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Vezér Mihály polgármester beve-
zető beszédében köszöntötte a képvi-
selő-testületet, majd egyperces néma 
gyászszünetet kezdeményezett, ami-
vel az elhunyt Szél Pál képviselő em-
léke előtt adóztak a jelenlévők. Ezt 
követően ismertette a testületi ülés 
munkaprogramját. 

Szalai Attila képviselő napirend 
előtti felszólalásban köszöntötte a 
százhalombattai nyugdíjasokat az 
idősek világnapja alkalmából. Ismer-
tette, hogy közlekedésbiztonsági ak-
ció zajlik városunkban, aminek ered-
ményeként a közutak használhatósá-
gát veszélyeztető növényzet eltávolí-
tására kerül sor a kritikusnak számító 
helyeken. Beszámolt a Százhalombat-
tai Polgárőrség gyűléséről, ahol az 
egyesület elnökévé választották.

Szabó Zoltán képviselő szerette 
volna tisztázni az igazgatói pozíció-
jának megszűnését követő helyzetet, 
eloszlatva ezzel azokat a szóbeszéde-
ket, melyek nem a valóságnak meg-
felelően írták le a történteket. Mun-
kahelyi, politikai alapot sem nélkülö-
ző konfliktusok vezettek odáig, hogy 
egészségét szem előtt tartva lemon-
dott betöltött pozíciójáról. Kiemelte, 
hogy a Kőrösi Csoma Sándor Sport-
iskolai Általános Iskola utóbbi időben 
tapasztalható fejlődésében meghatá-
rozó szerepet játszott, ami a korsze-
rű atlétikai pálya, és annak megvaló-
sulásához elengedhetetlen 400 millió 
forintos pénzügyi keret megszerzésé-
ben is tetten érhető. Köszönetet mon-
dott mindazon személyeknek, akik tá-
mogatták és segítették munkája ellá-
tásában. 

Nagy Balázs alpolgármester há-
láját fejezte ki az előtte felszólaló Sza-
bó Zoltánnak, akinek személyes kva-

litásait és a Kőrösiért végzett munká-
ját méltatta.

Vezér Mihály polgármester is kö-
szönetet mondott Szabó Zoltánnak, 
amiért igazgatósága alatt az isko-
la harmadvirágzását élte. Köszöne-
tet mondott az elért fejlesztésekért 
Bóna Zoltán országgyűlési képviselő 
támogatásáért is, ami nélkül az isko-
la fejlesztése nem valósulhatott vol-
na meg. A polgármester megköszön-
te a tantestület eddigi sikeres munká-
ját, és reményét fejezte ki ennek foly-
tatására.

Török Sándor alpolgármester vet-
te át a szót, aki napirend előtti felszó-
lalásában elmondta, hogy a nyári idő-
szak legnagyobb teljesítménye az volt, 
hogy sikerült a pusztulás felé vezető 
út utolsó pillanatában megmenteni a 
Csónakázó-tavat, aminek drámai víz-
szint csökkenését a tüzivíz hálózatról 
pótolták. A közbelépésnek köszönhe-
tően a tó remek állapotban van és már 
dolgoznak annak megoldásán, hogy 
ez a későbbiekben is így maradjon. 
Örömét fejezte ki, hogy a Csónaká-
zó-tó és annak környezete mások tet-
szését is elnyeri, az október 16-án ese-
dékes időközi önkormányzati válasz-
tás képviselőjelöltjei közül is többnek 
szerepel a programjában ezzel kap-
csolatos terv, azonban jelezte, hogy az 
a terület nem a 6. számú választókör-
zethez, hanem az általa képviselt 5. 
számúhoz tartozik.

Beszámolt továbbá arról, hogy egy 
jól működő gátat is terveznek, ami a 
Benta-patak fennmaradását is előse-
gítené, és a horgászok is újra otthonra 
találhatnának az egykor kifejezetten 
népszerű csatornán.

Ismertette a LED-csere program 
eredményeit is. Megközelítőleg 1000 

család vette igénybe a lehetőséget, mi-
nimum 12.000 db izzót bocsátanak a 
lakosság rendelkezésére, ami nagyjá-
ból 24 millió forint értékű juttatást je-
lent, ami segíthet a háztartások rezsi-
költségének csökkentésében is.

Lukács Bernadett képviselő na-
pirend előtti felszólalásában meg-
köszönte Battai Napok szervezői-
nek, segítőinek munkáját. Felhívta 
a figyelmet a fesztivál ideje alatt ta-
pasztalható parkolási problémák-
ra, és kezdeményezte, hogy az elkö-
vetkezendő alkalmak során erre na-
gyobb hangsúlyt fektessenek. Öröm-

mel értesült arról, hogy városunkban 
három új SafeXOne gyalogátkelőhe-
lyet is létrehoznak. Javasolta, hogy a 
Tesco mögött található zebrát is ilyen 
okos zebrára alakítsák át. Török Sán-
dor felszólalására reagálva elmond-
ta, hogy a Csónakázó-tó mögött faül-
tetés lesz.

Kovács Lajos képviselő beszámolt 
arról, hogy a közétkeztetés átvétele 
összetett és nehéz feladat volt, ennek 
ellenére sikeresen lezajlott, amit a po-
zitív visszajelzések is alátámasztanak. 
Köszönetét fejezte ki a szolgáltatásért 
felelős Városi Családsegítő Központ-
nak és az előkészítést végző Polgár-
mesteri Hivatal munkatársainak.

A napirend előtti felszólalók so-

rát Vezér Mihály polgármester zárta, 
aki minden dunafüredi választópol-
gárt arra bíztatott, hogy vegyen részt 
az október 16-i időközi önkormányza-
ti választáson, és adja le szavazatát az 
általa preferált képviselő jelöltre. Vé-
leménye szerint a kampányidőszak 
eddig tisztes és kulturált módon zaj-
lott, reményét fejezte ki, hogy ez a ké-
sőbbiekben is így marad.

A képviselő-testület egyhangúlag 
elfogadta az energiafelhasználás csök-
kentésére irányuló terveket, amely-
nek keretében minden önkormány-
zati fenntartású intézmény olyan in-

tézkedéseket vezet be, amelyek rész-
ben ellensúlyozhatják a rezsiköltségek 
drasztikus emelkedését. A képviselő-
testület célja, hogy úgy határozzák 
meg az adott intézmények működé-
sét, hogy a legnagyobb megtakarí-
tást érjék el, a szolgáltatások színvo-
nalának esése nélkül. A gyermekne-
veléssel és időskorúak ellátását vég-
ző intézmények (bölcsőde, óvodák 
és VCSGK) esetében a tavalyi évben 
előírt energiafelhasználási szabályok 
maradnak érvényesek.

A „Matrica” Múzeum részleges be-
zárásra kerül, látogatók csoportjai 
számára kinyitható. 

Elfogadták a rezsitámogatási programot –
Képviselő-testületi összefoglaló

Százhalombatta város önkormányzatának képvi-
selő-testülete megtartotta soron következő ülését 
szeptember 29-én a Szekeres József Konferencia-
központban. A képviselő-testület 25 napirendi pontot 
tárgyalt.

Foly tatás a 2. ol da lon
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A Hamvas Béla Városi Könyvtár 
nyitva tartása jelentősen módosul, er-
ről a könyvtár internetes felületein ta-
lálható bővebb információ. A Szeke-
res József Konferenciaközpont és a 
Szalai János Uszoda ideiglenes bezá-
rásra kerül március 31-ig, előbbi ren-
dezvényeit a Barátság Kulturális Köz-
pont, az utóbbi feladatait a Városi 
Sportuszoda veszi át. A dunafüredi és 
az óvárosi közösségi ház december 31-

ig nyitva marad, hogy a városközpont-
tól távolabb eső települések közössé-
geinek is maradjon egy olyan színtere, 
ahol együtt tölthetik idejüket.

Az energiaválság okozta nehézsé-
gek átvészelésének érdekében nem 
csak megtakarítási intézkedéseket ho-
zott a képviselő-testület. Olyan be-
ruházások előkészítéséről is döntött, 
amik a hatékonyabb, fenntarthatóbb 
működést célozzák meg. Első lépés-
ben 400 millió forintból korszerűsí-
tésre kerül városunk teljes közvilá-

gítása. Az energiatakarékosabb LED 
technológia segítségével a beruházás 
értéke a jelenleg prognosztizálható 
villamos energia ár mellett 3 éven be-
lül megtérülhet.

Elfogadásra került Vezér Mihály 
polgármester indítványa, ami 50 mil-
lió forint támogatást biztosít a szoci-
ális alapon rászoruló családoknak a 
villany, gáz és tűzifa beszerzésre. A 
támogatás a villamos energia és a gáz 
esetében az állam által meghatáro-
zott fogyasztási limit feletti költségek 

után vehető igénybe. A gáz és tűzifa 
kedvezmény október 1. és március 31. 
között, a villany támogatás egész év-
ben igénybe vehető. Lehetséges ezen 
támogatások együttes igénybevétele 
is: az áram hozzájárulás mellé a tűzi-
fa vagy a gáz is igényelhető. A juttatás 
maximális mértéke a villany esetében 
havi 4 ezer forint, a gáz esetében havi 
15 ezer forint, tűzifára október 1. és 
március 31. között 110 ezer forint.

n

Folytatás az előző oldalról

Az Önkormányzat, tisztelete és 
megbecsülése jeléül 3572 fő 65 év fe-
letti városlakó részére küldött meghí-
vót. Ezúttal is külön köszöntötték azo-
kat a szépkorú nyugdíjasokat, akik a 
rendezvény napján ünnepelték szüle-
tésnapjukat, illetve a legidősebb vá-
roslakókat. Az ünnepelteknek tortá-
val – továbbá a hölgyek esetében vi-
rágcsokorral, az uraknál pedig egy 
üveg finom borral – kívánt Százha-
lombatta Város Önkormányzata bol-
dog születésnapot. Az ebéd közben – 
szabolcsi töltött káposzta tejföllel, ke-

nyérrel, túrós és meggyes rétes, üdí-
tők és borok – Varga Feri és Balássy 
Betty énekesek alkotta popduó köz-
kedvelt dallamokkal szórakoztatta a 
szépkorúakat.

Az ünnepségen részt vett Vezér Mi-
hály polgármester, Török Sándor al-
polgármester, illetve több önkor-
mányzati képviselő. Meghívót kapott 
a város díszpolgára Sinka László, aki 
képviselőként és alpolgármesterként 
9 évig dolgozott a város vezetésében. 
Meglepetés vendég is elkísérte, ba-
rátjával, Hegedüs Csaba birkózóval, a 

100. magyar olimpiai bajnokkal érke-
zett a rendezvényre.

Vezér Mihály köszönetét és hálá-
ját fejezte ki az idősebb generáció-
nak, amely munkájával megalapozta 
a jelenlegi életkörülményeket, illet-
ve az erkölcsi értékek továbbadásá-
val példát mutat a fiatalabb korosz-
tályoknak. Reményét fejezte ki, hogy 
minél gyakrabban találkozhatnak; 
amikor csak lehetséges boldogan tesz 
eleget a nyugdíjas klubok meghívásá-
nak, amely alkalmak mindig feltöltő-
dést adnak. Örömét fejezte ki, hogy a 
Battai Napokon is sok szépkorú meg-
jelent és jól érezték magukat a hagyo-
mányos ebéden. A polgármester kö-
szönetet mondott az Idősek Napi ün-
nepség lebonyolításában közreműkö-
dőknek.

Sinka László rendkívül megtisz-
telőnek nevezte, hogy együtt lehet az 
ünnepeltekkel, amely korosztálynak 
már ő is tagja. Örömét fejezte ki, hogy 

eljött Hegedűs Csaba is, aki a harcos-
ság és a kitartás példája, szinte min-
den mérkőzését tussal nyerte. Kiemel-
te, hogy 50 éve, 1972 szeptemberében 
diadalmaskodott a terrortámadással 
sújtott müncheni olimpián. A beszéd 
végén kisfilmet vetítettek a 74. élet-
évét szeptember 6-án betöltött baj-
nokról.

