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Szabó Zoltán szerint hiba volt a multifunkciós csarnok építését késleltetni

Jövõre lehet új aréna

– Az aréna egy többfunkci-
ós létesítmény lenne, amely 
kiváló lehetõséget nyújtana a 
különbözõ, Százhalombattán 
is népszerû teremsportoknak, 
mint például a kézilabda vagy 
a kosárlabda. A csarnok termé-
szetesen rendezvényközpont-
ként is mûködne, és különbözõ 
nagyobb zenei koncerteknek is 
helyt adna – mondta lapunknak 
Vezér Mihály, Százhalombatta 
leköszönõ polgármestere.

A képviselõ-testület 2008 ta-
vaszán több cégtõl is látvány-
tervet rendelt, majd végül egy 
helyi építész munkája mellett 
döntöttek. Azzal is megbízták a 
nyertes építészt, hogy kutasson 
fel pénzügyi forrásokat a létesít-
mény megvalósítása érdekében, 
a gazdasági válság miatt azon-
ban egy idõre félre kellett tenni 
a terveket. 

– A 2,5-3 ezer nézõt befoga-
dó létesítmény megépítése – a 

régi Városi Sportcsarnok felújí-
tásával együtt – nagyságrendi-
leg kétmilliárd forintba kerül-
ne. Az önerõnket szeretnénk 
pályázati forrásból kiegészíteni, 
amire folyamatosan keressük a 
lehetõségeket – nyilatkozta pár 
héttel ezelõtt a polgármester.

Százhalombatta számára nem-
csak a Széchenyi-terv, de a pár 
éven belül induló Duna program, 
valamint az idõrõl idõre elõkerülõ 
budapesti olimpiai pályázat ter-
vei is jó lehetõségeket teremte-
nének a fejlesztésre. Az elõzõ 
városvezetés elképzelései szerint 
2011 második felében indulhat el 
a beruházás. 

– Nem látom akadályát a csar-
nok megépítésének, de errõl 
mindenképpen a következõ 
önkormányzati ciklusban szü-
lethet csak meg a végleges dön-
tés. Mivel számos sportegye-
sület mûködik a városban, és 
a meglévõ szabadidõközpont 
területén focipálya és teniszpá-
lya is mûködik, csak egy átfo-
gó tervezést követõen kezdhe-
tünk bele az aréna építésébe 
– mondta Szabó Zoltán, az 
elõzõ önkormányzat Oktatási, 
Mûvelõdési, Idegenforgalmi és 
Sport Bizottságának fideszes 
elnöke, aki hozzátette, hogy 
figyelembe kell venni az iskolai 

igényeket is, hiszen például az 
Arany János Iskolában tanulnak 
a legtöbben, de a tornaterme 
fejlesztésre szorul.

Szabó Zoltán véleménye sze-
rint, ismerve a város sportolói 
hagyományait, rosszul döntött 
a korábbi városvezetés akkor, 
amikor a városközpont felújí-
tását célzó presztízsberuházást 
helyezte elõtérbe a sportaréná-
val szemben. A bizottság elnöke 
szerint a közelmúltban épített 
rendezvényközpont fenntartási 
költségei miatt az aréna építé-
sébe csak úgy szabad belefog-
ni, ha a pályázati lehetõségekre 
támaszkodik a város. GB

SZÁZHALOMBATTA – 
A városban már megszo-
kott, kiemelkedõ sportéle-
tet az elmúlt idõszakban 
kulturális programok soka-
ságával is igyekeztek szí-
nesíteni. A rendezvények 
központja eddig a Városi 
Sportcsarnok volt, a 
képviselõ-testület azon-
ban már két évvel ezelõtt 
döntést hozott arról, hogy 
szükség van a településen 
egy új kulturális és sport-
centrum megépítésére is.

Így nézhet majd ki Százhalombatta új, multifunkciós arénája

Rákérdeztünk

Gaál Miklósné 
nyugdíjas fõelõadó:
Sajnos most is náthás vagyok, 
köhögök. Hársfatea, citrom, ren-
geteg gyümölcs, amit megelőzés-
képp használok, de ez a hol meleg, 
hol hideg idő megvisel. Orvoshoz 
mentem, és felírt egy drága, 7000 
forintos injekciókúrát. 

Bozsán Ferenc 
pénzügyi tanácsadó:
Beoltatom magam, az biztos, 
tavaly is megrendeltem, de végül 
elmaradt. Én egészségesen táp-
lálkozom, és heti két-háromszor 
edzek. Ennyit meg kell tenni az 
egészségért. Aki erre lusta, ne cso-
dálkozzon, hogy kidől.

Rozs Zsuzsanna 
kereskedõ:
Semmi különös módszerem 
nincs, nem szoktam elkapni. Vi-
taminokat, gyümölcsöket eszem, 
és háromszor sportolok egy hé-
ten. A barátom tavaly beadatta az 
oltást, olyan rosszul volt, hogy 
hihetetlen.

Kiss Róbert 
vállalkozó:
Tavaly csúnyán elkapott, félek is 
tőle. Nem nagyon jut gyümölcsre, 
inkább a gyerekeknek vesszük, de 
a C-vitamint el kéne kezdenem. 
Sajnos a kicsik is hazahozzák az 
oviból a kórokozókat, a mostani 
vírusok nehezen elkerülhetők. 

Hogyan védekezik 
az influenza ellen?

Gelencsér Ferenc 1964 óta a 
székesfehérvári Szent István 
Király Múzeum fotósa. Az 
antik mûvészet tárgyai mel-
lett a hagyományos paraszti 
életmód emlékeit fényképezi 
Magyarországon, Erdélyben, 
a Felvidéken, valamint város-
képeket készít, elsõsorban 
Székesfehérvárról. 

A fotómûvész munkáinak 
közel két hónapig ad otthont 
a település római kori nevét 
viselõ Matrica Múzeum (ejtsd: 
mátrika). A bemutatásra ke-
rülõ képeken szereplõ római 
kori bronzszobrok Fejér 
megye területén végzett ása-
tások során kerültek elõ, és 

jelenleg is a székesfehérvári 
Szent István Király Múzeum 
régészeti kiállításán láthatók. 

A szobrok a Krisztus utáni 2–3. 
századból származnak, részben 
római kori településekrõl, rész-
ben római kori szentélyekbõl. 
A házi szentélyekben a ház 
ura által tisztelt istenségeknek 
mutattak be áldozatot a ház 
lakói. 

A pénzérmék, kis bronztár-
gyak eredeti méretéhez képest 
jelentõsen felnagyított fotók 
különleges élményben része-
sítik a szemlélõket. Minden 
részletében megmutatko-
zik a tárgyak finom kidolgo-
zottsága, amely a római kori 

bronzmûvesek magas szintû 
szaktudását bizonyítja. 

Mindez november 14-ig, 
hétfõ kivételével naponta 10–17 
óráig tekinthetõ meg a Matrica 
Múzeumban.  Dobos Ágnes 

Istenek és istennõk a Matricában   
SZÁZHALOMBATTA – A százhalombattai Matrica Múzeumban szeptember 23. óta látható 
Gelencsér Ferenc fotómûvész Római istenek – istennõk címû kiállítása, melyet Nádorfi 
Gabriella, a Szent István Király Múzeum régésze, muzeológusa nyitott meg.


