a 
férfiak versenyében 43. Hujbert Dá-
niel 181 kör.

Lengyelországban, Wroc law ban 
rendezték meg szeptember köze-
pén a 25-50 m Európa-bajnokságot, 
amelyen a Százhalombattai Lövész-
klub versenyzője, Szemán Dávid re-
mek versenyzéssel az 50m Pisztoly 
OPEN versenyszámban a 29. helyen 
végzett: SZEMAN David HUN 82, 
84, 84, 85, 83, 86 = 504 - 5x.

Három battai sportoló is Eb sze-
replő volt ebben az évben, ifj. Joó 
Attila, Klem Barnabás és Szemán 
Dávid, ez az egyesület életében ed-
dig még nem fordult elő, így is lát-
ható, hogy a sportolók által elvég-
zett áldozatos munka, meghozza a 
gyümölcsét. Nagy reményekkel vár-
ják a következő éveket is, hiszen a 
csapatuk fiatal kora erre enged kö-
vetkeztetni. 

Jelenleg nagy kihívás, hogy az 
Önkormányzat által biztosított ba-
rakk épületet 10 méteres lőtérré ala-
kítsák, ezáltal is biztosítva a város-
ban élők szabadidős és versenysport 
tevékenységét. Az átalakításhoz az 
önkormányzati támogatás mellé a 
sportolók és családtagjaik önkén-
tes munkával járulnak hozzá, így 
idén már szeretnék, ha az első üte-
met be is tudnák fejezni – tájékoz-
tatott Kéri Attila, a Százhalombattai 
Lövészklub elnöke. n

Országos Bajnok Szemán Dávid –
battai sportlövő sikerek

A Magyar Sportlövők Szövetsége 2022. évi 25–50 m Nemzeti ver-
senyszámok Országos Bajnokságát rendezték meg Budapesten, 
a Fehér úti Nemzeti Lőtéren szeptember 24-25-én. 

A cég tartotta az ütemtervet, és 
minden üzemet újraindított, így is-
mét teljes kapacitással gyártja az 
üzemanyagot. A karbantartás má-
sodik fázisa a tervek szerint október 
9-én kezdődik majd. 

 A MOL eredetileg áprilisra idő-

zítette a 11 üzemet érintő karban-
tartást, de az üzemanyagpiacon ki-
alakult helyzet miatt csak július vé-
gén kezdett hozzá a munkálatokhoz, 
hogy ezzel is biztosítsa az ország 
benzin- és gázolaj ellátását. Ez volt 
a Dunai Finomító történetének ed-

digi legnagyobb karbantartása: a 8 
milliárdos költségvetésű, a finomí-
tó berendezéseinek mintegy 40%-át 
érintető munkálatokban több mint 
1200 szakember vett részt. A nagy-
leállás egyben Magyarország egyik 
legösszetettebb ipari műszaki vizs-
gája volt, hiszen a szükséges karban-
tartások után a felelős hatóságok is 
átvizsgálták a berendezéseket.

Az őszi karbantartás második fá-
zisa október 9-én indul, ennek so-
rán további üzemek tervezett nagy-
javítását fogják elvégezni a szak-
emberek. A munkálatok befejezése 
november első harmadára várható. 
Az üzemek teljeskörű karbantartá-
sával a MOL hosszútávon biztosítja 
a hazai üzemanyag-gyártás bizton-
ságát.  n

Ismét teljes kapacitással gyártja az üzemanyagot a Dunai Finomító
Befejeződött a százhalombattai Dunai Finomító tervezett 
nagyleállásának első fázisa - tájékoztatott a MOL.
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S P O RTS P O RT

Rendhagyó módon, mindkét napon 
külön tavon történt a versenyrende-
zés nem pedig a régi megszokott he-
lyen. A megszokottól eltérően tovább 
„trónfosztás történt”, mivel a „király”, 
Dr. Csóka László, elfoglaltsága miatt 
nem tudott rész venni a versenyen. Ez 
a tény még érdekesebbé tette a két ver-
senynapot. Voltak még távolmaradók, 
természetesen igazoltan.