Hegedűs Csaba a többi között szólt 
arról, hogy a jelenlegi nehéz, rideg 
időszakban különösen fontos egymás 
segítése, a másikhoz szeretettel való 
odafordulás, mint ahogyan ezt ő is lát-
ta szüleitől. Sok nehézséget hozhat az 
élet, ezek legyőzéséhez szilárd akarat 
kell; „ha az ember akar valamit, ab-
ban nincs benne a veszítés kénysze-
re”, ellentétben azzal, ha csak „szeret-
ne” tenni a célért. Hálás azért, hogy ő 

is felállhatott az olimpiai dobogó leg-
felső fokára, mert mindig, amikor ez 
megtörténik a magyar nemzet előtt 
tisztelgett a világ. n

Vezér Mihály polgármester el-
mondta, az első, lézeres fényjelzővel 
ellátott gyalogosészlelést segítő nap-
elemes, akkumulátoros rendszert a 
Damjanich és a Csokonai utca keresz-
teződésben található gyalogátkelőhe-
lyen adták át februárban. Nagyon jól 
bevált az okos zebra, így – ígéretéhez 
híven –további három igen forgalmas 
átkelőhelyre is telepítettek gyalogos-
észlelést segítő rendszert. Okos zeb-

ra üzemel a SZEK előtt a Gesztenyés 
úton, az óvárosi Erőmű út - Kossuth 
utcai kereszteződésénél, valamint az 
Erkel Ferenc körút – Eötvös utcánál. 
A városban már négy lézeres világító-
val felszerelt zebra található, amelyek 
nagyban segítik a biztonságos átkelést 
és a figyelmesebb autóvezetést. A zeb-
ra keretét négy darab 120 centiméter 
magas oszlop adja, amelyek érzékelő-
vel és villogókkal vannak felszerelve, 

ezek jelzik, amikor a gyalogos a zeb-
rához ér. Sötétedés után bekapcsol a 
lézeres lábvilágítási funkció; az oszlo-
pok alján lévő lézerdiódák lelépéskor 
vetített lézerfény csíkot hoznak lét-
re, amely boka magasságban világítja 
meg a gyalogost, ezzel még jobban ki-

emelve őt a környezetéből. A közleke-
dő személy így sötétben is észrevehető 
lesz az autós számára. A biztonságot 
fokozzák a gyalogátkelőknél felfestett 
piktogramok, amik az átkelés során 
a fülhallgató, illetve a telefonhaszná-
lat szüneteltetésére hívják fel a figyel-
met. Az eddigi összberuházás értéke 
kevesebb, mint 9 millió forint, a rend-
szer nem igényel különösebb karban-
tartást.

Mint ismert, Vezér Mihály 2019-ben 
indította el az „Okos város programot”, 
ennek keretében 10 db okos padot he-
lyeztek ki, letölthető az Okos Batta app-
likáció, e-roller-hálózat működik, illet-
ve elektromos autótöltőpontokat he-
lyeztek üzembe.  n

Köszönet az időseknek
A hagyományokhoz híven műsorral egybekötött ebéddel 
vendégelte meg az Önkormányzat a szépkorú lakosokat 
Százhalombattán az október 1-jei Idősek Világnapja alkal-
mából a Városi Sportcsarnokban szeptember 30-án.

Biztonságos okos zebrák
További három SafeXOne biztonságos gyalogátkelőhelyet 
telepítettek Százhalombattán.
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Időközi helyi önkormányzati 
választást tartanak Százha-
lombatta 6. számú, dunafüredi 
egyéni választókerületben 
október 16-án. 

A választás kiírása az eddigi 
ÉSZKE képviselő, Szél Pál halála 
miatt vált szükségessé.

A Helyi Választási Bizottság öt 
jelöltet vett nyilvántartásba, illet-
ve kisorsolta a szavazólapra kerülés 
sorrendjét.
A jelöltek ezek alapján: 
1. Rupics József János (független), 

2. Lukács Bernadett (FIDESZ-
KDNP), 
3. Sinka László (ÉSZKE civil szer-
vezet), 
4. Guruz Gergely (független), 
5. Dr. Korcsmáros Iván (független).

Százhalombatta 6. számú egyéni 
választókerületében két szavazóhe-
lyiségben lehet leadni a voksokat 6 
és 19 óra között.
• Családsegítő Központ, Szivár-

vány tér 5.,
• Dunafüredi Közösségi Ház, Est-

hajnal u. 23.
Az választáson az a választópol-

gár vehet részt, aki az adott válasz-
tókerületben lakóhellyel rendelke-
zik. A névjegyzékbe vett választó-
polgárok értesítőt kapnak. Külkép-
viseleti szavazásra, levélszavazásra 
nincs lehetőség. 

Az adott településen belül sze-
mélyesen (megbízotton keresztül), 
vagy online mozgóurna igényelhető. 
A mozgóurna iránti kérelmet a sza-
vazóköri névjegyzékben szereplő, 
mozgásában egészségi állapota vagy 
fogyatékossága, illetve fogvatartása 
miatt gátolt választópolgár nyújt-
hatja be. A kérelemben feltüntetett 
adatainak meg kell egyezniük a lak-
címkártyán feltüntetett adatokkal, 
ellenkező esetben a helyi választá-
si iroda a kérelmet elutasítja. A ké-

relemnek tartalmaznia kell a moz-
góurna-igénylés okát, valamint, ha 
nem a lakcímére kéri, akkor a pon-
tos címet is, ahova a mozgóurna ki-
vitelét kéri. A szavazás napján a sza-
vazatszámláló bizottság két tag-
ja felkeresi az érintett állampolgárt 
a lakóhelyén vagy egy másik meg-
adott más címen (pl. kórházban), 
annak érdekében, hogy a szavazatot 
a mozgóurnába dobják be. Aki moz-
góurnát kért, a szavazókörben „ha-
gyományos módon”, azaz személye-
sen nem szavazhat.

A választással kapcsolatos min-
den további információ megtalálha-
tó a valasztas.hu oldalon.

n

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 része-
se lehessek a battai és a szűkebb 
lakó környezetem Dunafüred kö-
zösségi életének.

Rengeteg szállal kötődöm Bat-
tához, így hosszú ideje igyekszem 
támogatni a battai iskolák (Arany, 
Eötvös), segítő szervezetek, egye-
sületek (Sérültekért Alapítvány) 
munkáját. Hol társadalmi munká-
val, hol anyagilag, hol pedig esz-
közökkel, egyéb tárgyi segítséggel. 
Folyamatosan támogatom sporto-
lók, magánszemélyek boldogulá-
sát, 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 Úszószakosz-
tályának 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 válla-
lok. Ezért például úszóversenyek, 
sportesemények szervezésében 
vállaltam részt, aktívan igyekeztem 
segíteni a senior úszók felkészülé-
sét, a versenyzők versenyekre jutá-
sát. Számos társadalmi szerepvál-
lalásban segédkeztem, így például 
a COVID idején az úszókkal masz-

kokat osztottunk a város lakóinak, 
és igyekeztünk minél többeket se-
gíteni. Büszke vagyok rá, hogy pél-
dául az utolsó felnőtt, rövidpályás 
úszó OB-t én szervezhettem. Meg-
tisztelő, hogy ezt a munkát Százha-

lombatta városa 2021 évben a Kö-
zösségért díjjal ismerte el.

Soha nem voltam politikus, és 
most sem ezért indulok. Minden 
eddigi, a közösségért végzett tevé-
kenységemet társadalmi munká-
ban, azért díjazást nem várva vé-
geztem. Azt gondolom, Füred-
nek a füredi fiataloknak, közép- 
és szépkorúaknak frissítésre, friss 
lendületre és töretlen fejlődésre 
van szüksége. Itt élőként mindig is 
szívemen viseltem Dunafüred sor-
sát. A tenni akarás vezérel, mint 
ahogy eddigi életemben is mindig a 
jobbítani, a javítani és a jobbá ten-

ni vágyás volt az egyik alapvetése a 
munkámnak, a magán- és közössé-
gi életemnek.

Fürednek frissítésre van szük-
sége! Itt jobbítani, tenni és javíta-
ni kell a dolgokon, nem pedig po-

litikai alapokon egyezkedni, alku-
dozni, vagy pláne ígértekkel kam-
pányolni.

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

csak megépíteni kell, de karbantar-
tani, javítani is,

• a saját hozzáállásunkat, és na-
gyobb figyelmet kell szentelnünk 
egymásnak, a szomszédjainknak, 
így segítve a környezetünkben élő 
időseket, és ezzel növelve a közbiz-
tonságot,

• a zöldhulladék eddigi szállítá-
sának rendjén, gyakorlatán,

• a közlekedési infrastruktú-
rát. Például végre meg kell építe-
nünk egy, de inkább kettő zebrát a 
strand, és a szabadidőközpont, va-
lamint a füredi oldal között,

• a képviselői munkáról alko-
tott képet, és úgy dolgozni a közös-
ségért, hogy a szokásokból kitörve 
közös munkával elérhessük végre a 
rég vágyott céljainkat!

Rupics József vagyok, sokan 
Rupiként ismernek, ismertek. Én 
nem győzni indulok a választá-
son, hanem azért, hogy tovább, 
szélesebb jogkörökkel szolgálhas-
sam a szűkebb pátriámat, hogy te-
hessek Füredért, tehessek érte-
tek, Önökért, fiatalokért, közép- és 
szépkorúakért egyaránt! Nem tá-
mogatást kérek, és nem politikai 
elköteleződést, hanem bizalmat! 
Én nem képviselő úr kívánok len-
ni, hanem Rupi maradok, 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!

Rupics József
6. sz. vk. független jelöltje

Időközi választás
I D Ő KÖZ I  Ö N KO R M Á N Y Z AT I  VÁ L A S Z TÁ SI D Ő KÖZ I  Ö N KO R M Á N Y Z AT I  VÁ L A S Z TÁ S

Soha nem voltam politikus; most sem azért indulok



4 .  O L D A L S Z Á Z H A LO M B AT TA I  H Í RT Ü KÖ R  •  X X X V.  É V F O LYA M  1 6 .  S Z Á M  •  2 0 2 2 .  O K TÓ B E R  1 3 .

Évek óta nem volt időközi válasz-
tás városunkban, így az elmúlt 
hetekben hatványozott figyelem 
irányult Dunafüredre, ahol 15 
éve élek Családommal, a Római 
úton.Tősgyökeres százhalombat-
tai vagyok, születésem óta élek a 
Városban, 22 éve dolgozom egy 
helyi vállalatnál irodavezetőként, 
munkám mellett lettem 8 évvel 
ezelőtt a Fidesz - Magyar Polgári 
Szövetség tagja, 4 éve pedig már 
én vezetem a helyi szervezetet.

2019-ben kompenzációs lis-
tán bekerültem a testületbe, 
de mindig is azt szerettem vol-
na és most is az a célom, hogy 
a dunafüredieket személyesen 
képviselhessem, az ő akaratuk-
ból lehessek területi képviselő. 

Jelenleg a Pénzügyi és Város-
üzemeltetési, valamint a Szoci-
ális és a Környezetvédelmi Bi-
zottságban dolgozom elnök-he-
lyettesként, így azt mondhatom, 

hogy a város minden területé-
re rálátok, ismerem a gondokat, 
problémákat, részt veszek a meg-
oldásukban. 

Alapvetően szociális beállí-
tottságú vagyok, érdekelnek az 
emberek, problémáikkal bármi-
kor fordulhatnak felém, szíve-
sen segítek. Úgy érzem, hogy aki 
megismert nem csalódott ben-
nem, ezért szeretném a meg-
kezdett munkámat folytatni. 
Itt élőként nagyon jól ismerem 
Dunafüredet, látom értékeit, de 
érzékelem hiányosságait is.

A kampánymunka mindig fel-
fokozott, nagyon mozgalmas két 
hónap áll mögöttem, de inkább 
mögöttünk, hiszen sokan voltak, 
akik segítettek, legyenek azok 
a politikai közösségem tagjai, 
dunafüredi barátaim, ismerőse-
im vagy a kampány alatt megis-
mert családok. Nagyon sokat kö-
szönhetek nekik.

Velük közösen jártam be a vá-
lasztókörzet minden utcáját, lá-
togattam meg több száz családot, 
mert az volt a célom, hogy minél 
több kerületben élővel találkoz-
zak és beszélgessek. Elmondani 
sem tudom, hogy hányszor hal-
lottam azt a mondatot: „Nahát 
minket még egy képviselőjelölt 
sem keresett meg személyesen!” 

