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Megbízólevelét dr. Csútor Tün-
détől, a Helyi Választási Bizottság 
elnökétől vette át október 19-én.

Az eseményen részt vett, dr. 
Csehák Izolda a HVB tagja, dr. 
Horváth Ágota aljegyző, a Helyi 
Választási Iroda vezető-helyettese, 
Vezér Mihály polgármester, Török 
Sándor és Nagy Balázs alpolgár-
mesterek.

A HVB elnöke ismertette a ko-
rábbi ÉSZKE képviselő Szél Pál ha-
lála miatt kiírt, érvényes és ered-
ményes választás hivatalos ered-
ményét, ami október 19-én, 16 
órakor vált jogerőssé, miután a 
törvényben meghatározott eddigi 
időpontig nem érkezett fellebbe-
zés. Sinka László, az Értünk Száz-
halombattáért Közéleti Egyesület 
képviselőjelöltje 256 (27,59%) sza-
vazatot kapott, a második helyen 
Dr. Korcsmáros Iván (független) 
végezett 232 (25%) szavazattal, 
harmadik lett Lukács Bernadett 
(FIDESZ-KDNP) 220 (23,71%), 
negyedik Rupics József (független) 
192 (20,69%), az ötödik helyen 

Guruz Gergely (független) végzett 
28 (3, 02%) szavazattal. A névjegy-
zékben szereplő 2206 fő választó-
polgár közül 930-an éltek szavaza-
ti jogukkal, ami 42,15% részvételi 
arány – az országos arány mintegy 
kétszerese. A két szavazókörzetben 
csupán 1-1 érvénytelen szavazatot 
találtak. Dr. Csútor Tünde gratu-
lált Sinka Lászlónak, egyúttal kö-
szönetet mondott a választás lebo-
nyolításában résztvevőknek.

Sinka László szintén köszönetet 
mondott a választás megszervezé-
sében közreműködőknek. A szava-
záson való aktív részvételre utalva 
úgy fogalmazott: mint ebben, min-
den más pozitív területen is legyen 
az élen Százhalombatta. A sajtónak 
elmondta, hogy örömmel tér visz-
sza a képviselő-testületbe, amely-
nek korábban 9 évig tagja volt, az 
újabb megbízatás révén még töb-
bet tud tenni a városért. Nagyra-
becsülését és köszönetét fejezte ki 
annak a 256 választónak, aki rá 
szavazott. Különösen nagy jelentő-
séggel bír az, hogy jóval az orszá-

gos átlag feletti volt az időközi vá-
lasztáson a részvétel – tette hozzá. 
Szólt arról is, hogy számára rend-
kívül fájdalmas a győzelem, mert 
gyerekkori jó barátja, Szél Pál ha-
lála miatt került sor a választásra. 

Sinka László nem kér türelmi 
időt, az eskütétel után azonnal sze-
retne minél aktívabban és – az ed-
digiekhez hasonlóan – minél fel-
készültebben részt venni az ön-
kormányzati munkában. Kérdésre 
válaszolva hangsúlyozta, hogy a je-
lenlegi nehéz gazdasági helyzetben 
mindent meg kell tenni, hogy mi-
nél kisebb sérüléssel kerüljön ki a 
város a válságból. A legjobb dön-
tések meghozatala érdekében az 
érintettnek együtt kell működnie, 
személy szerint ő erre törekszik.

Vezér Mihály virágcsokorral 
mondott köszönetet Dr. Csútor 
Tündének és dr. Csehák Izoldá-
nak, továbbá köszönetét fejezte ki 
minden közreműködőnek a válasz-
tás lebonyolításáért. Gratulált Sin-
ka Lászlónak a győzelemhez. A saj-
tónak elmondta, hogy a városban 
mindig magas részvétel mellett 

zajlottak a különböző választások, 
ami azt mutatja, hogy „a demok-
rácia virágzik Százhalombattán”, 
a városlakók intenzíven kifejezik 
a jövő iránti elvárásaikat. Öröm-
teli, hogy – mint mindig – most is 
érvényes és eredményes volt a vá-
lasztás, egy kisebb, folyamatosan 
zavart keltő csoporttól eltekint-
ve mindenki a szokásos kulturált 
hangnemben kampányolt. 

Arra biztatta a városlakókat, 
hogy továbbra is aktívan vegye-
nek részt a közügyek intézésében, 
illetve a közéletben, hogy a leg-
alkalmasabb személyek kerülje-
nek döntési pozícióba. Emlékezte-
tett, hogy mintegy másfél év múlva 
együttes önkormányzati és európai 
parlamenti választásra kerül sor, 
amelyeknek nagy tétje van. 

A polgármester kérdésre vála-
szolva elmondta, hogy a válság mi-
att rövidtávon nehéz döntéseket 
kell meghozni a jövő biztosítása 
érdekében. Elkerülhetetlen a város 
működtetésének átalakítása, ész-
szerű racionalizálásra van szükség, 
jelen helyzetben elsőbbséget él-
veznek a kötelezően ellátandó fel-
adatok. Vissza kell fogni a beszer-
zéseket, illetve a megtakarítások 
egy részét az energiafelhasználást 
csökkentő karbantartásokra, fel-
újításokra kell fordítani. Hangsú-
lyozta, hogy csak az ezen elveket 
követő, elkötelezetten végrehaj-
tott, szakmaiságon alapuló intéz-
kedések nyomán várható el a jövő-
beni újbóli növekedési pálya. Nem 

lehet egyszerűen bezárásokban, te-
vékenységek, szolgáltatások meg-
szüntetésében gondolkodni, ehe-
lyett a legkisebb veszteséggel járó, 
rugalmas megoldásokat szükséges 
kidolgozni. 

Vezér Mihály reményét fejez-
te ki, hogy testileg, lelkileg és hit 
belileg is megerősödve kerül ki 
Százhalombatta a jelenlegi nehéz 
helyzetből. n

Átvette megbízólevelét 
Sinka László

Az ÉSZKE civil szervezet jelöltje Százhalombatta 6. 
számú, dunafüredi egyéni választókerületében az ok-
tóber 16-i időközi önkormányzati választáson szerzett 
képviselői mandátumot.
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A koszorúzáson a Himnusz kö-
zös eléneklése után Varga Miklós, 
Máté Péter-díjas énekes előadá-
sában hangzott el a Márai Sán-
dor versére írt, Mennyből az an-
gyal című dal. Százhalombatta 
Város Önkormányzata nevében 

Török Sándor alpolgármester he-
lyezett el koszorút, majd a nem-
zetiségi önkormányzatok, a helyi 
testületben képviselettel rendel-
kező pártok és civil szervezetek, 
az önkormányzati intézmények és 
cégek, továbbá a helyi klubok és 
a város polgárai helyezték el ko-

szorúikat, virágaikat a Szent Ist-
ván templomnál álló kopjafánál. 
A koszorúzás a Szózat eléneklésé-
vel zárult.

A városi ünnepség a Barát-
ság Kulturális Központban foly-
tatódott; a közönség elénekelte 

a Himnuszt, majd Varga Miklós, 
az „Aki magyar velünk tart” című 
dalt énekelte.