Egy órát kellet várni a rajtra szom-
baton, mivel teljes szélcsend volt a 
tavon. Már az első futamot fokoza-
tos szélgyengüléssel kezdték a kapi-
tányok, épphogy beértek a célba, az 
utolsó két hajó pedig csak becsorgott. 
Ezután teljesen elállt a szél, és ebéd-
szünetet rendelt el a főbíró. Jól is jött, 
mert a jó szél 12.30- ra érkezett meg A 
¼-del, ami később felerősödött A ½ 
-A ¾ -re. Négy óra körül A ¾ fölé erő-

södött a fuvallat, ami elgondolkodtat-
ta a kapitányokat az esetleges B vitor-
la cserére, de ahogy érkezett, pár perc 
múlva vissza is állt A ¾ -re. Sajnála-
tosan a krajcbója közelébe érő hajókat 
forgolódó szél és szélcsatornák fogad-
ták, ezzel nehezítve a megfelelő irány 
kiválasztását. Egész nap kellemetlen 
hideg szél fújt – kifújta a kapitányo-
kat, akiket este a rendezők által bizto-
sított meleg szendvics parti, valamint 
teke összecsapás várt.

A szokásnak megfelelően, vasár-
nap 9.30-kor indult a versenynap, 
azonban a negyedik futam után leállt 
a szél és, a szélirány 180-os fordulatot 
vett, amihez a pálya nem volt megfe-
lelő. A szélcsend itt is jó volt az ebéd-
időre. Ebéd után felcsillant a remény 
a folytatásra . A rajt meg is történt, de 
„felpörgött „ a szél, ami lehetővé tet-

te, hogy a hajók egy csapáson elérjék a 
krajcbóját. Természetesen ezt a főbí-
ró lefújta. Ezek után több pályaformá-
tum kitűzésre került – itt dicséret ille-
ti a főbírót, Eredics Istvánt – azonban 
ez sem volt megfelelő a széljárásnak. 
A pályaformátumok lerakása után el-
állt a szél, megpecsételve ezzel a va-
sárnapi verseny sorsát.

Összességében szombaton 8, va-
sárnap a –  szélnek köszönhetően – 2 
futamot rendeztek, A és B csoportok-
ban, 17 fővel.

Battai eredmények: I. Illés Zoltán, 
II. Forrai Csaba, III. Garay György, 
VII. Schulek János, IX. Gergely And-
rás, XIII. Kunvári Sándor.

 n

Kibérelt dobogó
Arany-, ezüst -, és bronzérmet szerzett a százhalombattai Duna-
menti Energia Modellező Klub az ölbői F5-E hajóosztály Országos 
Bajnokságon, szeptember 17-18-án – számolt be az egyesület.

#

#

#
# szeptember 29. (csütörtök) 18 óra

szeptember 30. (péntek) 18 óra
október 1. (szombat) 15 óra és 18 óra

október 2. (vasárnap) 15 óra

SZÁZHALOMBATTAI 
TESCO MELLETT

SZEPTEMBER 29. – OKTÓBER 2.
VILÁGSZÁMOK A PORONDON!

Belépőjegy ára:

Premiernap csütörtökön 2000 Ft,
a többi napokon 6000 Ft / 2 fő

Az újsághirdetés felmutatásával 
az emelkedő szektorokba!

2022-es új szupershow az új Herkules 
Több tonnás terepjáró átmegy a mellkasán.

 Puszta kézzel elkapja az ágyúból kilőtt 30 kg-os ágyúgolyót. 
Fesztiváldíjas Ádám dinasztia lovaszsonglőr produkciója. Légtornászok a kupolában. 

Ádám Rudolf jr. bravúros zsonglőrszáma. 
A jövő csillaga,  akrobatika a levegőben. Wertheim Vanessa

Attrakció:  életveszélyes produkciója Ádám Krisztián és Szandra
a magasban kifeszített drótkötélen.