Ezúton is szeretném megkö-
szönni a kedves fogadtatást, a 
hasznos beszélgetéseket, me-
lyeket szűkebb környezetünk, 
Dunafüred fejlődése érdekében 
folytattunk közösen azért, hogy 
az itt élőknek jobb legyen.

Október 16-án arra a mun-
kára kérek Önöktől, kedves 
Dunafürediek felhatalmazást, 
hogy amit együtt beszéltünk meg 
találkozásaink során, közösen 
valósítsuk meg. Legyen szó:
• a Dunapart rendbetételéről,
• a játszóterek felújításáról,
• a közbiztonság növeléséről,
• a csapadékvíz-elvezetés meg-

oldásáról,
• feljárók telepítéséről a gátra,
• okos-zebra kiépítéséről a 

Dam janich útra,

• az Esthajnal utca aszfaltozá-
sáról, vagy

• futópálya létesítéséről a 
Dunafürediek kedvenc szabad-
idős helyén, a Csónakázó tó-
nál.
Ne feledjék, engem mindig el-

érnek mindennapi ügyeik inté-
zése és közös szívügyünk, Duna-
füred fejlesztése érdekében!

Kérem, jöjjenek el és TÁMO-
GASSANAK SZAVAZATUKKAL 
2022. október 16-án!

Tisztelettel:
Lukács Bernadett

Tősgyökeres százhalombattai va-
gyok. Dunafüreden 27 éve lakom 
a Nap utcában feleségemmel, 
Anikóval. Egy fiam és egy uno-
kám van. Közgazdász vagyok, an-
golul, oroszul és lengyelül beszé-
lek.

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 
tagja vagyok

• Százhalombatta Város Ön-
kormányzata Képviselő-testüle-
tének tagja és alpolgármestere 
voltam 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 Mi-
hály polgármester és az ÉSZKE 
felkérését, hogy induljak a 6. sz. 
választókerületben 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 park-
ja Százhalombattának, a szüksé-
ges létesítmények kiépítése, és az 
ott lévő sporteszközök felújítása 
és pótlása

• A melegvizű csatorna víz-
megtartó képességének javítása, 
- a horgászok érdekeire és a Csó-
nakázó-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 to-
vábbi fejlesztése

• A szép, gondozott közösségi 
tereink megóvása

• A dunafüredi közösségi és 
kulturális élet intenzívebbé tétele

• Az út- és járdafelújítások 
folytatása

• 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!

 Sinka László
ÉSZKE jelöltje

I D Ő KÖZ I  Ö N KO R M Á N Y Z AT I  VÁ L A S Z TÁ SI D Ő KÖZ I  Ö N KO R M Á N Y Z AT I  VÁ L A S Z TÁ S

Tisztelt Dunafüredi Polgárok,  
kedves Városlakók!

Tisztelt Dunafürediek!
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Tisztelt dunafüredi fiatal, középkorú 
és örökifjú választók! 

Voksolás, felhatalmazás előtt, úgy 
gondolom, érdemes néhány kérdésre 
választ keresni.

Vajon mit csinál egy képviselő? So-
kan, sokféle választ adtak erre az egy-
szerű kérdésre. Én azt gondolom, hogy 
leginkább az a helyes, ha egyszerűen: 
A választói akaratot képviseli. És hogy 
mit szeretnének Önök, dunafüredi la-
kosok? Én megkérdeztem:

Fiatal, csinos egyetemista lány a 
Fogoly utcából: 

„Nincsenek fiataloknak szóló prog-
ramok. Lehetnének pl. társasjáték es-
tek Dunafüreden”

„Egyetemistaként egy budapesti 
buliból nagyon nehéz haza jutni, mi-
vel nincsen éjszakai busz/vonat. Így 
marad a nagyon drága taxi vagy a ba-
rátoknál alvás.” 

Jó fej gyermekes szülők a Damja-
nich utcából:

„A térfigyelő kamerák működhet-
nének! Mikor a kocsim megrongál-
ták hiába kértük be a felvételeket nem 
kaptuk meg, mert nem működött a 
kamera.”

„Játszótér fejlesztés nagyon jó len-
ne, az elmúlt 10 évben nem lett új já-
ték kihelyezve”

Örökifjú vidám hölgyek a Nyár ut-
cából:

„A Csónakázó-tóra kitehetnének 
több padot, valamint legalább egy 
csónak is lehetne benne, ha már ez a 
neve.”

„Az út széli zúzott kő eltűnt az évek 
során, azt időnként pótolhatnák.”

De itt még nincs vége, nagyon sok 
jó felvetést és ötletet kaptam, amit 
képviselni szeretnék. 

Végezetül mit szeretnék én, mint a 
választókörzet lakosa:

Százhalombatta felpezsdítését! Mit 
jelent ez? Csupán meg kell hallgatni 
szüleink, nagyszüleink múltidéző szép 
emlékeit, a 30-40 évvel ezelőtti idők-
ről, amikor a mostani örökifjúak fiata-
lon, tele ambícióval belakták a várost. 
Ma a fiatalok, családalapítás előtt ál-
lók városban tartása kell, hogy a leg-
fontosabb célok egyike legyen, mert 
fiatalság nélkül városunknak csak 
múltja lesz, jövő nélkül.

Százhalombattai vagyok születé-
sem óta. A Budapesti Corvinus Egye-
temen diplomáztam. Látom, tapasz-

talom a városban, és annak egyik leg-
szebb részén, Dunafüreden történő 
mindennapi élet előnyét, nehézségeit, 
problémáit. Kérem, rám való szavaza-
tukkal a dunafüredi városrész fejlődé-

sét, a mindennapok örömteli felpezs-
dítését támogassák. 

Köszönettel: Guruz Gergely
Százhalombatta, Dunafüred

6. számú vk. független jelöltje

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-botrány ál-
dozatainak évtizedes díjmentes jogi 
képviseletétől a városunkba terve-
zett gumifeldolgozót elkergető sike-
res tüntetés kezdeményezéséig, meg-
szervezéséig! Barátaim és ügyfeleim 
tudják jól, hogy szavatartó, állhatatos, 
küzdeni tudó, de a jó megoldások ér-
dekében kompromisszumokra is ké-
pes és minden előremutató együtt-
működésre nyitott ember vagyok, így 
vállalásaimat komolyan lehet venni. 
Ezért kérem, Dunafüred lakóit, hogy 
szavazzanak rám a 2022. évi időközi 
választáson, 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! Füre-
den élek, zömmel a városban dolgo-
zom, mindenki számára elérhető le-
szek 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 bizal-
mat! Ha most Önök is így tesznek, úgy 
egész Füredünket vállalom képviselni 
önkormányzatunkban!

10. Kikötői névadás! Szél Pál (bárki 
bárhogyan is ítéli meg munkásságát) 
Füred rendszerváltás utáni történeté-
nek meghatározó szereplője volt. Ja-
vaslom, hogy egyik kedvenc helyét a 
kikötőt nevezzük el róla és kapjon ott 
emléktáblát is!

Tisztelettel és számítva 
szavazataikra: 

dr. Korcsmáros Iván

Pezsdítsük fel Dunafüredet!

Dr. Korcsmáros Iván  
képviselőjelölti bemutatkozója



6 .  O L D A L S Z Á Z H A LO M B AT TA I  H Í RT Ü KÖ R  •  X X X V.  É V F O LYA M  1 6 .  S Z Á M  •  2 0 2 2 .  O K TÓ B E R  1 3 .

I D Ő KÖZ I  Ö N KO R M Á N Y Z AT I  VÁ L A S Z TÁ SI D Ő KÖZ I  Ö N KO R M Á N Y Z AT I  VÁ L A S Z TÁ S

Rupics József jelezte, hogy 
kötetlenebb formában is 
megosztaná a választással 
kapcsolatos gondolatait. A 
miértekről és hogyanokról 
kérdeztük képviselőjelöltet.

- Mi vezérelte, mikor a je-
löltség mellett döntött?

- Nehéz csak egy okot megjelölni. 
Sokat dolgozom a városban, és ren-
geteg emberrel találkozom. Vala-
hogy olyan a személyiségem, hogy 
mindenkivel megtalálom a han-
got, és megnyílnak felém az embe-
rek, elmesélik mi bántja, mi foglal-
koztatja őket, és szerencsére azt is, 
hogy milyen örömök érik őket. Mint 
a bemutatkozómban is írom, 20 
éve igyekszem része, néha motor-
ja lenni a helyi közéletnek. A sport-
köri tisztségem és a sok-sok ese-
mény, amin részt vehettem, vagy 
pláne amiket szerveztem, mind-
mind olyan helyszín, alkalom volt, 
ahol minden árnyalatát megismer-
hettem a város, és azon belül Füred 
életének, gondjainak, örömeinek. 
Régóta tervezem, hogy aktívabban 
is igyekszem tenni a szűkebb lakó-
környezetemért, az itt élőkért. Most 
ezért döntöttem úgy, hogy indulok.

- Mit gondol a helyi politi-
káról?

- Függetlenként indulok, ami ná-
lam azt jelenti, hogy azok felé tar-
tozom elszámolással, azok érdekeit 
kell képviselnem, akiket a testület-
ben képviselni vagyok hivatott, ha 
ők így döntenek. Szerintem nem a 
politikát kell Füredre hozni, hanem 
az itt élők érdekeit, véleményét, el-
képzeléseit kell elvinni a testületi 
ülésekre. Ezért szoktam mondani, 
hogy én nem képviselő úr akarok 
lenni, hanem maradok Rupi.

- Ezt hogyan képzeli el, ho-
gyan valósítaná meg, ha önt 
választanák a fürediek képvi-
selőjüknek?

- Eddigi közösségi és VUK SE-s 
feladataimat is térítést nem várva, 
társadalmi munkában végeztem. 
Sőt! Igyekeztem segíteni, sok eset-
ben akár anyagi felajánlásokkal is 
ott, ahol erre szükség volt. Ez akkor 
sem változik, ha a fürediek megtisz-
telnek bizalmukkal. Eldöntöttem, 
és ehhez tartom is magam, hogy a 
képviselői tiszteletdíjamat minden 
egyes hónapban, a Városi Család-
segítő és Gondozási Központ mun-
katársaival közösen eldöntve a célt, 

egy-egy rászoruló, vagy egy-egy 
ügy támogatására fogom felajánla-
ni. Természetesen függetlenként, 
nekem minden füredit, minden 
itt élőt kell képviselnem. Tudom, 
megértettem mivel jár ez. Én most 
leszögezhetem, hogy a telefonszá-
mom élni fog, a hívásokat fel is ve-
szem, és amint tudok megyek, rea-
gálok, és intézem a hozzám forduló 
polgárok kéréseit, kérdéseit. Benne 

van a poszt nevében, aminek elnye-
réséért indulok, hogy képviselő. És 
mint ilyen, a polgárokat, az itt élő-
ket kell képviselnem.

- A bemutatkozó anyagá-
ban említi, hogy a parkokat, 
a zöldhulladékszállítást, az 
utakat/zebrákat, a közössé-
gi életet, a képviselői munkát 
kívánja a helyiekkel együtt 
megreformálni, jobbá tenni. 
Ennyi elég is lesz ön szerint?