Török Sándor beszédét egy 
Bibó István idézettel kezdte; „A 
szabadság ott kezdődik, ahol meg-
szűnik a félelem”. Felidézte, hogy 
Magyarországon az 50-es évek 

diktatúrájában félelemben éltek 
az emberek; mindenki félt az in-
ternálástól, a kitelepítéstől, a pad-
láslesöpréstől és a különböző más 
módszerektől, amivel korlátozták 
a szabadságjogokat. Sztálin 1953-
ban bekövetkezett halála után a 
diktatúra engedett szorításából. 
Leghűségesebb tanítványa Rá-
kosi Mátyás egyeduralmát meg-
szüntették Moszkva utasítására, 
és pártbéli ellenfelét, Nagy Imrét 
állították a magyar kormány élé-
re, aki meghirdette új gazdaság-
politikáját és a törvényességet. 
Megszüntette az internálásokat, 
a kitelepítéseket, a kuláklistákat. 
Közkegyelmet hirdetett és fellé-
pett a rendőri túlkapások ellen.

Moszkvában azonban változtak 
az erőviszonyok, balos visszaren-
deződés kezdődött. Nagy Imrét 
leváltották és kizárták a pártból 
1955-ben, de irányzatának támo-
gatására vitakörök szerveződtek, 
elkezdődött a suttogó propaganda 
az egyetemisták és az értelmiség 
körében. Megalakult a Petőfi Kör, 
új erőre kapott az Írószövetség. A 
mozgalomnak nagy lendületet ad-
tak az ’56 nyarán Lengyelország-
ban megszervezett munkásfelke-
lések, a két nép történelmi barát-
sága itt is megmutatkozott.

A hazai reformtörekvéseket se-

gítette a szovjet párt XX. kong-
resszusa, ahol Hruscsov harcot 
hirdetett a személyi kultusz ellen. 
Rákosi – akit Gerő Ernő köve-
tett a főtitkári poszton – a nyilvá-
nosság előtt beismerte a Rajk-per 
koncepciós voltát. Rajk László és 
társai újratemetésénél már érez-
hető volt változás szele.

A szegedi fiatalok október 16-
án elkészítették a 16 pontot, első 
helyen a szovjet csaptok kivoná-
sa szerepelt. Létrejött a Magyar 
Egyetemisták és Főiskolai Egye-
sületek Szövetsége, illetve egy-
re aktívabb volt a Petőfi Kör és 
az Írószövetség. A Műegyetemen 
október 22-én nagy szervezkedés 
kezdődött, szolidaritásukat fejez-
ték ki a poznani tüntetőkkel való 
véres leszámolás nyomán, illetve 
másnapra tömeggyűlést hirdettek 
meg, amit hezitálás után végül en-
gedélyezett a kormány.

Több százezren gyűltek össze a 
Bem szobornál október 23-án, in-
nen sokan a Kossuth térre mentek 
Nagy Imre miniszterelnökségét 
követelve, mások a Sztálin szo-
borhoz, illetve a Magyar Rádióhoz 
vonultak, hogy beolvassák a köve-
teléseket. Az ide kirendelt Állam-
védelmi Hatóság állítólag véletle-
nül lőtt a tömegre, ami azonban 
kirobbantotta a rezsim elleni for-
radalmat a valódi változás remé-
nyében.

Nagy Imre – bár valójában csak 
a rendszer reformját akarta – mi-
niszterelnök lett. Egyre több he-
lyen dördültek el a fegyverek, az 
országban több mint 60 települé-
sen lőttek a tömegre, több ezren 
vesztették életüket. A forradalmi 
törekvések már a Varsói Szerző-
désből való kilépésre, illetve a füg-
getlen magyar állam megteremté-
sére irányultak. A szovjet vezetés 
ebbe látszólag belement, kivonták 
a csapataikat, és úgy tűnt, hogy 
október végére győzött a forrada-
lom. Újjáalakult a kisgazda párt, a 
parasztpárt, a néppárt és részvé-
telükkel megalakult a Nagy Imre 
vezette koalíciós kormány.

A forradalom azonban elbukott, 
mert nem volt egy igazi személy 
vagy párt, amelyik az élére állt 
volna, illetve nemzetközi segítsé-
get sem kapott Magyarország. A 
szovjet csapatok ezt kihasználva 
november 4-én hatalmas túlerő-
vel támadást indítottak, és végül 
leverték a forradalmat. 

„A szabadság ott kezdődik, ahol megszűnik a félelem”
A hagyományokhoz híven koszorúzással és ünnepi műsorral emlékeztek Százha-
lombattán az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójára október 23-án. 
Török Sándor alpolgármester beszédében a címben idézett gondolatok jegyében 
mondott beszédet.  Az ünnepségen átadták a Pro Urbe Százhalombatta díjat.
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Török Sándor szólt a puskalö-
vés nélküli százhalombattai ese-
ményekről is, Sefcsik István sze-
repét kiemelve; ő szervezte meg 
a Nemzeti Bizottságot és a Nem-
zetőrséget. A városban beszün-
tették a beszolgáltatást, és élelmi-
szergyűjtést indítottak a budapes-
ti felkelők számára, a szállításban 
a téglagyár segített. A forradalmi 
egységek ledöntötték a temetőben 
a szovjet emlékművet. Az szovjet 
csapatok már október 31-én bevo-
nultak Battára, és lefegyverezték 
Sefcsik Istvánt, Cseresznye Jó-
zsefet, Versics Károlyt és társai-
kat, akik később hónapokat töl-
töttek börtönben, internálótábor-
ban. Magyarországon több tízezer 
családra várt hasonló sors, több 
száz embert kivégeztek, sokak éle-
tét megnyomorították, százezrek 
menekültek el külföldre. A forra-
dalom után kiterjedt besúgói há-
lózat működött.

Háború zajlik a szomszédos 
Ukrajnában, amelyet most ugyan-
úgy megszállt Oroszország, mint 
minket akkor a Szovjetunió. Sok 
rokon, barát él azon a területen, 
és mi tudjuk milyen az, amikor 
egy idegen hatalom uralkodik egy 

ország felett. A legfontosabb fel-
adat, hogy megőrizzük a szabad-
ságot, a szuverenitásunkat.

A forradalom bár elbukott, 
azonban kivívtuk a becsületet, 
amit nem lehet elveszíteni. Ha 
nincs ’56, akkor Magyarországon 
nincs az 1989-es rendszerválto-
zás, lehet, hogy nincs német egye-
sítés, lehet, hogy még ma is ide-
gen megszállás alatt állnánk. A 
forradalom bebizonyította, hogy 
nincs sebezhetetlen hatalom, bár-
mekkora is legyen. Török Sándor 
reményét fejezte ki, hogy az emlé-

kezés alkalmával sokan elgondol-
kodnak azon, hogy milyen nagy 
dolog a szabadság és az, hogy fé-
lelem nélkül élhetünk.

Az ünnepség folytatása-
ként átadták a Pro Urbe Száz-
halombatta díjat, amelyet dr. 
Horváthné dr. Hidegh Anikó, 
a Százhalombattai Arany Já-
nos Általános Iskola és Gim-
názium intézményvezető-
je vehetett át. Az Önkormány-
zat által alapított elismerést azok 
a személyek vagy közösségek kap-
hatják, akik vagy amelyek több 
éven keresztül kifejtett munkás-
ságukkal, a gazdaság, a kutatás, 
a közigazgatás, a szolgáltatás, az 
egészségügy, a tudományok, a 
közoktatás, a környezetvédelem, 
a kultúra, a művészetek területén 
végzett tevékenységükkel kiemel-
kedő érdemeket szereztek a tele-
pülés fejlődésében, illetve akik a 
település értékeinek hazai és kül-
honi megismertetésében, vala-
mint az adott település kapcsola-
tainak gazdagításában elévülhe-
tetlen érdemeket szereztek.