A lovasidomítás magasiskolája a  hagyománya. Bemutatja Wertheim István.Wertheim-dinasztia
A név törvényileg védve.
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Keresztrejtvény
A kávé, a kávézás világnapja szeptember 29-e. Amint mondják, a víz után a kávé a leggyakrabban fogyasztott ital a világon. 
Bár eredetéről nincsenek pontos információk, állítólag Etiópiában, Kaffa város közelében figyelt fel egy pásztor arra, hogy 
kecskéi felettébb élénkek lesznek, ha a piros magokat legelik, később pedig szerzetesek pörkölték meg, hogy íze varázslatos 
legyen. Több országban betiltották, de csak időlegesen, közkívánatra ismét megnyitottak a kávéházak. Magyarországra török 
közvetítéssel került a „fekete leves”. Rejtvényünk egy kávéval kapcsolatos idézetet tartalmaz.
A megfejtéseket 2022. október 7-éig várjuk a hirtukor@mail.battanet.hu, vagy a Hírtükör Szerkesztősége, 2440 Százhalombatta, Ifjúság útja 7. 
(Polgárok Háza) címre. A helyes megfejtők közül egy szerencsés, a Biksi méhészet egy üveg egészséges mézét kaphatja meg.
Az előző számban megjelent rejtvényünk helyes megfejtéséért Százhalombatta Város címerével díszített bögréjét Rádóci Tamásné veheti át a Pol-
gárok Háza portáján munkaidőben. Gratulálunk!
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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

2440 SZÁZHALOMBATTA, DAMJANICH UTCA 22.
TEL.: 23/354-112   E-MAIL: battadent@freemail.hu

EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÉS
SZÉP KÁRTYA

ELFOGADÓHELY

FOGBEÜLTETÉS
IMPLANTÁLÁS

FOGORVOSI MAGÁNRENDELŐ

• FOGFEHÉRÍTÉS
• FOGKŐ ELTÁVOLÍTÁS
• SZÁJSEBÉSZET
• ESZTÉTIKUS TÖMÉSEK
• FOGÁGYBETEGSÉGEK KEZELÉSE
• GYÖKÉRKEZELÉS
• FÉMMENTES KERÁMIÁK
 KÉSZÍTÉSE

• FOGÁSZATI RÖNTGEN HELYBEN
• HIDAK KÉSZÍTÉSE
• ESZTÉTIKUS, KORSZERŰ
 FOGPÓTLÁSOK GARANCIÁVAL
• FOGÉKSZER
• TÉRÍTÉSMENTES
 ÁLLAPOTFELMÉRÉS

 

  

www.m
atricam

uzeum
.hu 

“Áll a diófa…” – őszbúcsúztató szezonzáró 
családi nap a Régészeti Parkban 

Időpont: 2022. október 08. 14-18 óráig 
Helyszín: Régészeti Park, Százhalombatta, Poroszlai Ildikó út 2. 

Telefon: 06 23 354-591; E-mail: info@matricamuzeum.hu 

Programok: 
14-18 óráig 

 Kézműves foglalkozás: körmönfonás, 
poncolás, faág madáretető készítés 

 Bagolyköpet vizsgálat 
 Gyűjtögess! – játék a fák között 
 Zöldike Stand mozgó kreatív kiállítás 
 Sérültekért Alapítvány árusítás 

15 órától 
 Ételkóstoló: sajtos, diós, lekváros 

lepényfalatkák teával 
 Alakor és tönkebúza vetése 

15.30 órakor 
 Üzenet a jövőnek 

16 órától 
 Batta Balett Stúdió produkciója 

15 és 17 órakor 
 Tárlatvezetés a Régészeti Parkban 

 A belépés ingyenes, kézműves foglalkozás ára 800Ft/fő, ételkóstoló ára: 800Ft/fő.   

 

   

Az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft.  
felvételt hirdet az alábbi munkakörökbe:

• szennyvízcsatorna karbantartó 
• villanyszerelő, szennyvízcsatorna karbantartó 

• hálózati diszpécser

Bővebb információ:  
www.erdicsatornamuvek.hu/allasajanlatok

SZÁZ HA LOM BAT TAI HÍR TÜ KÖR
VÁ RO SI KÖZ ÉLE TI LAP

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

Felelőskiadó:Kovács Attila 
Címszerintikiszállításidíj:egy év re 2500 Ft.

Aszerkesztőségcíme:Száz ha lom bat ta, Ifjúság út 7/b., Polgárok Háza
 Tel.: 06-23-350-099  •  E-mail:hirtukor@mail.battanet.hu

Hirdetésszervezés:Darida-Mutafisz Viktória
tel.: 06 70 413 0817  • hirtukor@gmail.com

Nyomdaimunkák:Mediaworks Hungary Zrt.
ISSN 0238-972X
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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