- Dehogy is! Amit fő irányként 
megjelöltem, azok a mindenki ál-
tal ismert, és mint itt élő, engem is 
napi szinten bosszantó, foglalkoz-
tató kérdések. Vannak ennél komo-
lyabb darázsfészkek is, amibe sze-
rintem bele kell nyúlnunk, ha va-

lódi változást akarunk. Ilyen pél-
dául – a teljesség igénye nélkül 
– a csendrendelet, vagy pláne an-
nak betartása, és az, hogy lehessen, 
vagy ne lehessen vasárnap zajonga-
ni. Szerintem egy ilyen nagyságren-
dű kérdést nem felűről kell eldön-
teni, hanem ezt nekünk, itt élőknek 
kell kidolgoznunk, és erről nekünk 
kell megegyeznünk. Egy helyi sza-
bályozás, szabály akkor életképes, 

ha a közösség megérti a hátterét, el-
fogadja és magára nézve kötelező-
nek tekinti azt. Nekem, ha engem 
bíznak meg ezzel, a város felé ezt a 
döntést kell képviselnem, és elér-
ni, hogy a szabályok ennek mentén 
változzanak. Ugyanilyen minden-
kit foglalkoztató ügy, hogy mást ne 
említsek, a társasházak egyre sza-
porodó száma, és az ezek kapcsán 
felmerülő kérdések. Városképi, for-
galomszervezési és településszer-
kezeti kérdések sokaságát veti fel 
ez is. Az eddigi városkép, az eddi-
gi beépítettségi mutatók változnak, 
és lassan nekünk is azzal a problé-
mahalmazzal kell majd szembesül-
nünk, mint a környező, a budapes-
ti agglomeráció településeinek. Nö-

vekvő forgalom, leterhelt közutak, 
közösségi terek, túlterhelt közmű-
vek. Nem biztos, hogy ez jól van így. 
De ezt is nekünk kell megbeszél-
nünk, és nem csak a tiltás, hanem 
a megoldáskeresés kell, hogy vezé-
relje a füredieket, mikor erről alko-
tunk véleményt. Ebbe a folyamat-
ba az Önkormányzat illetékes osz-
tályait, az építtetőket, építőket és az 
itt élőket együttesen kell belevon-
ni, és itt a képviselőnek nagyon ko-
moly koordinációs, moderátori sze-
repe van, még akkor is, ha manap-
ság az építésügyekkel kapcsolatos 
hatáskör a Kormányhivataloknál 
van. Higgye el nekem, ha mindent 
összeadunk, ez egy igen komoly 
csomag, amit közösen, kemény és 
konzekvens munka árán, de min-
denképpen konszenzusos alapon 
kell elvégeznie az itt élőknek, és az 
őket képviselő képviselőnek, a vá-
ros illetékeseivel együttműködve, 
de a fürediek érdekeit szolgálva.

- Ön egy Budapesten műkö-
dő vállalkozás egyik vezetője. 
Mit gondol, képes lesz a kép-
viselői munkáját azzal a vál-
lalással együtt ellátni, mint 
amit itt feljebb felsorolt?

- Aki ismer, az tudja a választ. 
Aki még nem, annak meg majd 
megmutatom. Naponta 5-kor ke-
lek, és a vállalkozásunk (ez egy csa-
ládi cég egyébként, amiben édes-
apámmal és testvéreimmel dolgo-
zom együtt) ügyes-bajos dolgain 
túl, a sportköri tisztségeimre, a tár-
sadalmi szerepvállalásaimra, a csa-
ládomra, és a barátaimra is mindig 
tudok, sőt akarok is időt szakítani. 

Nem olyan ember vagyok, aki fe-
lelőtlenül, meggondolatlanul hoz 
meg egy ilyen nagyságrendű dön-
tést. Nem vagyok politikus, így ren-
geteg szabadidőm marad, azokhoz 
képest, akik frakció-, és pártülések 
sokaságán kapnak iránymutatást a 
munkájukhoz. Én helyi vagyok, itt 
élek, akinek a munkaadói nem má-
sok lesznek, mint a fürediek. Majd 
ők megmondják, hogy mit várnak 
tőlem, és mint a főnökeim, meg is 
ítélik majd, hogy ez hogyan sike-
rült. Nem tudom elégszer elmonda-
ni, hogy nem a pártokat kell képvi-
selni, hanem a helyieket! Számom-
ra ez adja meg azt a feladatot, azt a 
munkát, amit ugyanúgy igyekszem 
majd a lehető legjobban, legered-
ményesebben elvégezni, mint bár-
mi mást, amit eddig vállaltam.

n

„Én nem képviselő úr akarok lenni, maradok Rupi”
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Lukács Bernadett elmondta, hogy 
pozitívak a tapasztalatai a kampány-
ban. Személyesen igyekszik felkeresni 
a választókat, akik kedvesen fogadták, 
elmondták gondjaikat, kéréseiket, 
amiket beépít a teendők sorába. So-
kan megjelentek az október 5-i fóru-
mon, amelyen ismertette a program-
ját, majd kötetlen beszélgetés bonta-
kozott ki. 

Szóba került, hogy balesetveszélyes 
a szigetek miatt leszűkült Damjanich 
út, leginkább a Fogoly úti keresztező-
désnél, illetve a kihajtást segítő kihe-
lyezett tükrök nem megfelelően mu-
tatják a forgalmi helyzetet, emiatt pe-
dig nehéz rákanyarodni az útra a kör-
nyező utcákból. 

Főleg a Fogoly, de más lakó-pihe-
nő övezetbe sorolt utcákban is gond a 

gyorshajtás, ezért forgalomcsillapítás 
szükséges. 

Problémát jelent, az is, hogy a 
VCSGK mögötti kis utcán, ahová csak 
az ott lakók hajthatnak be, a mindkét 
irányból behajtani tilos táblák elle-
nére hajtanak át az autósok, ami ve-
szélyt jelent az esetlegesen a bokrok-
ból kiguruló, labda után szaladó gye-
rekekre nézve. 

Felvetődött, hogy modernizálni 
kéne a játszótereket.

Szóba került a csapadékvíz elveze-
tés; főleg a Csónak-ház felőli részeken 
vannak olyan helyek, ahol megáll a 
víz egy-egy nagy eső után, mert autók 
parkolnak a betemetett árkokon. Ha-
sonló gond jelentkezik a nemrég fel-
újított Barátság úton is, mert van több 
olyan lejjebb fekvő telek, amelyre be-
folyik a víz – a többi között ilyen té-
mákról beszélgettek.

Bóna Zoltán egyértelmű támoga-
tásról biztosította Lukács Bernadet-

tet, aki, mint mondta, jó választás a 
kerület lakói számára. A jelölt már 
önkormányzati képviselőként, illet-
ve dunafüredi lakosként is sokszor 
bizonyította, hogy a közösség szolgá-
latában áll, amit most egyéni körzeti 
mandátummal is megerősíthet. Re-
ményét fejezte ki, hogy az időközi vá-
lasztás a FIDESZ-KDNP sikerét hoz-
za, így nagyobb létszámú frakció foly-
tathatja a munkát a Képviselő-testü-
letben.

Szabó Zoltán önkormányzati kép-
viselő, a Szociális Bizottság elnöke 
sokszor megtapasztalta, hogy helyet-
teseként számíthat Lukács Bernadett 
segítségére a szaktestületben, jó szer-
vező készsége és empatikus szemé-
lyisége okán. Fontos szempont az is, 
hogy a jelölt, helyi lakosként tisztában 
van a problémákkal, amelyek megol-
dásán hatékonyan dolgozik – fogal-
mazott.

n

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Mint az ismeretes, ez év október 16-
án vasárnap önkormányzati válasz-
tást tartunk Dunafüreden a 6-os szá-
mú választókerületben.

Nagyon fontos, hogy minél többen 
elmenjenek szavazni és ezáltal erős 
felhatalmazást adjanak annak a jelölt-
nek, aki 2024 őszéig képviseli Önöket.

A mai nehéz helyzetben különösen 
nem mindegy, hogy milyen személyes 
tulajdonságokkal és képességekkel 
rendelkező személyt küldenek a képvi-
selő-testületbe. Olyat, aki eddig egész 
életében minden közösséget agresszí-
ven bomlasztott, vagy olyat, aki tapasz-
talatok híján van, vagy olyat, aki már 
jelenleg is tagja a képviselő-testületnek 
és megválasztásával egy pártlistás óvá-
rosi képviselő jutna be a testületbe?

Szerintem mindezek birtokában 
Dunafürednek és Százhalombattának 
Sinka László a legjobb választás!

Azért, mert Ő a legtapasztaltabb 
az összes jelölt közül és mert az előt-
tünk álló rendkívüli idők komoly tu-
dást és tapasztalatot igényelnek. Sin-
ka László mögött 9 év sikeres képvi-
selői és egyben alpolgármesteri telje-
sítmény áll!

Azért, mert munkásságával már 
kivívta Százhalombatta elismerését, 
városunk Díszpolgára lett, amely a 
jövőbeni teljesítményének garanciá-
ját adja.

Azért, mert Sinka László szívvel-
lélekkel igazi lokálpatrióta.

Azért, mert rendkívül érzékeny 
mások problémáira, minden körül-
mények között segítőkész.

Azért, mert Sinka László közössé-
get összefogó, integráló szerepe ki-
magasló.

Mindezekért jó szívvel ajánlom a 
tisztelt dunafüredi lakosságnak, vá-
lasszák képviselőjüknek Sinka Lász-
lót!

Kérem ne feledjék, október 16-án a 
nyerő hármas:

SZÁZHALOMBATTA – 
DUNAFÜRED – SINKA LÁSZLÓ!

Tisztelettel:
Vezér Mihály

az ÉSZKE Elnöke

Utcafórum
Az egyik dunafüredi játszótéren tartott lakossági fórumot 
Lukács Bernadett, az időközi önkormányzati választás 
FIDESZ-KDNP képviselőjelöltje. A fórumon részt vett Bóna 
Zoltán országgyűlési képviselő is.

I D Ő KÖZ I  Ö N KO R M Á N Y Z AT I  VÁ L A S Z TÁ SI D Ő KÖZ I  Ö N KO R M Á N Y Z AT I  VÁ L A S Z TÁ S

Kedves Dunafürediek!

Bízom benne, hogy mire ezeket a soro-
kat olvassák, a százhalombattai Fidesz 
szervezet jelöltjeként a 2022. október 
16-án tartandó időközi önkormányza-
ti választáson induló LUKÁCS BER-
NADETT neve és arca már senkinek  
nem ismeretlen.

Személyes találkozásokban gazdag 
hónap áll ugyanis mögöttünk. Nincs 
olyan ház Dunafüreden, ahová Bet-
ti ne kopogott volna be és Önök szí-
vesen fogadták és osztották meg vele 
Dunafüreddel kapcsolatos érzéseiket, 
javaslataikat. Köszönjük!

A tét nagy!
Ki tudja ápolni Szél Pál örök-

ségét és ki tudja a leghatékonyab-
ban a mindennapokban képviselni a 
dunafüredieket?

Kit tudnak elérni telefonon vagy 
akár személyesen a dunafürediek 
megoldandó problémáikkal?

Ki tud eljárni a Városunkat a Par-
lamentben képviselő Bóna Zoltán or-
szággyűlési képviselőnél?

Képviselet helyi szinten
Sokan azt gondolják, hogy a képvi-

selői munka testületi vitákról, bizott-

sági ülésekről, városi rendezvényeken 
való részvételről szól. Ez nemcsak így 
van, a MINDENNAPOKBAN KELL 
HELYT ÁLLNI!

Érkezik napjában több tucat lakos-
sági telefon, mely ügyeknél az érintet-
teknek nincs fontosabb.

Bettire ezek elintézésében azon-
nal számíthatnak, egész nap elérhető 
Százhalombattán!

Képviselet országos szinten
Dunafüreden és közvetlen közelé-

ben Bóna Zoltán országgyűlési képvi-
selő közreműködésével állami támo-
gatással valósult meg ezidáig:
• a Duna utca aszfaltozása és
•  a szabadtéri edzőeszközök telepí-

tése a Sportparkban.
Előttünk áll: 
• a Dunapart rendbetétele,
• az Esthajnal utca aszfaltozása, 

csapadékvíz elvezetés megoldása 
(Vidra utca, Római út),

• futópálya megépítése a Csónakázó 
tónál pályázati forrásból.

Betti közvetíteni fogja ezeket az 
igényeket Bóna Zoltán felé és kérni 
fogja közvetítését, támogatását!

Kérünk Mindenkit,
• aki tavasszal az országgyűlési vá-

lasztásokon a Fideszre szavazott 
és azok, 

• akik számára fontos a hatékony 
helyi és azon keresztül az országos 
érdekképviselet,

jöjjenek el az időközi választásra és 
szavazzanak Lukács Bernadettre!

Üdvözlettel és köszönettel:
Nagy Balázs

Alpolgármester
1. sz. választókerület 

önkormányzati képviselője 

*Hozzanak kiszámíthatóságot  a  mindennapjaikba*
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Az esemény a „Matrica” Múzeum 
Baráti Köre Egyesület lokálpatrió-
ták előadás-sorozatának 6. állomá-
sa volt.