A Halom Televízió díjazottról 
készült kisfilmjében elhangzott, 
hogy dr. Horváthné dr. Hidegh 

Anikó 2006 óta az Arany iskola 
intézményvezetője. Jelenlegi he-
lyettesével lelkes kidolgozója és 
megvalósítója az intézmény ter-
mészettudományos profiljának. 
Nevéhez fűződik az emelt szintű 
informatikai képzés, a robotikai 
oktatás bevezetése, a nyelvi előké-
szítők elindítása, valamint a nem-
zetközi projektekben való részvé-
tel. Két tankönyvet írt. Szabad-
idejében tanul, kutat, ír, és kiváló 
sportoló; szenior úszóversenyek 
győztese. Kutató pedagógusként 
a szakmai életpálya csúcsán van. 

Munkája mellett szerető család-
anya, nagymama.

A kisfilmben dr. Horváthné dr. 
Hidegh Anikó elmondta, hogy be-
teljesedett vágya, hogy pedagógus 
legyen. Fontos, hogy amikor az 
ember egy határozott cél felé tart, 
az útnak is szenteljen figyelmet, 
mert útközben tanulunk; nagyon 

sokat tanult menet közben a kol-
légáktól, a gyerekektől és a szü-
lőktől. Tizenhét éve intézmény-
vezető, de az előtte lévő alapve-
tő éveket is az iskolában töltötte. 
Véleménye szerint egy vezetőnek 
innovatívnak és kreatívnak kell 
lenni, hogy az értékek megtartá-
sa mellett lépést lehessen tarta-
ni a változó világgal. A tantestü-
let segítségével érte el a szakmai 
sikert, olyan kutatási tervet dol-
gozott ki, amellyel javítható a fel-
ső tagozatos diákok kompeten-
cia mérési eredménye. Számára 
a család a legelső, majd hivatása, 
az iskola következik, a kettő kö-
zött meg kell találni az egyensúlyt. 
Nagyon sokat köszönhet a család-
jának, egykor igazgató férje tudja, 
hogy mennyi plusz időt követel ez 
a pozíció; arra azonban mindig fi-
gyelt, hogy amikor szükség volt rá 
a családdal legyen. Elérzékenyül-
ve fogadta a díjat, jól eső érzés, 

hogy kiemelt figyelmet kapott, és 
elismerték sok munkát igénylő in-
tézményvezetői tevékenységét – 
hangzott el a kisfilmben.

Dr. Horváthné dr. Hidegh Ani-
kó a díj átvétele után nagy meg-
tiszteltetésnek nevezte, és köszö-
netet mondott a képviselő-testü-
letnek, hogy neki ítélték az elis-

merést. Megköszönte jelenlévő 
kollégáinak, hogy mindig mellet-
te álltak, akikkel „csapatban meg 
tudják váltani a világot”. Együtt 
sikerült megvalósítaniuk, hogy a 
gyerekek képességeiknek megfe-
lelően maximálisan tudjanak fej-
lődni, illetve hogy jól érezzék ma-
gukat második otthonukban, az 
iskolában. Köszönetet mondott a 
többi iskola igazgatójának, hogy 
megjelentek az ünnepségen, vala-
mint családjának, amely szeretet-
teljes hátteret biztosít ahhoz, hogy 
kibontakozhasson a hivatásában.

Az ünnepség zárásaként a 
SZISZKI diákjainak előadását 
láthatta a közönség, FŐPRÓBA-
Kortárs 1956 címmel; díszlet: Re-
gős Ágnes, József Imre Péter, ze-
nei háttér: Barnáné Pittner Krisz-
tina, rendező: Trojkóné Horváth 
Ildikó.

 (Fotó: Tóth Erzsébet)
Kovács Attila
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Az előadásban közreműködik 
a Forrás Néptáncegyüttes part-
nere, a Bekecs Néptáncszínház, 
amely Erdély legfiatalabb hivatá-
sos táncegyüttese. A darabot ok-
tóber 28-án 14 órakor és október 
29-én 19 órakor tekinthetik meg a 
Barátság Kulturális Központ Szín-
háztermében. Szeretettel várunk 
mindenkit ezekre az elképesztő, 
rendhagyó előadásokra, melyekre 
ingyenes regisztrációs jegyeket a 
BKK jegypénztárában válthatnak.

A Százhalombattai Cselefendi 
Asszonykórus szervezésében a 
környező települések népdalköre-
inek találkozójától is hangos lesz 
a Barátság Kulturális Központ 
október 28-án 17 órai kezdet-
tel. A közönség a Kotkoda Nép-
dalkör, a Fehér Rózsa Dalkör, a 
Hajtóka Egyesület Énekkara és a 
Cselefendi Asszonykórus előadá-
sát élvezheti.

Megéri a legkisebbnek is a 
BKK-ba látogatni október hátra-

lévő hetében, ugyanis amennyi-
ben a tökdekorációnkkal készí-
tett fotót feltöltik a Facebookra és 
megjelölik oldalunkat, úgy a fel-
töltők közül kisorsolunk egy fotó 
tulajdonost, akit egy kis édesség-
gel lepünk meg. A nyereményjáté-
kunk részleteiről a Barátság Kul-
turális Központ munkatársainál 
érdeklődhetnek.

Mindeközben november 3-ig 
még lehetőségük van megte-
kinteni a BKK Lépcső galériájá-
ban László Bandy Aktuális Napló 
című kiállítását, a Mini galériában 
Schubert–Eperjesi Lilla Mónika 
Újragondolt Hagyomány című ki-
állítását, november 26-ig pedig az 
Előtéri vitrinekben a Folthalom 
Klub kézműves kiállítását csodál-
hatják meg.

Szeretettel várunk mindenkit az 
október végi programjainkra is!

Barátság Kulturális Központ! 
Érték és Élmény!

Kunos Tamás húsz évvel ezelőtt 
kezdte el a bemutató-sorozatot, 
azzal a céllal, hogy a fiataloknak 
megmutassák a hagyományokat, 
elvigyék hozzájuk a magyar nép-
zene kincseit, illetve, hogy testkö-
zelből is megismerjék a népzenei 
együttes sajátos hangzásvilágát.

Vezér Mihály emlékeztetett, 
hogy Szél Pál néhai önkormány-
zati képviselő javasolta a díjra Ku-
nos Tamást, aki 8 éve él család-
jával Dunafüreden. Számos jó-
tékonysági szerveződésben vett 
részt, a híres Csík Zenekarral is 
viszi Százhalombatta jó hírnevét. 
A polgármester örömét fejezte ki, 
hogy a különleges előadás kereté-
ben átadhatta az elismerést, illet-
ve, hogy az Aranyos tanulók nem 
mindennapi élményben részesül-
hettek a kezdeményezésnek kö-
szönhetően.

Kunos Tamás elmondta, hogy a 
program során minél jobban sze-

retnék megismertetni a diákok-
kal a Magyar Értéktár részeként 
a Hungarikumnak számító cim-
balmot és az idén 125 éves ma-
gyar tárogatót, amely a fejleszté-
se csúcsán a mai napig változat-
lan maradt. Az előadás részeként 
továbbá a magyar népzene sokszí-
nű kincsestárából zenei szemelvé-
nyek, sajátos zenekari átdolgozá-
sok, illetve mai aktuális zeneszá-
mok hangzanak el. A különleges 
énekórák fontos eleme az interak-
tivitás; a közös éneklésre minden 
alkalommal nyitottak voltak a di-
ákok.

A Csík Zenekar pályázatot nyúj-
tott be a népzenei órák megtartá-
sára, miután ezen nyertes lett, az 
Arany iskolát is felvette a hely-
színek közé – mondta el dr. Hor-
váthné dr. Hidegh Anikó intéz-
ményvezető. Személyes kötődés, 
hogy Kunos Tamás gyermekei az 
Arany diákjai voltak. n

PROG RAM AJÁN LÓPROG RAM AJÁN LÓ

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

Október 29. (szombat) 10 
óra: Tökfaragás a lakótelepen – 
Szalai János Uszoda előtti tér

November 4. (péntek) 19 
óra: Nemzeti Gyásznap KÉSZ meg-

emlékezés – Szent István téri kop-
jafa

November 7. (hétfő) 18 óra: 
Hamvas és Weöres – Weiner Sennyei 
Tibor könyvbemutatója– HBVK n

Bursa Hungarica Felsőokta-
tási Önkormányzati Ösztöndíj-
pályázat. Százhalombatta Város 
Önkormányzata a Kulturális és In-
novációs Minisztériummal együtt-
működve meghirdeti a 2023. évi 
BURSA HUNGARICA Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszert, 
amelynek célja az esélyteremtés ér-
dekében – tanulmányi átlagtól füg-
getlenül – a hátrányos helyzetű, szo-
ciálisan rászoruló fiatalok felsőokta-
tásban való részvételének támoga-

tása. A pályázati adatlapokat 2022. 
október 03. napjától csak elektroni-
kus úton lehet kitölteni és a kinyom-
tatott, aláírt adatlapot a mellékle-
tekkel együtt lezárt borítékban – a 
borítékon feltüntetve: Bursa Hun-
garica Ösztöndíjpályázat 2023) a 
Százhalombattai Polgármesteri Hi-
vatal (2440 Százhalombatta, Szent 
István tér 3.) „A” portájára benyúj-
tani 2022. november 03. napjáig. 
További részletek a battanet, és a 
hirtukor.hu oldalon.  n

Különleges előadás, 
rendkívüli díjátadó

A Csík Zenekar a százhalombattai Arany János Általános 
Iskola és Gimnáziumban folytatta Hungarikumnak számító 
népi hangszereket népszerűsítő országos programját.  
A rendezvényen Vezér Mihály polgármester átadta Kunos 
Tamás részére a Közösségért Díjat, amit a városban élő 
zenekari alapító tag elfoglaltsága miatt nem tudott átvenni 
a Battai Napokon. 

Méltóképpen zárjuk az októbert a 
Barátság Kulturális Központban

A kedves közönségünk két időpontban is a Tóték című Nép-
táncszínházi előadást tekintheti meg, amely Örkény István 
azonos című tragikomédiája alapján került megalkotásra. 



5 .  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 7 .  S Z Á M  •  2 0 2 2 .  O K TÓ B E R  2 7 .

VÁ R O S N A P LÓVÁ R O S N A P LÓ

Mint köztudott, a százhalombattai 
Forrás Néptáncegyüttes 2020 óta füg-
getlen színházként működik, amely 
merőben megváltoztatta az együt-
tes életét. A független színházi műkö-
dés alapján a Forrás a magyarorszá-
gi színházi rendszer része lett: státu-

szának köszönhetően ugyanolyan fel-
adatokat lát el, mint bármely színház 
hazánkban. 2022. júniusában a tagja 
lett a Magyar Teátrumi Társaságnak, 
ahol a legnagyobb országos színházi 
szövetségben olyan színházakkal ke-
rült egy asztaltársaságba, mint a Ma-
gyar Állami Operaház, a Budapesti 
Operett Színház, vagy a vidéki nem-
zeti színházak. Mindez egy kisvárosi 
amatőr néptáncegyüttes számára óri-
ási szakmai eredmény és megtisztel-
tetés, ugyanígy városunknak, hiszen 
szinte a semmiből nőtte ki magát 35 
év alatt szakmailag a Forrás. 

Immár egy éve a Déryné Prog-
ramba is bekapcsolódott az együt-
tes, amelynek értelmében a kiválasz-
tott színházak járják az országot, mi-

nőségi előadásokat visznek kis tele-
pülésekre, falvakra. A Forrás immár 
számos missziót teljesített, Cigánd-
tól (az ország keleti része) Békés me-
gyén, Tolna megyén, Cegléden, Mar-

tonvásáron át egészen az ország nyu-
gati széléig lépett fel a helyi közönség 
rendkívüli örömére, mindenhol óriá-
si sikerrel. (Százhalombattára is érke-
zett számos olyan színházi előadás a 
Déryné Program jóvoltából, lehetővé 
téve, hogy kettőszáz forintért nagyon 

magas minőségű színházi produk-
ciót láthasson a közönség.) A Forrás 
három előadása került a kiválasztott 
országos forgalmazású produkciók 
közé: a Mestermunka, a Puszták népe 
illetve a „Nézd a tánc nemeit” című 
előadásokat láthatják a nézők.  

A független színházi működés 
azt is lehetővé teszi, hogy az együt-
tes olyan pályázatokon vegyen részt, 
amelyek amatőr néptáncegyüttesként 
eddig nem voltak elérhetők. Ilyen pá-
lyázat az anyaországi színházi társu-
latok és a határon túli magyar társu-
latok magyar-magyar együttműködé-
si rendszere. 

Sikerrel pályáztunk, és ennek ered-
ményeként a Forrás – működése so-
rán először – október 1-jén hivatá-

sos színházként indult erdélyi tur-
néra, hogy a nyárádszeredai Bekecs 
Néptáncegyüttessel (Erdély legfiata-
labb hivatásos együttese) megkezd-
je a közös munkát, a közös produk-

ció előkészítését. A turné első állomá-
sa Szováta Százhalombatta testvér-
városa volt, ahol a helyi középiskolás 
néptáncegyüttessel eltöltött este után 
– melynek során a mezőföldi hagyo-
mányokat és táncokat tanítottuk a 
szovátai táncosoknak – a helyi műve-
lődési házban mutattuk be a Puszták 
népe című előadást. Köszönjük Száz-
halombatta Város Polgármesteri Hi-
vatalának illetve a polgármester úr-
nak, hogy a vendégszereplés előké-
szítésében segítséget nyújtottak. A 
pandémia után ez volt az első kap-
csolat a két város között. A Puszták 
népe óriási sikert aratott, a közönség 

álló tapssal köszönte meg az előadást. 
Szovátáról Nyárádszeredára utazott a 
társulat, ahol újból a Puszták népét, 
illetve a Mestermunka című előadást 
mutattuk be. Két nap alatt, a két tel-
jesen különböző színházi előadás, két 
teljes napot igénylő fény és hangpró-
bákkal minden kétséget kizáróan iga-
zolta, hogy a Forrás immár tényleg 
színházi társulat lett. A Puszták né-
pét mintegy ötszáz középiskolás te-
kintette meg. Másnap a Mestermun-
ka került színpadra, amelyet a szintén 
mintegy ötszáz fős közönség ezúttal 
is álló tapssal köszönt meg. A fellépé-
sek között próbáltunk a Bekecs Tánc-
együttessel, amely során elkészült az 
első közös koreográfia. A másnapi 
székelyföldi kirándulást követően kö-
vetkezett Nyárádmagyarós, ahol egy 
igazi néprajzi gyűjtésen vett részt az 
együttes, majd este közös fellépés volt 
a Bekecs táncosaival. A turné végén az 
együttes a Feketetói vásárra látoga-

tott, majd Kalotaszegen, Mérában fe-
jezték be a táncosok az erdélyi turnét. 