Sinka László sportolói pályafu-
tását kézilabdázóként kezdte, közel 
húsz évig játszott a százhalombattai 
DKSK csapatában. Harminchárom 
évesen, 1987-ben megválasztották a 
Magyar Röplabda Szövetség főtitká-
rává, hat évig munkálkodott ebben 
a tisztségben. A Magyar Kézilabda 
Szövetség főtitkára lett 1993-ban, 
ezt a posztot egészen 2009-ig töltöt-
te be, amikor a szövetség elnökévé 
választották. Erről a posztról 2011-
ben lemondott, 2015-től tölti be a 
Magyar Sportlövők Szövetségének 
főtitkári tisztségét. A Magyar Olim-
piai Bizottság tagja 1990-től, 2005-
től nyolc éven át az elnökség tevé-
kenységében is részt vett. Az Euró-
pai Kézilabda Szövetség végrehajtó 
bizottságának munkájában is részt 
vett 1996-tól 2012 nyaráig. Önkor-
mányzati képviselőként Százhalom-
batta alpolgármestere lett 2010-
ben, 2008 óta a város díszpolgára.

A közvetlen, jó hangulatú, sok 
képpel illusztrált előadást a 19. szá-
zadi nagy gondolkodó, Kierkegaard 
dán filozófus szavaival vezette fel 
Sinka László, miszerint; „az életet 
csak hátratekintve lehet megérte-
ni, de élni előre nézve kell”. Idézte 
József Attilát is, aki a Dunánál című 
versében úgy fogalmaz; „s rendez-
ni végre közös dolgainkat, ez a mi 
munkánk; és nem is kevés”. Az idé-
zetek arra tanítanak, hogy a mai, ro-

hanó világban is szükséges, hogy 
időnként megálljunk, és számot 
vessünk a mögöttünk hagyott idő-
szakkal.

A történeti áttekintés az 1930-as 
évektől kezdődött, amikor a Tégla-
gyárnak köszönhetően megindulha-
tott a falusi sportélet. A gyár szere-
léssel és szállítással segítette a fut-
ballcsapatot, amelynek középcsa-
tára volt nagyapja Sinka Mihály. 
Kiemelkedő volt 60-as években 
Braczkó József gyárigazgató sport 
iránti elköteleződése.

Meghatározó személyiség volt 
Kolosy György testnevelő tanár, 
edző, aki a sport, köztük a kézilabda 
szeretetére nevelte a diákokat, egy-
szerre három diákjából lett NB I-es 
kézilabdázó – felesége Tóth Anna, 
Horváth Judit és Bicskei Borbála.

A városiasodással sokan érkez-
tek Százhalombattára, ami nagyon 
nagy lendületet adott a sportnak is. 
Pályák épültek, nagy csodának szá-
mított a salakos kézilabdapálya az 
1-es iskolában. 

Egyre jobban kiteljesedett a 
sportélet, – gomba módra nőttek 
ki a különböző kis egyesületek – 
amely remek közösségformáló erő 
is volt; Százhalombatta 1997-ben 
elnyerte a „Nemzet Sportvárosa” cí-
met, ami nagy elismerést jelentett.

Nagyon fontos volt, hogy kitűnő-
en működtek a DKV és a DHV egye-
sületei a DKSK és a DESE, utóbbi 
alapozta meg a kajak-kenut – in-
nen indult el Hegedűs Róbert olim-
pikon, hétszeres világbajnok. Az 

úszásoktatásban jelentős szerepe 
volt Szalai Jánosnak, Mester Emil-
nek és Petruska Miklósnak.

A város nagy szerepet vállalt a 
sportfejlesztésben, mérföldkő volt, 
hogy 1982 decemberében elkészült 
a sportcsarnok, és sportközpont. El-
évülhetetlen érdemei vannak Sze-
keres József egykori tanácselnök-
nek, aki Rátosi Ernővel a DKV, és 
Tóth Istvánnal a DHV igazgatójával 
együttműködve irányította a beru-
házásokat. A mostani vezetés, Vezér 
Mihály polgármesterrel az élen ha-
sonlóan elkötelezett a sportélet fej-
lesztése iránt.

Sinka László a többi között fel-
idézte azt is, hogy Szél Pál, hatal-
mas munkabírása és jó kapcsolatai 
révén kiváló cselgáncs szakosztályt 
hozott létre. Később jött a rögbi, 
ami a mai napig az első osztályban 
van, sok battai került be a váloga-
tottba.

Százhalombatta a sportrendez-
vények révén is bekerült a hazai, il-
letve nemzetközi körforgásba, szá-
mos mérkőzésnek – a többi között 
36 válogatott kézilabda mérkőzés, 

konferenciának, gálának, országos 
bajnokságoknak (úszás, sportlövé-
szet, asztalitenisz, cselgáncs, kara-
te) adott otthont, öregbítve a város 
jó hírét. Ő személy szerint arra tö-
rekszik, hogy minél több rendez-
vényt hozzon „haza”, ami jó a részt-
vevőknek, jó a helyi közösségnek.

A fényképek nyomán sok kedves 
történetet osztott meg hallgatóival 
Sinka László. Záró gondolatként Pál 
apostolt idézte; „ama nemes har-
cot megharcoltam, futásomat elvé-
geztem, a hitet megtartottam” Mint 
mondta, hisz abban, hogy ezeket– 
kérkedés nélkül – kötelessége meg-
tenni az embernek. Arra kell töre-
kedni, hogy a lehetőségekhez mér-
ten mindenki hozzátegyen valamit a 
közös értékekhez. „Szeresd a várost, 
szeresd a településrészeit, szerezz 
örömet az itt lakóknak” – fogalma-
zott. Aki teheti kapcsolatait is hasz-
nálja fel a közösségépítés érdeké-

ben, illetve adakozással segítse a rá-
szorulókat – tette hozzá. Végezetül 
köszönetet mondott a múzeumnak 
és a baráti körnek a lehetőségért, il-
letve a meghívásért.  n

„Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat 
elvégeztem, a hitet megtartottam”

A fenti, Pál-apostoli gondolatok jegyében, személyes él-
ményei tükrében tartott előadást Százhalombatta sport-
életéről Sinka László egykori kézilabdázó, volt alpolgár-
mester, sportdiplomata.
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Vezér Mihály az olvasás fontossá-
gára hívta fel a figyelmet, mint mond-
ta, könyv nélkül szegényebb lenne az 
életünk. A képzeletet megmozgató 
könyveket nem tudja kiszorítani sem 
a film, sem a digitalizáció. Az olva-
sás, illetve a változatos magyar nyelv 
nagyban segíthet abban, hogy idős 
korban is megőrizhető legyen a szel-
lemi frissesség. Sokan csatlakoztak a 
korábban általa meghirdetett felaján-
lási akcióhoz, aminek köszönhetően a 
VCSGK két épületében összesen közel 
20 ezer, a városi könyvtár által kata-
logizált könyvet tudnak majd polco-
kon elhelyezni. A házi könyvtár nagy 
segítséget jelent a bentlakók számára, 
mert nem kell kikölcsönözniük az ol-
vasnivalót. 

A polgármester reményét fejezte 
ki, hogy újabb felajánlások érkeznek, 
illetve ő is szeretne még néhány száz 
könyvet ajándékozni az intézménynek 
a kezdeti 100 és a mostani 200 köny-
vön felül.

Sinka László elmondta, hogy fe-
leségével hosszú évtizedek óta igye-
keznek adományokkal segíteni a kü-
lönböző közösségeket. Jelentős szá-
mú könyvvel rendelkeznek, örömmel 
ajándékoztak most belőlük több mint 
300-at azoknak, akik nem tudnak vá-
sárolni, vagy nehezen jutnak könyv-
höz. A magyar klasszikus írók és köl-
tők művei, illetve külföldi történelmi 
tárgyú könyvek mellett szakácsköny-
veket is felajánlottak, amik segítségé-
vel sok finom étel készíthető. n

Könyvadomány  
a VCSGK-nak

Vezér Mihály polgármester és Sinka László egykori alpol-
gármester, a város díszpolgára könyveket ajándékozott a 
százhalombattai Városi Családsegítő és Gondozási Köz-
pontnak, illetve az ott működő nyugdíjas klubnak.

PROG RAM AJÁN LÓPROG RAM AJÁN LÓ

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

Vezér Mihály polgármester, az 
ÉSZKE elnöke elmondta, hogy nagy 
hangsúlyt fektet a város a település-
részeken található parkok, játszóte-
rek felmérésére, karbantartására és 
fejlesztésére. A Szivárvány téren ta-
lálható utcai játszótér eszközparkja is 
felújításra szorult. Annak érdekében, 
hogy a gyerekek ismét biztonságosan 

használhassák a játékokat az ÉSZKE 
tagjai vállalták a felújítást. Az eszkö-
zöket előkészítették a festésre; lecsi-
szolták, lekezelték a felületüket, majd 
újrafestették azokat. 

Hangsúlyozta, hogy közös ügy, 
hogy felújítva újra birtokba vehes-
sék a gyerekek a játszóteret, és szebb, 
hangulatosabb környezetben tölthes-

Megújult a játszótér
Felújította a dunafüredi a Szivárvány téri játszóteret az ÉSZKE 
civil szervezet. A munkában részt vett Sinka László Százhalom-
batta díszpolgára, egykori alpolgármester is.

Bursa Hungarica Felsőokta-
tási Önkormányzati Ösztöndíj-
pályázat. Százhalombatta Város Ön-
kormányzata a Kulturális és Innováci-
ós Minisztériummal együttműködve 
meghirdeti a 2023. évi BURSA HUN-
GARICA Felsőoktatási Önkormány-
zati Ösztöndíjrendszert, amelynek 
célja az esélyteremtés érdekében – ta-
nulmányi átlagtól függetlenül – a hát-
rányos helyzetű, szociálisan rászoruló 
fiatalok felsőoktatásban való részvéte-
lének támogatása. A pályázati adatla-
pokat 2022. október 03. napjától csak 
elektronikus úton lehet kitölte-
ni és a kinyomtatott, aláírt adat-
lapot a mellékletekkel együtt le-
zárt borítékban – a borítékon fel-
tüntetve: Bursa Hungarica Ösztön-
díjpályázat 2023) a Százhalombattai 
Polgármesteri Hivatal (2440 Százha-
lombatta, Szent István tér 3.) „A” por-
tájára benyújtani 2022. novem-
ber 03. napjáig. További részletek a 
battanet, és a hirtukor.hu oldalon

***
Álláslehetőség. Az Arany János 

Általános Iskola és Gimnázium állást 
hirdet iskolatitkár munkakörbe, hatá-
rozatlan időre, teljes munkaidős, köz-
alkalmazotti jogviszonyba. Elvárt vég-
zettség: érettségi, munkaügyi és HR 
feladatokban történő jártasság, szak-

mai tapasztalat előnyt jelent!  Ön-
életrajzokat: titkarsag@aranybatta.
hu e-mail címre várjuk. Érdeklőd-
ni 06-30-242-6838 telefonszámon le-
het.

***
Részleges nyitva tartás. A 

„Matrica” Múzeum és a Régésze-
ti park október 16-ától csak csopor-
tok fogadása esetén tart nyitva. Lá-
togatási igény időpont egyeztetése a 
0623/354-591-es telefonon vagy az 
info@matricamuzeum.hu e-mail cí-
men lehetséges. Megértésüket kö-
szönjük!