Alig érkeztünk haza, október 15-én 
kettészakadt az együttes: az társulat 
egyik fele a Déryné Program kereté-
ben mutatta be a Puszták népe című 
előadást Csanádapácán (Békés me-
gye, mintegy 250 km).

A társulat másik részével egy óriási 
project kezdetében vettünk részt, hi-
szen a Forrás bekapcsolódott az idei 
év legjelentősebb színházi előadá-
sába, az Egri csillagok előkészítésé-
be. A Nemzeti Színház és a Nemzeti 
Táncegyüttes közös színházi produk-
ciója ezúttal az MVM DOM-ba került, 

amely hazánk legújabb szuper aré-
nája. Az előadásban a Forrásból kö-
zel negyven, összesen mintegy 200 
táncos vett részt. Október 16-án in-
dultak a tényleges próbák. Lenyűgö-
ző volt Vidnyánszky Attilával dolgoz-
ni, együtt lélegezni a Nemzeti Szín-
ház elképesztő társulatával, Kossuth 
díjas színészekkel, fiatalokkal, illet-
ve óriási feladat volt összehangolód-
ni a mintegy 200 fős tánckarral. Kéz-
zelfogható energiák voltak minden 
nap az általában 5-6 órás próbákon. 
Vidnyánszky Attila lenyűgöző ren-
dező volt, Zsuráfszky Zoltán és Vin-
ce Zsuzsa fantasztikus koreográfusok. 
Számos olyan jelent volt, ahol közel 
háromszázan voltunk a színpadon. Az 
előadás már-már dokumentum játék 
jelleggel archaikus formában mutat-
ta be a történetet. Vidnyánszky mel-
lőzte a szirupos, musicales formát, 

Együtt a csillagokkal - Új utakon a Forrás Néptáncegyüttes Független Színház

Foly tatás a 6. ol da lon
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A tökfesztivál a Szivárvány Óvodában 
már több éves múltra tekint vissza, 
ahol mindig bebizonyosodik, hogy a 
tök nem egy unalmas zöldség, hanem 
nagyon finom és tápláló étel. Ráadá-
sul igencsak szórakoztató tökvicsori 
figurák faraghatók belőlük. A hagyo-
mányosan jó hangulatú rendezvény-
re október 13-án került sor az óvo-

dánk udvarán, amit több mint száz 
tökvicsori díszített. A Tök jó vásáron 
a szülők és dolgozók által felajánlott 
kézműves termékek megvásárlására 
volt lehetőség, amellyel a Puha Fészek 
Alapítványunkat támogatták.  A szü-
lők ezen a rendezvényen is rendkívü-
li támogatásukat mutatták meg, amit 
ezúton is hálás szívvel köszönünk.  

A gyerekek izgatottan várták a kö-
zös programot, hiszen az óvónénik 
már jóval a rendezvény előtti napok-
ban számos programmal, tevékeny-
séggel, játékkal, mesével, tökfaragás-
sal, piaclátogatással, zenével, tánc-
cal igyekeztek megteremteni az ün-

nep hangulatát. A hagyományőrzés, 
hagyományápolás kiemelkedően fon-
tos a számunkra, és ezzel a program-
mal egy régi néphagyományt kíván-
tunk feleleveníteni. Elmeséltük a ki-
csiknek és a nagyoknak, hogy milyen 
régre nyúlik vissza a tökvicsori fara-
gás Magyarországon. Ugyanis feljegy-
zések tanúsítják, hogy már őseink is 

igen jókedvvel faragtak tökvicsori fi-
gurákat ősszel a kukorica, illetve a tök 
betakarításának idején. 

A családi programot táncházzal 
nyitottuk meg. Népzene mellett meg-
néztük a tökvicsorikat, majd sza-
vaztunk a legötletesebbre. Vásárol-
hattunk kézzel készített portékákat, 
közben sülttököt, gyümölcsfalatká-
kat, süteményt, tökmagot, vattacuk-
rot majszolhattunk. Tökös népi fara-
gott játékokat és a kosaras körhintát 
is kipróbálhatták a gyerekek. A tar-
talmas, kapcsolatépítő beszélgetések 
tették még izgalmasabbá ezt a csodá-
latos délutánt. n

Gyönyörű napsütéses péntek délután 
került sor a Százszorszép Óvoda Be-
fogadó Ünnepére. Az intézményben 
hagyománnyá vált az új óvodások fel-
avatása. Amikor felhangzott a Száz-
szorszép induló, a nagycsoportosok 
felsorakoztak és sárga kendőcskét kö-
töttek az új gyerekek nyakába. A Kis-
bogár együttes interaktív zenés, játé-
kos foglalkozással szórakoztatta a kö-
zönséget. Sokan táncra perdültek, ug-
ráltak, tapsoltak.

Az előadás utáni játszódélután a 
legfélősebbeket is kicsalogatta szü-
lei öléből. Fantasztikus akadálypálya 
várta a mozogni vágyókat a műfüves 
területen. 

A homokozóban, óriási gombák 
között kincskeresés indult. Az apró-
nép buzgón lapátolt, hogy mielőbb 
megtalálja az elrejtett gesztenyéket.

Ügyeskedni lehetett az almahorgá-
szatnál és a kézműves asztaloknál is. 

Szorgos anyukák besegíthettek gesz-
tenyenyaklánc fűzésébe vagy a só-liszt 
gyurma sütemény dekorálásába. 

Nagy sikert aratott a fényképfal, 
ahol szebbnél szebb ruhákban, kala-
pokban pózoltak a gyerekek. 

Hosszú sor kígyózott a zsákba-
macska előtt, az apró ujjak kíváncsian 
bontották ki a zacskókat, hogy vajon 
milyen meglepetés lapul benne? 

Gyorsan fogyott a büfében az ízle-
tes sütemény és a zsíros kenyér. A csa-
ládok letelepedtek a padokra beszél-
getni, vagy csak élvezték a kora őszi 
napsütést. 

A családi nap végét fergeteges 
táncház zárta. Azóta is a fülünkben 
zeng: „A pozsonyi sétatéren megy a 
villamos, Benne ül egy barna kislány 
meg egy aranyos…”

Gyurkó Krisztina
óvodavezető-helyettes

az előadásban nem énekelt Éva Ger-
gőről, Dobó sem zengett nagylélegze-
tű melódiát. Pont ez volt az előadás 
erőssége: a párbeszédek, a szövegek, 
a környezet a nézőt elrepítette „oda 
és akkor” amikor mindez megtörtént. 
A könyvben olvasottak elevenedtek 
meg az MVM DOM küzdőterén. A da-
rab azonban nem csak a nézőre ha-
tott: a fiatal táncosok annyira megél-

ték a történetet, annyira részévé vál-
tak és azonosultak vele, hogy nagyon 
sokan számoltak be arról, hogy a vár-
eskü (Dobó esküje) közben szereplő-
ként elsírták magukat. A darab elérte 
célját: esténként mintegy 8 ezer nézőt 
érintette meg az egri csillagok törté-
nete, ennyi néző értette meg és élte át, 
lett részese a küzdelemnek, a drámá-
nak és a felemelkedésnek. 

Elképesztő érzés volt a tapsrend-
ben a résztvevők bemutatásánál azt 

hallani, hogy „Forrás Néptáncegyüt-
tes Független Színház Százhalombat-
ta”; átélni ezt a katartikus élményt, 
hogy egy kisvárosban is történhet cso-
da, hogy megszülethet egy színházi 
társulat, amely valóban a legnagyob-
bakkal léphet fel. A Forrás (FNEFSZ) 
társulatának tagjai fantasztikus mun-
kát végeznek: a felnőtt társulat és az 
őket követő közvetlen utánpótlás a 
Nagyforrás lenyűgöző fegyelmezett-
séggel, művészi alázattal és odaadás-
sal lettek Magyarország első ama-
tőr néptáncegyüttesből egy független 
színház táncművészei. 

A határon túli színházzal történő 
együttműködés keretében a nyárád-
szeredai Bekecs Táncegyüttes 2022. 
október 28-án 14 órakor illetve 29-
én 19 órakor mutatja Örkény István: 
Tóték című tánckomédiáját a BKK-
ban, amelyre helyre szóló, de ingye-
nes jegyekkel várjuk az érdeklődőket. 

A program megvalósításához nyúj-
tott támogatásért ezúton mondok kö-
szönetet a Kulturális és Innovációs 
Minisztériumnak, és a Miniszterel-
nökségnek.

Szigetvári József 
igazgató, művészeti vezető

Folytatás az előző oldalról

Együtt a csillagokkal

Tökfesztivál Befogadó ünnep  
a Százszorszép Óvodában
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VÁ R O S N A P LÓVÁ R O S N A P LÓ

A Százhalombattai 1. számú Általá-
nos Iskola szülői közösségének tagjai 
civil szerveződés eredményeképpen, 
flashmob keretében fejezték ki szoli-
daritásukat a 2022. október 14. nap-
jára hirdetett pedagógussztrájkban 
részt vevő pedagógusokkal.

A reggel 7.30 és 8.00 között lezaj-
lott megmozdulás során a résztvevő 
szülők, gyerekek és pedagógusok koc-
kás szalagot kötöttek az iskola épülete 
előtti korlátokra, valamint a sztrájko-
ló pedagógusok képviselői részére át-
adták azon, az iskolába járó gyerekek 

A Német-Magyar Ipari és Kereske-
delmi Kamara október 11-én rendezte 
meg a TechCsajok elnevezésű pálya-
orientációs kiállítást. Iskolánk 24 in-
formatika tagozatos diáklánya Valka-
iné Major Gabriella kíséretében vett 
részt a rendezvényen.

A kifejezetten lányoknak szervezett 
programon hallhattunk munkájuk-
ban sikeres hölgyek inspiráló előadá-
sait, valamint műszaki cégek bemu-
tatkozó kiállítását nézhettük, beszél-
gethettük végig.

Az előadó hölgyek műszaki pályán 

dolgoznak, attól függetlenül, hogy mi-
lyen területen szereztek végzettsé-
get. Beszélhettünk közgazdásszal, aki 
orvostechnológiai startup céget ve-
zet, vagy éppen egy Mars-kutatóval, 
aki grafikusként kezdte felnőtt éle-
tét. Az előadások üzenete: nem a ne-
med határozza meg a foglalkozásodat, 
amit nem feltétlenül találsz meg első-
re. Légy nyitott a lehetőségekre!

Valkainé Major Gabriella
munkaközösségvezető

Arany János Általános Iskola  
és Gimnázium

Szerencsések vagyunk, mert a leg-
nagyobb művészektől tanultunk a 
hungarikumokról - hangjegyekbe, 
táncba, játékba csomagolva. 

A program címe: Hungarikumok a 
magyar népzenében a Csík Zenekar-
ral, a program megvalósulását az Ag-
rárminisztérium Hungarikum Főosz-
tálya támogatta.

Diákjaink október 1-jén fergete-
ges előadást hallgathattak még a Vá-
rosi Művészeti Iskola vendégszereplé-
se jóvoltából. Komolyzene a minden-
napjainkban volt a téma. 

Az ajándékba kapott rendhagyó 
tanórákat nagy szeretettel és még na-
gyobb elismeréssel fogadta iskolánk 
apraja-nagyja. 

„A DAL a miénk…” hallgattuk az is-
kola tornatermében….igen, a miénk-

bárhol, bármikor, bárkivel…magunk-
ban dúdolva, csak hallgatva vagy má-
sokkal énekelve.

A ZENE megváltoztatta a ked-
vünk…ott, addig biztos, de szerintem 
mindenki dúdolva ment hazafelé.  A 
zene egy állandó.

A DALLAM pedig sok idő múlva, 
azóta is visszarepít a DALhoz, azaz a 

pillanathoz, az érzéshez, az élmény-
hez a tornateremben…fantasztikus 
volt.

Most? 
Ülsz és mosolyogsz…nem találod 

a szavakat…és akkor valahol biztos 
megszólal egy dal….

Adorjánné Káldi Boglárka 
intézményvezető-helyettes  

(a dallamokat azóta is dúdoló…)
fotók: Horváth-Gelencsér Ramóna

Aranyos TechCsajok

SAJTÓKÖZLEMÉNY

A zene világnapja – az Aranyban 
sosem egy nap

szülei által a megmozdulás előtti na-
pokban aláírt szolidaritási nyilatkoza-
tokat (összesen 232 támogató aláírás-
sal), amelyeken az aláírók a gyerme-
keikért, jövőjükért érzett felelősségük 

tudatában és attól indíttatva kifejezték
- szolidaritásukat a pedagógus-

sztrájkban vagy más érdekérvényesítő 
akcióban részt vevő pedagógusokkal;

- egyetértésüket a közoktatás átfo-
gó reformját és a pedagógusbérek ren-
dezését sürgető törekvésekkel;

- aggodalmukat a súlyos pedagó-
gushiány orvoslása iránt tett intézke-
dések elmaradása miatt és közoktatás 
reformjának szükségessége érdekében 
és a sztrájkjog kiüresítése miatt fellé-
pőket ért aránytalan retorziók miatt;

- azon meggyőződésüket, hogy a 
gazdasági teljesítmény felívelése, a 
társadalmi légkör jóra fordulása elér-
hetetlen az oktatásügy teljes, minő-
ségalapú újjáépítése nélkül.

A villámakció zárásaként a résztve-
vők az összefogás jegyében az ország-
ban számos helyen zajló megmozdulá-
sok szimbólumát képező „körben fel-
kiáltójel” alakzatba álltak össze az is-
kola előtt egy közös fotó erejéig.

n
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A megvádolt és a Kegyelmet nem 
kérek című színdarabjaim, mint 
történelmi drámák szorosan össze-
függenek: az előbbi a puha dikta-
túra, az utóbbi a kemény diktatúra 
természetrajzát vizsgálja. Ez utób-
bi feltárja Kádár János zsarnoksá-
gának genezisét is, azt a történelmi 
pillanatot tehát, amikor Kádár a ha-
talomért elárulja a forradalmat. Ká-
dár becstelenségének igazi oka az 
a fajta jellemtelenség, mely szoro-
san összefügg a gyávasággal. Kádár 

pontosan úgy árulta el az ’56-os 
eszméket, a szabadságharcos pesti 
srácokat, s végül Nagy Imrét, mint 
ahogyan annak idején Rajk Lászlót. 
Macbethi karakter. Vagy talán még 
annál is rosszabb. 

Az utóbbi hónapokban több ren-
dezőben is felmerült, hogy színpad-
ra vigye ezt a drámámat. Egy bök-
kenő van csak: a darab színpadra 
állítása rendkívül költséges lenne. 
Remélem, jön még olyan idő, ami-
kor ez majd nem jelent problémát. 