***
MOL karbantartás. A Dunai Fi-

nomító őszi karbantartásának 2. sza-
kasza október 8-án elindult. Az üze-
mek nagyjavításra történő előkészíté-
se 3-6 napig, valamint a javítást köve-
tően az üzemek újraindítása 3-5 napig 
tart. A karbantartási időszak alatt az 
üzemekben katalizátor cserékre, javí-
tásokra, felújításokra és cserékre ke-
rül sor, a munkálatokat, – amelyek 
bizonyos esetekben fáklyázással vagy 
zajhatással járhatnak - teljes mérték-
ben ellenőrzött és biztonságos körül-
mények között végezik el. A karban-
tartásban érintett üzemeinket várha-
tóan november közepéig indítják visz-
sza. n

Október 19. (szerda) 17 óra: 
Finisszáz - A Láthatóvá tenni a „Mat-
rica” tábort című időszaki kiállítás 
zárórendezvénye – „Matrica” Múze-
um

Október 24. (hétfő) 18 óra: 
Hitvallás - Egy óra Pásztor Erzsivel – 
Barátság Kulturális Központ

Október 31-ig (hétfőig): Kicsit 
színesebb naplólapok – László Bandy 
kiállítása – BKK lépcső galéria n

sék el a szabadidejüket. Vezér Mihály 
szólt arról is, igyekeznek példát mu-
tatni, hogy, amit lehet egy közösség 
oldjon meg, ne várjon másra, ami ál-
tal még jobban megbecsülik környe-
zetüket.

Sinka László is segítette a munká-
latokat, mint mondta, fontos számá-
ra, hogy a város és szűkebb környeze-

te, Dunafüred is fejlődjön, és kellő fi-
gyelmet kapjon. Minden városlakó ér-
deke, hogy szebb, élhető településen 
éljen. Folytatják a felújítást, város-
szerte igyekeznek karbantartani a ját-
szótereket. Egyébként is szeret feste-
ni, édesapja sok acélkaput készített a 
műhelyében, ezeket gyerekként ő fes-
tette le először míniummal. n
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Kürti Sándor Gábor Dénes-, és Szé-
chenyi- díjas vegyészmérnök, rend-
szermérnök, a mágneses adattáro-
lók javítására szakosodott nemzetközi 
hírű Kürt Kft egyik alapítója, második 
diplomája megszerzése után, 1985-ig 
a százhalombattai Dunai Kőolajipa-
ri Vállalatnál technológiai folyama-
tok automatizálásával foglalkozott, 
részt vett a különleges technológiát al-

kalmazó katalitikus krakk üzem létre-
hozásában. Itt barátkoztak össze Sin-
ka Lászlóval, aki a DKSK kézilabdázó-
jaként a sport mellett üzemmechani-
kusként dolgozott az óriás vállalatnál. 
Kürti Sándor hazai és nemzetközi 
szaktestületek tagja, cége több elisme-
résben részesült. Közismert karitatív 
tevékenysége. Rendszeresen visszajár 
Százhalombattára barátaihoz, öröm-
mel idézte fel az itt töltött éveket.

- Kürti Sándor 120 barátját 
kérte meg az írásra, jóval keve-
sebben küldtek történetet. Miért 
éppen ezt az írói kört választot-
ta?

- Egyszerűen ők jutottak eszembe. 
Örülök, hogy sikerült kiadni a köny-
vet, mert jobbnál jobb történetek van-
nak benne. Az elmúlt 50-60 év esemé-
nyeit fűzi össze időrendben, lenyomat 
az útókor számára. Ami az én történe-
temet illeti, az életemből 19 év Százha-
lombattához kötődik, ahol kifejezet-
ten jól éreztem magam, jobbnál-jobb 
tanítóim voltak, jobbnál jobb helye-
ken dolgozhattam. A rendszerváltozás 
már az informatika világában ért, test-
véremmel az információ biztonságával 
és adatmentéssel foglalkoztunk. 

- Mennyire ment gördüléke-
nyen a könyv szerkesztése?

- Élvezetes, bár nehéz feladat volt, 
mert két ízlésvilágnak, az íróénak és 
az enyémnek kellett találkoznia. Ad-
dig csiszoltuk az írásokat, amíg min-
denkinek megfelelt. Azt szerettem vol-
na, hogy tanulságos, kedves, politi-
kamentes történeteket idézzünk fel, 
hogy mindenki jó kedvvel forgassa a 
könyvet, amely egyébként ingyenesen 
letölthető a Széchenyi Könyvtár Elekt-
ronikus Tárából.

- Lesz-e folytatás?
- Azt nem tudom, hogy a szereplők 

írnának-e még egy történetet, de ér-
demes ezen elgondolkodni. Most egy 
másik jellegű, nagy lélegzetű könyv 
megírásának ugrottam neki, ami ki-
tölti minden időmet. 

- Sinka László hogyan fogad-
ta az írásra való felkérést?

- Nagy örömmel hívtam fel Sán-
dort az email-je nyomán, nem is kel-
let túl sokat egyeztetni, mert jó barát-
ságunk okán fél szavakból is megér-
tük egymást. Szívesen éltem a lehető-
séggel, mert remek ötletnek tartottam 
a könyvet. Élmény olvasni az illuszt-
ris személyektől származó története-
ket, hozzám különösen közel áll Ke-
mény Dénes háromszoros olimpiai 
bajnok vízlabda szövetségi kapitány, 
vagy Beck György, a Vodafon koráb-
bi elnöke, a Magyar Vízilabda Szövet-
ség társelnöke. Kedves barátom Lász-
ló Imre is, aki a súlyemelő válogatott-
nak volt az orvosa, illetve a szövetség 
elnöke, majd a Szent Imre Kórház fő-
igazgatója, jelenleg pedig Újbuda pol-
gármestere.

- Ön miről írt a Láncreakció-
ban?

- A könyv címéből kiindulva azt vet-
tem górcső alá, hogyan lett robbanás-
szerűen a finomítóval és az erőművel 
a magyar ipar fellegvára az a kis ha-
lászfalu, ahol én születtem. A legcso-
dálatosabb kohó volt az életemben a 
DKV, itt tanultam meg, hogy hogyan 
kell emberekkel dolgozni, szerveze-
tet működtetni. Aztán egyszer csak azt 
vettem észre, hogy a sportban van dol-
gom, vezetőként vetettem részt a röp-
labda, a kézilabda, a sportlövő szövet-
ség és a Magyar Olimpiai Bizottság 
munkájában, illetve nemzetközi szin-
tű feladataim is voltak – nos, azt ír-
tam meg, ahogyan megéltem ezt a fo-
lyamatot.

- A könyvben a Bibliából, Pál 
apostoltól idéz mottójában; 
„ama nemes harcot megharcol-
tam, futásomat elvégeztem, a 
hitet megtartottam.” Mit jelent 
ez az ön számára?

- Ez az idézet már évtizedekkel ez-
előtt megfogott, a sporthasonlat mi-
att is. Persze itt jóval többről van szó, 
számomra ebben minden benne van, 
amit gyerekkorom óta megéltem. Bu-
dapesten például a csepeli középis-
kolában meg kellett harcolnom azért, 
hogy elfogadjanak engem, aki egy kis 
faluból jött. A harcban természetesen 
győzni szeretünk, de a küzdelem meg-
tanít arra is, hogy kellő büszkeséggel 
fogadjuk el a vereséget.  Ami a hitet je-
lenti, rendkívül fontos, hogy kikristá-
lyosodjon, hogy miben, illetve kiben 
hiszel. Én hittem a szorgalomban, a 
tanulásban, a munkában, és abszolút 
a jóságban, mindenkor; enélkül nem 
tudtam volna elérni azt, amire vágy-
tam. Amikor kisgyermekként 1964-
ben néztem a tokiói olimpiát, vagy 
később a labdarúgó világbajnoksá-
got 1966-ban, arról álmodtam, hogy 
én is válogatott játékos legyek. A rea-
litás azonban más volt, ekkor az NB/
I-et tűztem ki célul, nem sikerült. Ami 
nem adatott meg sportolóként, meg-
adatott vezetőként; több mint 250 vi-
lágversenyen, 6 olimpián, 15 hazai vi-
lágversenyen vettem részt szervező-
ként, irányítóként.

- Ha még egy történetet meg-
oszthatna az életéből, mi lenne 
az?

- Azt hiszem, arról a különleges 
életszakaszról szólna, ami alatt arra 
vártam, hogy megszülessen az uno-
kám, „Miron herceg”, aki most már 
igazolt labdarúgó.

Kovács Attila

Vezér Mihály, az alapítvány lét-
rehozója, az ÉSZKE elnöke elmond-
ta, hogy az egyesület kuratóriumának 
döntése nyomán ajánlották fel az ön-
kéntes tagdíjakból befolyt összeget. 
Az alapítvány a mostani felajánlások-
kal együtt mintegy 2 millió forinttal 
rendelkezik. Szeretnének minél több 
rászoruló családnak, kisnyugdíjasok-
nak, egyedül vagy tartós betegséggel 
élőnek segíteni a rezsi költségek egy 
részének kifizetésében, ezért tovább-
ra is várják cégek és magánszemélyek 
felajánlásait. 

Sinka László és felesége magától 
értetődő módon csatlakozott az ala-
pítvány támogatóinak sorába, miután 
évtizedek óta jótékonyan részt vesz-
nek a közéletben. Sinka László szólt 

arról is, hogy családjukból ezt a szem-
léletet hozták magukkal, ezért termé-
szetes a másokon való segítés. Ő maga 
a kezdetektől fogva kuratóriumi tag-
ként támogatja a Sérültekért Alapít-
ványt, de felesége is tevékeny részese 
a szervezet életének.

Kovács Lajos az ÉSZKE elnöksé-
gi tagja felidézte, hogy az alapítvány 
indulásakor civil egyesületük, Török 
Sándor alpolgármester, Szél Pál és ő 
maga 300-300 ezer forint támogatást 
nyújtottak. Mint mondta, a háború 
és az energiaválság sok városlakónak 
rendkívüli nehézséget okoz, ezért na-
gyon fontos, hogy, aki teheti, segítse 
az alapítvány célkitűzését.

Mint ismert, Vezér Mihály polgár-
mester magánemberként ötszázezer 

forintos befizetéssel hozta létre a Re-
mény Bajnoka Alapítványt 2020 áp-
rilisában. A kuratórium elnöke dr. 
Bercziné dr. Fazekas Olga ügyvéd, to-
vábbi kurátora dr. Horváth Ágota al-
jegyző és Ádám Erika, a Hotel Training 
igazgatója. A kezdeményezéshez az in-
duláskor azonnal csatlakozott a Duna-
menti Erőmű Zrt. 4 millió forinttal, a 

BUFA, a SZÁKOM és a Sporthalom 
Kft. egy-egymillió forinttal.

Az alapítvány számlaszáma: Taka-
rékbank Százhalombatta; 50420379-
10002364, elérhető a szervezet hon-
lapja és Facebook oldala is. Személye-
sen is felkereshető a székhelyen; 2440 
Százhalombatta, Ifjúság útja 7.

n

Láncreakció 2022
 A fenti címmel jelentetett meg könyvet Kürti Sándor üzletember, 
aki barátait kérte meg, hogy írjanak meg egy-egy jó saját tör-
ténetet az elmúlt fél évszázadból. A kérésnek eleget tett Sinka 
László, Százhalombatta díszpolgára, sportdiplomata is.  
A két baráttal beszélgettem a rendkívül tanulságos könyvről.

Újabb segítő adományozók
Sinka László volt alpolgármester és az Értünk Százhalombat-
táért Közéleti Egyesület 100-100 ezer forintot ajánlott fel a 
Remény Bajnoka Alapítványnak, amely a covid-járvány után 
az árrobbanás miatt nehéz helyzetbe került battai családokat 
támogatja.
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Októberi programsorozatunk 
az első „Örkény” színházbérle-
tes előadással, a Fergeteges láto-
gatás című darabbal vette kezde-
tét, mely reméljük, hogy mindenki 
számára felejthetetlen pillanato-
kat okozott. A második színház-
bérletes előadást, a Tóték című 
tragikomédiát november 24-én 
19:00 órakor tekintheti meg a bér-
letes közönségünk.

Az 1956-os forradalom és sza-
badságharc 66. évfordulója, va-
lamint a Magyar Köztársaság ki-
kiáltása alkalmából megrende-
zésre kerülő városi ünnepség 
október 23-án 10.00 órakor, ko-
szorúzással veszi kezdetét, Var-
ga Miklós énekes közreműködé-
sével a Kopjafánál.  Az ünnepség 
11:00 órától a Barátság Kulturális 
Központban folytatódik tovább, 
ahol átadásra kerül a PRO URBE 
SZÁZHALOMBATTA DÍJ. A meg-
emlékezés „FŐPRÓBA  – Kortárs 
1956- „című ünnepi előadással zá-
rul, melyben az Érdi Szakképzé-
si Centrum Százhalombattai Szé-
chenyi István Technikum és Gim-
názium tanulói működnek közre.  
Szeretettel várunk mindenkit a 
koszorúzással egybekötött ünnepi 
megemlékezésen!