Büszkén írom azonban most ide, 
hogy a dráma megjelenésekor Ár-
kosi Árpád rendező így fogalmazott: 
„Ez a  mű méltó folytatása azon 
történelmi drámáknak, amelyek 
felelősséggel és merész írói fantá-
ziával készítenek látleletet nemze-
tünk sorsfordító pillanatairól. A 
drámai szerkezet minden elemé-
ben megtartja azt a roppant terhet, 
amelyet felemel, sőt azt a végsőkig 
fokozni tudja. Nemcsak a szobrok-
ban is megörökített >>nagyok<<, 
de a névtelen hősök is ugyan olyan 
erősen képviselik és formálják azt 
a társadalmi tablót, amelyben ön-
magunk jelen idejű arcát, lelkületét 
fedezhetjük fel. Hiszem, hogy meg 
fogja találni azt a színházat, mely 
méltó módon  színpadra is álmod-
ja!”

Az ’56-os forradalom kisiskolás 
korom óta izgatott. Családunkban 
többeket is meghurcoltak, nem le-
hetett tabuként kezelni. Azt, hogy 
Zombori Pista bátyámat hogyan 

verték agyon a nyíregyházi ÁVO 
parancsnokságon, a Béres József-
ről szóló színdarabom egyik szerep-
lőjével el is meséltetem. A kemény 
diktatúra és a megtorlások idején 
Magyarországon tombolt a terror, s 
mindent átszőtt a félelem. 

Amikor a Nagy idők városát ír-
tam, igyekeztem a lehető legtárgyi-
lagosabban feltárni városunk tör-
ténetét. Megrendítő Sefcsik István, 
Cseresznye József és Versics Károly 
bebörtönzése, ám ha ’56 helyi tör-
ténelméről beszélünk, nem feled-
kezhetünk meg arról sem, hogy 
Csenterics Sándor volt az, aki olya-
noknak is munkát adott az Erőmű-
ben, akiket az ’56-os ténykedésük 
miatt a pesti munkahelyükről elbo-
csájtottak. 

A hősiességet, a szolidaritást il-
letően gyönyörű emberi példák 
vannak előttünk, méltó módon kell 
őket felmutatnunk a battai ifjúság-
nak!

n

J E G Y Z E TJ E G Y Z E T
Fazekas István

FŐTÉR
A példákat méltó módon fel kell mutatni!

Oratórium-drámát csakis köl-
tők képesek írni. A városunkban 
élő Fazekas István legújabb szín-
padi műve kifejezetten költői al-
kotás, mely két világszint, az égi és 
a földi határmezsgyéjén robbant-
ja ki a konfliktusokat. A Gyógyítók 
című színpadi mű drámai szituáci-
óját a hétköznapi élet, s az élet mö-
gött meghúzódó metafizikai dimen-
zió együttes láttatása teremti meg. 

A darab egyik újszerűsége az, hogy 
Fazekas ezúttal nemcsak a Halált, 
hanem az Életet is megszemélyesí-
ti. A két nagy ellenfél kibékíthetet-
len érdekeket és értékeket ütköztet 
meg egymással, s ennek a tükrében 
lesznek láthatóvá a földi cselekvé-
sek, melyekre folyamatosan kihat-
nak a metafizikai történések is. 

A történet egyszerű, mégis tele 
van filozófiai és teológiai mélysé-

gekkel. Az Élet és a Halál fogadást 
kötnek, hogy az előttük frissen sze-
relembe esett párt el lehet-e válasz-
tani egymástól, avagy sem. Az Élet 
úgy érzi, ez halálos szerelem, tehát 
a Halál sem tudja a fiatalokat elvá-
lasztani egymástól. Ám a Halál ha-
lálos betegséggel sújtja a lányt, s a 
fiú szerelme elillan, hűtlenné lesz a 
beteg lányhoz. „Nekem egy életerős 
nőre van szükségem!” – hangzik el 
a kegyetlen kijelentés. Lehet-e en-
nél fájdalmasabb a lány számára? 
S vajon mi lesz a további sorsa? A 
Halál már-már diadalittasan ün-
nepli magát, s úgy tűnik, rombolása 
a lány halálával teljessé válhat, ám 
egy dolog mégis elbuktatja. Egy ku-
tató, aki a rákos betegekért vállal-
ja a küzdelmet. Akinek istenáldotta 
tehetségét nem töri meg a korrupt 
és korrumpálni akaró hatalom sem. 
Aki az emberért és találmányáért 
vállalja az üldöztetését.  

Fazekas István erős költői nyel-
vezetű színdarabja az élet és ha-
lál kozmikus harcán át vizsgálja a 
nagy feltalálók sorsát, középpontba 
állítva Béres Józsefnek az emberi 
életért való munkásságát. A Jókai-
díjas szerző Béres József meghur-
coltatásának a történetét A megvá-
dolt című történelmi drámájában 
már megírta. Ezt a művét 2016-ban 
egyszerre két színház is a műsorára 
tűzte. A kecskeméti Katona József 
Színházban Árkosi Árpád rende-
zésében, a budapesti Újszínházban 
pedig Béres hívócímmel Kerényi 

Imre Kossuth-díjas rendező szín-
padra állításában láthatták a nézők. 
Míg a történelmi drámában a cse-
lekmények fő mozgatója Béresnek 
a szocialista hatalommal szembe-
menő lelkiismerete volt, az orató-
rium-játékban a metafizikai térből 
érkező dinamizmus lesz a tudósok 
küzdelmének a legfontosabb oka, 
mozgatója, a konfliktusok kiélező-
je. Így válik Béres József küzdelme 
is egyetemes érvényűvé. 

Fazekas István az előadás után 
így nyilatkozott: „Az örök nagy 
kérdés, hogy életünk elválasztha-
tatlan része-e a halál, elsősorban 
ez izgatott, amikor írtam a dara-
bot. Az embernek minden körül-
mények között vállalnia kell a lé-
tet: egyrészt egyszerűen, a maga 
realitásában, tehát úgy, hogy éle-
tünk természetes velejárója az, 
hogy meg kell halnunk, másrészt 
pedig mitikusan, tehát abban az 
értelemben is, hogy a halál fölött 
igenis lehet diadal.” 

A dráma szereplői Kiss-B Atil-
la Kossuth-díjas énekes osztá-
lyából kerültek ki, név szerint: 
Lipics Franciska, Vajda Zoltán Ri-
chárd, Bartus Bertalan, Nagy Júlia, 
Antolovics Péter, Oszvald Balázs, 
Árki Lili Katalin, Nagy Alma Virág, 
Bayer Fruzsina, Molnár Kristóf.  
Zeneszerző: Koudela Olivér. Dísz-
let, jelmez, koreográfia: Fejes Sza-
bolcs. Rendezte: Molnár Kristóf. Az 
oratórium-dráma hamarosan több 
vidéki városban is látható lesz. n

Oratórium-dráma a tudósok küzdelméről
Fazekas István Jókai-díjas drámaíró Gyógyítók címmel 
írt nagysikerű oratórium-drámát, melyet az SZFE másod-
éves zenés színművész szakos hallgatói adtak elő a Béres 
Csepp 50 éves évfordulójára megrendezett jubileumi 
ünnepségen. Az előadást megtekintette Lévai Anikó, Áder 
János és Schmitt Pál is.
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S P O RTS P O RT

Ami az Open versenyt illeti, 28 
résztvevő – horvát, magyar, chilei, 
svéd, olasz, bahamai, szlovák, román 
– várta a megnyitót szombaton, hogy 
utána minél előbb vízre tegyék hajói-
kat és összemérjék tudásukat.

A nagy létszám miatt az első két fu-
tam a csoportbeosztásokért ment, saj-

nos gyenge szélben. Ezek után követ-
kezett a B csoport indítása, amit az A 
csoport követett volna, de szélirány 
változása miatt pályát kellett módo-
sítani, ami után a „rajtkőre álltak” az 
A csoport résztvevői, gyengülő, majd 
megszűnő szél mellett. A főbíró ha-
lasztotta ezt a futamot, és mint ké-

sőbb kiderült a többit is az estig tartó 
szélcsend miatt.

A kevés futamszám miatt a főbí-
ró a másnapi kezdést 9 órára tűzte 
ki. Mindenki már ott „toporgott” már 
a „lőállásokban” de sajnos a szél jót 
mosolygott ezen, és úgy döntött, hogy 
délig itt nem lesz verseny – így is lett. 

Azután megérkezett az A” tetős nyu-
gati szél a szél, ami a délután pár fo-
kot változott. Voltak olyan futamok, 
amik talán „B” vitorlát igényeltek vol-
na, de csak a pálya egy részén, aztán 
visszagyengült „A” tetőre. Ezen a na-

pon 5 és fél futamot teljesített a me-
zőny a két napon 6 futamot bonyolí-
tottak le.

Battai eredmények: VII. Illés Zol-
tán, X. Forrai Csaba, XI. Forró Krisz-
tián, XII. Garay György, XIV. Ger-
gely András, XVIII. Kunvári Sándor, 
XXIII. Schulek János

A két szlovák hajós részvételével 
lezajlott Baranya Kupa modellvitor-
lás verseny Micro Magica – MM ha-
jóosztály battai mérlege: II. Forrai 
Csaba, IV. Gergely András, VII. Schu-
lek János, VIII. Kunvári Sándor n

A gyenge szezonkezdés miatt edző-
váltás történt a csapatnál. Az egri mér-
kőzésre megbízott edzőként Nikolicza 
Renátó készítette fel a csapatot.

Nem az SZKE volt a mérkőzés esé-
lyese idegenben a tavaly még NB I-es 
Eger ellen.

A csapat nagy koncentrációval és 
hatalmas akarattal kezdte a mérkő-
zést. A szép számú közönség döbben-
ten tapasztalhatta, hogy a 7.percben 
az eredményjelző 3-6-ot mutatott. 
Gálli Krisztián pedig már 3 gólnál 
járt. A hazai csapat néhány lendüle-
tes támadással felzárkózott és egyen-

lített. A félidő hátralévő részében fel-
váltva vezettek a csapatok, de ellépni 
egyik sem tudott.

A második félidő elején a hazai-
ak ragadták maguk-
hoz a kezdeménye-
zést és a 40.percre 3 
gólos előnyt (23-20) 
dolgoztak ki. A követ-
kező percekben Kiss 
Attila és Gyurcsovics 
Árpád vezérletével 
kétszer is felzárkóztak 
a battaiak egy gólra 
(46.p. 25-24), de nem 
sikerült egyenlíteni-
ük. Az egriek ismét rit-
must váltottak és pár 
perc alatt megléptek 
5 gólra. Sikerült kicsit 
megakasztani a lendü-
letüket és Kovács Já-
nos védéseinek is kö-
szönhetően kicsit kö-
zelebb tudtak kerülni, 
de a mérkőzés kime-
netele már nem volt 
kérdéses.

SZKE: Kovács, Bok-
réta (kapusok), Mo-
gyorósi 3(2), Gálli 4, 

Félegyházi 1, Kővári 1, Gyurcsovics 5, 
Zatureczki 6(3), Kiss 5, Keresztes 1, 
Kollonay, Fóti, Bozi 1, Major, Paizs, 
Kis Molnár; mb.edző: Nikolicza Re-
nátó

Következő hazai mérkőzés: Száz-
halombattai KE – BFKA-Veszprém, 
2022.10.29. szombat 18 óra, százha-
lombattai sportcsarnok. A belépés to-
vábbra is ingyenes, az élmény garan-
tált! n

A korábbi szakember, Ernst Atti-
la közös megegyezéssel elköszönt a 
csapattól; munkáját további sportsi-
kereket kívánva megköszönte a klub. 
Az Eger elleni október 15-i bajno-
ki mérkőzésen megbízott edzőként 
Nikolicza Renátó vezette a csapatot.

Koncsár Gergely 26 éves százha-
lombattai sportember. Saját nevelé-

sű játékosként eljutott a battai felnőtt 
csapatig. Edzőként több éven át vezet-
te a serdülő csapatot, emellett az el-
múlt két évben a felnőtteknél pálya-
edzőjeként is tevékenykedett. A nyá-
ron távozott, de most visszatért az 
SZKE-hez, amely sok közös sikert kí-
vánva fogadta.

n

Érem és helyezések két nemzetközi 
modellvitorlás versenyen

Ezüstérmet és három helyezést szerzett a százhalombattai Du-
namenti Energia Modellező Klub az orfűi Baranya Kupa modell-
vitorlás verseny Micro Magica – MM hajóosztályban október 21-
én. A battai klub hét helyezést is elért a szintén orfűi Hungarian 
IOM Open nemzetközi versenyen október 22-23-án.

Új vezetőedző az SZKE-nél
Koncsár Gergely lett az NB/I B férfi kézilabda bajnokságban sze-
replő Százhalombattai Kézilabda Egyesület vezetőedzője október 
17-ével – tájékoztatott az egyesület.

Nem tudták bevenni Eger várát
31-27-re (félidő 16-17) kikapott idegenben a QHB-Eger együtte-
sétől a Százhalombattai KE az NB/I B férfi kézilabda bajnokság 
október 15-i fordulójában – tájékoztatott Tallér Zsolt, a battai 
klub technikai vezetője.
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Keresztrejtvény
Szent-GyörgyiAlbertmagyar orvos, biokémikus, aki izolálta a C-vitamint, és munkásságáért Nobel-díjat kapott 1986. októ-
ber 22-én halt meg. Ő az egyetlen a magyar díjazottak közül, aki itthoni kutatásaival érdemelte ki a természettudományos el-
ismerést. A Szegedi Tudományegyetem első rektora volt. A második világháború idején komoly ellenzéki tevékenységet foly-
tatott, ezért a német megszállás után bujkálnia kellett. A háború után aktív közéleti tevékenységet folytatott, de a politikai for-
dulat miatt 1947-ben Amerikába emigrált. Rejtvényünkben egy mondása található.
A megfejtéseket 2022. november 11-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, Százhalombatta Helytörténeti Arcképcsarnoka Városépítők című I. kötetét kap-
hatja meg.
Az előző számban megjelent rejtvényünk helyes megfejtéséért Bereczky János: Mikszáth Kálmán és a gyermekjátékok világa című könyvét Antal 
Roland veheti át a Polgárok Háza portáján munkaidőben. Gratulálunk!
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Megrendelés és információ:
aceldepo23@gmail.com

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

VASANYAG
EGYÉB ÉPÍTŐIPARI ACÉLTERMÉKEK

• Betonacél  • Profil vasak
• Hegesztett háló

SZÁZHALOMBATTAI KE
BFKA Veszprém
NB I/B. FÉRFI KÉZILABDA MÉRKŐZÉS

2022.október 29. szombat 18:00
SZÁZHALOMBATTA, SPORTCSARNOK

Előtte 16:00 Százhalombattai KE – Cunder II. oszt. ifi mérkőzés

A belépés továbbra is ingyenes !



1 2 .  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 7 .  S Z Á M  •  2 0 2 2 .  O K TÓ B E R  2 7 .

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

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