Pásztor Erzsi (Kossuth-díjas, 
Érdemes művész, Jászai Mari-dí-
jas, Balázs Béla-díjas), Détár Eni-
kő (Magyar Érdemrend Lovagke-
resztje) színművésznővel találkoz-
hatnak a Hitvallás című kötetlen 
és immár hagyományokkal ren-
delkező beszélgetős est keretein 
belül október 24-én, ahol az éle-
téről, a munkásságáról, a minden-
napokról és a nem minden napi 
pillanatokról mesél majd.

A Százhalombattai Cselefendi 
Asszonykórus szervezésében a 
környező települések népdalkö-
reinek találkozója október 28-án 
17:00 órától veszi kezdetét, ahol 
közönség a Kotkoda Népdalkör, 
a Fehér Rózsa Dalkör, a Haj tóka 
Egyesület Énekkara és a Csele-
fendi Asszonykórus előadását él-
vezheti.

Mindeközben a Barátság Kultu-
rális Központ Lépcső galériájában 
László Bandy Aktuális Napló című 
kiállítása, a Mini galériában Schu-
bert–Eperjesi Lilla Mónika Újra-
gondolt Hagyomány című kiállítá-
sa tekinthető meg november 3-ig.

Reméljük, hogy sokukkal talál-
kozunk októberben is a Barátság 
Kulturális Központban!

n

A kezdeményezéssel jelentő-
sen csökkenthető a környezetter-
helés. Az edényeket kezelő cég to-

vábbi gyűjtőpontokat létesítene a 
városban, először egy óvárosi élel-
miszerbolt mellett, amelyet Szabó 
Gábor a városrész önkormány-
zati képviselője szorgalmazott. 

Üdvözölte a gyűjtőpontok felál-
lítását, mert gondot jelent a hasz-
nált sütőolaj és zsiradék háztartá-
sokból való eltávolítása. Felhívta 
a figyelmet arra, hogy a folyékony 
hulladékot kizárólag lezárt üveg-
ben, vagy flakonban tárolva sza-
bad bedobni az edényekbe; a ta-
pasztalatok szerint ezt betartják a 
városlakók.

 A cég heti rendszerességgel el-
lenőrzi az telítettséget, és szükség 
szerint üríti a gyűjtőket. Kilónként 
25 forintot utal a szolgáltató an-
nak, akinek a szerződéskötés után 
gyűjtőpont létesül a területén. 

n

Izgalmas október

A tisztább környezetért
Használt sütőolajat és zsiradékot gyűjtő edényt helyeztek ki 
Százhalombattán a Városkapu Üzletház parkolójába, illetve az 
egyik benzinkúthoz.

Október 1-jén indult a népszámlálás, hazánk legnagyobb, 
mindenkire kiterjedő statisztikai adatgyűjtése!

Használja a kitöltéshez a postai értesítő levélben 
található belépési azonosítót! Új belépési azonosítót 
a belepes.nepszamlalas2022.hu oldalon igényelhet.

A kérdőív kitöltése közös érdekünk, és minden 
Magyarországon élő ember számára kötelező!

Töltse ki egyszerűen, interneten a kérdőívet 
október 16-ig a belepes.nepszamlalas2022.hu oldalon, 
és nyerjen 100.000 Ft-os ajándékutalványt!

További információt a 

nepszamlalas2022.hu

oldalon talál.

06 80 080 143 kapcsolat@nepszamlalas2022.hu
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VÁ R O S N A P LÓVÁ R O S N A P LÓ

Ismét eljött az ősz, a beiskolázá-
sok kezdete. A továbbtanuló kis-és 
nagydiákoknak ez az időszak a tá-
jékozódásról szól. Ebben szeret-
nénk segíteni a hagyományainknak 
megfelelően gimnáziumi nyílt na-
pok szervezésével. Intézményünk-
ben már 30. éve működik a gimná-
ziumi tagozat, így kellő szakmai és 
szervezési tapasztalattal fogadjuk az 
érdeklődőket. Ebben a tanévben ok-
tóber közepén nyitjuk ki kapuinkat 
és kínálunk betekintést a gimnázi-
um életébe. Két korosztály számá-
ra az alábbi lehetőségeket kínáljuk.

Az általános iskolák 4. osztá-

lyosai jelentkezhetnek a nyolc év-
folyamos gimnáziumi képzé-
sünkre (0001). Ebben a képzési 
formában a tanulók a gimnáziumi 
képzés megalapozása mellett emelt 
szintű angol nyelvi képzésben 
részesülnek (heti 5 óra). A matema-
tikát emelt óraszámban oktatjuk. 
A felvételt nyert tanulók számára 
egyenes út biztosított az érettségiig. 
Kiemelkedő eredményű sportolók 
képzését továbbra is támogatjuk.

A gimnáziumba belépni 
szándékozó jelenlegi 8. osztá-
lyosok számára többféle lehető-
séget ajánlunk. Választhatják az in-

formatika-matematika emelt 
óraszámú képzést (0002) azok, 
akik az általános iskolában is ered-
ményesen tanulták és szeretik eze-
ket a tantárgyakat, illetve szeretné-
nek elmélyülni középiskolai tanul-
mányaik alatt a robotika, a prog-
ramozás rejtelmeiben. A biológia 
emelt szintű képzést (0003) 
azoknak javasoljuk, akik később a 
biológiával, természettudományok-
kal kapcsolatos területen szeret-
nének továbbtanulni, vagy érdekli 
őket a környezetvédelem, fenntart-
hatóság.  Második idegen nyelvként 
választhatóan a német vagy az olasz 
nyelvet kínáljuk mindkét területen. 

A nyelveket kedvelő nyolcadiko-
soknak javasoljuk gimnáziumunk 
idegen nyelvi profiljait. Az angol 
nyelvi előkészítő képzéssel in-
duló osztályunk kezdő szin-
tű (0004) és haladó szintű 
(0005) angol nyelvtudású diáko-
kat is vár, hiszen a heti 16 óra an-
gol nyelvi képzés bontott csoport-
ban mindenkinek lehetőséget ad a 
nyelv maximális elsajátítására, az 
emelt szintű érettségire történő fel-
készülésre, nyelvvizsgák megszer-
zésére. Ennek a képzésnek a másik 
előnye az emelt óraszámú informa-
tikai oktatás (heti 4 óra), ami a sike-
res ECDL vizsgára történő felkészü-
lést biztosítja. A NYEK-es tanulók 
második idegen nyelvként a francia 
vagy német nyelvet választhatják. 
A gimnázium további négy évében 

emelt szintű idegen nyelvoktatás-
ban részesülnek a diákok a válasz-
tott nyelvekből.

2022. október 12-én a nyolca-
dik osztályosok, október 19-én a 
negyedikesek számára nyitjuk ki is-
kolánk kapuit és várjuk az érdeklő-
dőket. Mindkét napon reggel 8.00 
órától szülői tájékoztatást tartunk, 
majd 9.00 órától gimnáziumi kép-
zésünkbe nyerhetnek betekintést 
az érdeklődők, részben nyílt órákon 
részben a diákok beszámolóin ke-
resztül. Jelentkezési lehetőség re-
gisztrációval az iskola honlapján áll 
rendelkezésre október 7-étől.  

A gimnáziumi osztályokba tör-
ténő bekerülés feltételei, vala-
mint a felvételi eljárás rendje rész-
letesen megtalálható honlapun-
kon (aranybatta.hu), de tele-
fonos, vagy e-mailben történő 
érdeklődésre is szívesen válaszo-
lunk (06 23 355 013). Honlapunkon 
a gimnázium életéből is láthatnak 
részleteket. 

A januári (2023. január 21.) köz-
ponti felvételi dolgozat megírásá-
ra iskolánk is kijelölt intézmény, te-
hát várjuk a jelentkezőket a közpon-
ti felvételi dolgozat megírására ma-
gyarból és matematikából.

Szeretettel várunk minden 4. és 
8. osztályos tanulót és a kedves szü-
lőket Nyílt Napjainkra.

Horváthné dr. Hidegh Anikó 
intézményvezető

Mozgalmas, mosolygós délutánt töl-
töttünk látogatóinkkal 2022. október 
8-án. A Park színesedő fái és bokrai 
között az érzékekre ható kirándulást 
tehettek az arra vállalkozók.

Tapintásra, szemrevételezésre, 

szagolgatásra hívtuk fel őket. Kéz-
műves foglalkozásunkon botocs-
kákból, faggyúgolyóból madáretetőt 
készítettünk, a vaskori állatok rézle-
mezre történő poncolása és a köz-
kedvelt körmönfonás mellett. Szak-

ember és mikroszkóp segítségével 
az erdei fülesbaglyok táplálékát mu-
tattuk be. 

A Batta Balett több korcsoportja 
is bemutatkozott, rövid produkci-
ókkal. A környezettudatosságra egy 
kézi munkával, természetes anya-
gokkal elkészített „ökostand” és bi-
ológus gazdasszonya hívta fel a fi-
gyelmet. Elültettünk egy saját ne-
velésű kis tölgyfát. A Sérültekért 
Alapítvány munkatársai kézi szőt-
teseket és mesés erdei agyagtárgya-

kat árusítottak. Diós, sajtos, szőlős 
falatkát fogyaszthattak, akik meg-
éheztek. 

Szép, langyos őszi időben kisebb 
idegenvezetést is tartottunk, a ha-
lomsír programját igény szerint 
többször is indítottuk. Üzeneteket 
írtunk a jövőnek, melyeket elkül-
dünk a Múzeumok Őszi Fesztiválja 
szervezőinek a „jövő múzeumkert-
jébe”. Úgy láttuk, aki eljött, nagyon 
kellemesen érezte magát!

 n

Nyílt Napok az Arany János 
Gimnáziumban

Őszi szezonzáró rendezvény  
a Régészeti Parkban



1 3 .  O L D A LS Z Á Z H A LO M B AT TA I  H Í RT Ü KÖ R  •  X X X V.  É V F O LYA M  1 6 .  S Z Á M  •  2 0 2 2 .  O K TÓ B E R  1 3 .

Keresztrejtvény
Nádas Péter író 1942. október 14-én született. Elsősorban regényeket, elbeszéléseket, esszéket ír, valamint drá-
mákat. Munkásságát számtalan díjjal ismerték el, így Kossuth-, valamint József Attila díjjal is. Mai rejtvényünk-
ben egy gondolata olvasható.
A megfejtéseket 2022. október 21-éig várjuk a hirtukor@mail.battanet.hu, vagy a Hírtükör Szerkesztősége, 2440 Százhalombatta, If-
júság útja 7. (Polgárok Háza) címre. A helyes megfejtők közül egy szerencsés, Bereczky János – Mikszáth Kálmán és a gyermek tár-
sasjátékok világa című könyvét kaphatja meg.
Az előző számban megjelent rejtvényünk helyes megfejtéséért a Biksi Méhészet egy üveg egészséges mézét Sólyom Gáborné veheti át 
a Polgárok Háza portáján munkaidőben. Gratulálunk!
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S P O RTS P O RT

Huszonegy évesen – a Ferenc-
várossal kétszeres Magyar Bajnok 
és kétszeres Magyar Kupa győztes-
ként, tizennégyszeres válogatott já-
tékosként – érkezett meg a világ 
egyik legerősebb bajnokságának él-
csapatába. Magyarország egyik leg-

népszerűbb női labdarúgója, ren-
geteg kislány példaképe, kitartása, 
szorgalma mindenkit motiválhat.

Ihos Zoltánt, Virág nagybáty-
ját, egyben menedzserét kérdeztük 
a nem mindennapi karrierről, de a 
battai tehetséget is sikerült elérni.

Zoltán elmondta, hogy Virág – 
aki tősgyökeres százhalombattai – 
bátyja és más családtagjai példája, 
illetve a futball szeretete nyomán 
kezdett sportolni. Korán felismer-
ték tehetségét a VUK SE-ben, ahol 
Godena Gábor és Károlyi Gábor 

edzők segítségével fejlődött. A vá-
rosi klubban a fiúkkal edzett 12 éves 
koráig, itt megválasztották a leg-
jobb játékosnak. Az ebben az élet-
korban kötelező szétválasztás után 
a VUK együttműködő volt, és Vi-
rág a Ferencvároshoz igazolt, illet-
ve U16-tól U19-ig folyamatosan tag-
ja volt a korosztályos válogatottnak. 
Elszántságát az is mutatja, hogy az 
ötödikes lány, egyedül, tömegköz-
lekedéssel járt a fővárosba. Felnőtt 
futball karrierjét a Fradi Nb1-es 
„Kóka” fiókcsapatában kezdte, majd 
3 évet töltött el az Nb1-es női felnőtt 
csapatban. Az edzők és a játékosok 
szavazati alapján 17 évesen a leg-
jobb fiatalkorú női játékos lett, a ha-
zai első osztályban gyűjtötte be fent 
felsorolt címeket is.

A Fradinál tavaly járt le a szerző-
dése, ekkor alapos mérlegelés után, 
az esetleges jövőbeli könnyebb kül-

földi átigazolást is szem előtt tartva, 
kivásárlási ár-opcióval az MTK-hoz 
szerződött két évre.

Virág álma aztán idén júliusban 
beteljesült, Olaszországba, az első 
osztályú Sassuolo klubhoz utazha-
tott, majd a stabil középcsat – rend-
kívül szigorú orvosi vizsgálat után – 
szerződtette.

Virág elmondta, hogy na-
gyon jól érzi magát a 47 ezer la-
kosú Sassuloban, amely a festői 
Toscanaban található. Sikerült beil-
leszkednie, felvette az ottani életrit-

must, hozzászokott a focihoz, a kul-
túrához. Nincs sok szabadideje „ka-
tonásan” telnek napjai; minden dél-
előtt, illetve heti kétszer délután is 
edzés, valamint olaszórára jár he-
tente két délután. Biciklivel megy 
a 10 órakor kezdődő edzésre, sze-

ret az elsők között érkezni, hogy ki-
csit kondizhasson a teremben, illet-
ve utolsóként is távozik.

Rendkívül intenzívek az edzések, 
nagyon nagy hangsúlyt fektetnek a 
taktikára is. Harminckét, közel azo-
nos tudású játékos van a tágabb ke-
retben, ezért mindenkinek küzde-
nie kell a játéklehetőségért. Eleinte 
kissé szokatlan volt számára a kin-
ti tempó és a taktikai elemek elsa-
játítása, azonban mára már elmúlt 
az ebből fakadó kezdeti megillető-
döttség. Ezt mutatja, hogy a bajnok-
ságban már a Milán ellen is játszott, 
az 1-1-re végződő Juventus elleni 
szeptember végi meccsen pedig 90 
percet volt pályán, ami nagyon nagy 
élményt jelentett számára. Úgy érzi 

sikerült megvalósítani azt, amit az 
edzője kért tőle, és fizikailag is végig 
bírta a mérkőzést.

Virág együtt nézte a magyar fér-
fi válogatott legutóbbi olaszok elle-
ni mérkőzését csapattársaival, akik 
– bár kicsit viccelődtek vele a 2-0-ás 

vereség miatt – elismerték, hogy na-
gyon jól teljesítettek a fiúk a Nem-
zetek Ligájában, ami rá is rendkívül 
motiválóan hat. (Amúgy egyetértet-
tünk abban, hogy igenis büntető járt 
volna Ádám Martin fellökéséért.) 

Ami a jövőt illeti, Virág szívesen 
maradna Olaszországban, nagyon 
elszánt, célja, hogy minél nagyobb 
csapatban játszhasson, a magyar 
női válogatottal pedig szeretne ki-
jutni a jövő évi Eb-re.

A százhalombattai fiataloknak 
azt üzeni, hogy merjenek nagyot ál-
modni, mert alázattal, kitartással és 
elszántsággal bármi valóra válhat. 
A siker záloga az is, hogy szeressék 
azt, amit csinálnak.

Kovács Attila

A versenyt a Budapesti Modelle-
ző klub bitumenes pályáján rendez-
ték meg, gyenge szeles, néha csa-
padékos időben. Összességében jó 
hangulatú, sportszerű és eredmé-
nyes versenynapot zártak a részt-
vevők.

Eredmények: 
Országos Bajnokság: 1. helye-

zett; Tokaji Tamás Százhalombat-
ta, DEMK, 6269 pont, 2. helye-
zett; Mórotz Attila Százhalombat-

ta, DEMK, 6162 pont, 3. helyezett; 
Vellai Tibor Budapest, BMSE, 5128 
pont.

Budapest Bajnokság: 1 helye-
zett; Mórotz Attila Százhalombatta, 
DEMK, 6316 pont, 2. helyezett; To-
kaji Tamás Százhalombatta, DEMK, 
6282 pont, 3. helyezett; Vellai Tibor 
Budapest, BMSE, 5185 pont.

Mórotz Attila a Budapest kupát 
harmadszor is elnyerte, így a ván-
dorkupa végleges gazdára lelt.  n

A VUK SE-ből a magyar 
futballválogatottba és az olasz  

első osztályba
Rendkívüli sikertörténetet írt Nagy Virág szélső, aki 4 évesen 
kezdett futballozni Százhalombattán, a Ferencváros, majd az 
MTK után pedig 2022 nyarán, az olasz Serie A, U.S. Sassuolo 
klubjához igazolt.

Bajnoki modell műrepülő érmek
Remek szerepléssel 2-2 arany- és ezüstérmet szereztek a száz-
halombattai DEMK versenyzői a Budaörsön rendezett körrepülő 
műrepülő modellek Országos bajnokságon, illetve a Budapest 
bajnokságon, október 1-jén.
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S P O RTS P O RT

Ebben az évben hozzászoktak kapi-
tányok ahhoz, hogy a két napos ver-
senyek első napján csúszik a kezdés a 
szélcsend miatt. Itt sem volt másképp, 
egy órás késéssel, 11-kor rajtoltak el a 
hajók. Két és egynegyed futamot telje-
sített a mezőny (az elsőt visszalőtte a 
főbíró, mert egyből felmentek a krajc 
bójára), amikor újból leállt a szél, és a 
főbíró ebédszünetet rendelt el.

Ebéd után, bár nagyon nehezen 
kezdtek el lengedezni a fák, de ezzel 
bizakodásra adtak okot a verseny-
zőknek, végül A ¼-re erősödött a 
szél. Ezen a napon sajnos csak 6 fu-
tamot teljesítettek a kapitányok mi-
vel az A ¼-es szél fokozatosan csök-
kent, és négy óra magasságában any-
nyira leállt, hogy az utolsó futam na-
gyon gyenge szélben indult, az első 
krajc bóját még el sem érték a hajók, 
totál szélcsend lett, és csak ügyesked-
ve sikerült kievickélniük a hajóknak. 
Ilyenkor a futamok alatti büntetéssel 

járó tevékenységet használhatták a 
résztvevők – „eveztek” a kormányla-
páttal, ami éles helyzetben tilos. Saj-
nos ilyenkor szokott néhány szervó 
„elfüstölni”.

Vasárnap már útközben látszott, 
hogy lesz szél a tavon, amit a jósok 
előre láttak is. A ¾-del érkezett, ami 
később felerősödött A tetőre, és így 
mentek 5 futamot. Nagy öröm volt, 
hogy a hatodik futamra még jobb lett, 
B ½-re növekedett, ami szükségessé 
tette a B vitorlák felhúzását. Szép lát-
ványt nyújtottak az erős szélben hasí-
tó hajók. Három futamot így teljesí-
tettek, aztán gyengülni látszott a szél, 
visszaállt A ¾ és A tető közé, ekkor 
néhány kapitány, visszahúzta az A vi-
torlát, de a többség a b-nél maradt. 
Mindkét tábornak igaza volt. A va-
sárnapi erős szélben voltak műszaki 
problémák, ami megszokott, a nagy 
légáramlat ugyanis kissé „viselős”.

Összességében a 17 versenyző 19 

A csapatversenyben 30 indulóból 
az előkelő 7. helyen végzett a SZVÚK.

Az egyesületet 5-en képviselték 

a versenyen, Dr. Hor-
váthné dr. Hidegh Ani-
kó, Kulcsár Zita, Hal-
mos Péter, Grátz Ben-
jamin és Tejes István. A 
kis létszámú, de lelkes 
csapat 25 versenyszám-
ban állt rajthoz. 

A klub köszönetét fe-
jezik ki Százhalombat-
ta város vezetésének, a 
Sporthalom Kft. vezető-

inek és dolgozóinak, valamint Vérte-
si Tamás edzőnek a versenyre való fel-
készülésük segítéséért. n

Megrendelés és információ:
aceldepo23@gmail.com

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

VASANYAG
EGYÉB ÉPÍTŐIPARI ACÉLTERMÉKEK

• Betonacél  • Profil vasak
• Hegesztett háló

Majdnem két tucat érmet szereztek  
a szenior úszók

10 arany, 9 ezüst és 4 bronzéremmel gazdagította éremgyűjtemé-
nyét a Száz Halom Városi Úszó Klub Egyesület a Hódmezővásárhe-
lyen rendezett II. ASA CONSOLINS rövidpályás nemzetközi úszóver-
senyen október 8-án – tájékoztatott Tejes István, a klub alelnöke.

Három modellvitorlás érem
Arany-, ezüst-, és bronzérmet, illetve több helyezést szerzett 
az RG65 hajóosztályban a százhalombattai Dunamenti Energia 
Modellező Klub a velencei tavon rendezett Országos Bajnoksá-
gon október 8-9-én.

futamot teljesített a nemzetközi nyílt 
RG65 hajóosztály Országos Bajnok-
ságon, mivel négy szlovák résztvevő-
je is volt a rendezvénynek. Sajnos vol-
tak, akik igazoltan ugyan de hiányzok, 
illetve olyanok is, akik csak az egyik 

versenynapra tudták szabaddá tenni 
magukat.

Battai eredmények: I. Forró Krisz-
tián, II. Molnár Imre, III. Kunvári 
Sándor, V. Molnár Máté, VII. Schulek 
János, VIII. Gergely András n
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OKTÁN SZÁLLÓ
MUNKÁSSZÁLLÁS  (EG19009148)

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

06 23 354-812

DUGULÁSELHÁRÍTÁS 
a legkedvezőbb áron, 
szakszerűen, gyorsan!

Duguláselhárítás
Csatornatisztítás 

magasnyomással 
(WOMA)

Csatornakamerázás 
(hibafeltárás)

Egy szolgáltatás
10% kedvezménnyel a hirdetés 
felmutatása ellenében!

GYORSASÁG – PROFIZMUS – GÉPI TÁMOGATÁS

Sarkadi Tamás
06 70 7755 190www.dugulaselharitast.hu

Garanciális munkák!

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

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

GGYYEERREE  TTEE  IISS  AAZZ  AARRAANNYYBBAA
AA  22002233--2244--EESS  TTAANNÉÉVVBBEENN!!

0002-0005 tagozatokon: 2022. október 12. 8.00 órától
0001 tagozaton: 2022. október 19. 8.00 órától
SZÜLŐI TÁJÉKOZTATÓ, MAJD NYÍLT ÓRÁK

INFORMÁCIÓ:
Dr. Horváthné dr. Hidegh Anikó intézményvezetőnél,
Adorjánné Káldi Boglárka intézményvezető-helyettesnél
Honlapunk: aranybatta.hu
Telefon: 0623355013

0001TAGOZATKÓD
8 évfolyamos 
gimnáziumi képzés, 
kiemelt angol nyelv

0002 TAGOZATKÓD
INFORMATIKA-
MATEMATIKA csoport
Heti 3 óra olasz vagy                

német nyelv

0003 TAGOZATKÓD
BIOLÓGIA csoport
Heti 3 óra olasz vagy                

német nyelv

0004 TAGOZATKÓD
Kezdő ANGOL NYELVI
ELŐKÉSZÍTŐ csoport 
Heti 3 óra francia vagy                

német nyelv

0005 TAGOZATKÓD
Haladó ANGOL NYELVI 
ELŐKÉSZÍTŐ csoport
Heti 3 óra francia vagy                

német nyelv


