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Uralkodói kitüntetés és díszpolgári cím
A Brit Birodalmi Rend tagja lett Szakmány Tamás
orvosprofesszor. Az egykor Százhalombattán élő, 2004
óta az Egyesült Királyságban dolgozó szakembert a
koronavírus-járvány során nyújtott kiemelkedő tevékenységéért tüntette ki II. Erzsébet királynő. Vezér
Mihály Százhalombatta polgármestere Szakmány
Tamást jelölte a „Város Díszpolgára” címre.

A professzor a pécsi Tudományegyetemen diplomázott, angliai tanulmányútja után Liverpoolban kezdett
dolgozni 2004-ben, jelenleg Walesben a Gwenti Kórház súlyos betegeket ellátó részlegének a vezetője, illetve a Cardiffi Egyetem meghívott professzora. Európai szakvizsgát is tett
aneszteziológiából és intenzív terápiából. Utóbbihoz kapcsolódik fő kutatási területe, ami a súlyos fertőzések
felismerésére és kezelésére irányul.
- Mennyire érte váratlanul a kitüntetés, hogyan értesült róla?
- Egyáltalán nem számítottam rá.
„Szigorúan titkos” tárggyal, egy gyanúsnak tűnő email érkezett a munkahelyi címemre tavaly december 3-án.
Először azt hittem, hogy ez valami
kéretlen tartalom, vagy tréfa lehet,
de végül megnyitottam, mert tudom,
hogy nagyon biztonságos a hivatalos
levelezési rendszer. Aztán amikor láttam, hogy felterjesztenek a Brit Birodalmi Lovagrend Tagja (MBE) kitüntetésre, annyira meglepődtem, hogy
kétszer is elolvastam.

- Ki tett javaslatot az ön szemé
lyére?
- Ezt nem tudom, bárki jelölhet, de
valószínűleg, hogy kolléga volt, mert
más nem ismerheti olyan alaposan azt
a tevékenységet, amit figyelembe vett
a bíráló bizottság.
- Pontosan miért kapta az elismerést?
- Az indoklásban három terület
szerepelt. Egyrészt a betegellátásban
nyújtott szerepem, illetve szerepünk,
ugyanis mi is két és félszeres kapacitással működtünk. A másik, hogy én
voltam a walesi intenzíves osztályok
hálózatának a vezetője, ilyen minőségemben mindent megtettem, hogy
a megfelelő eszközöket, védőfelszereléseket, gyógyszereket és szakembereket biztosítva senki se maradjon ellátás nélkül. Ez rengeteg elfoglaltságot jelentett, napi szinten részt
vettem a katasztrófavédelmi tanács
tagjaként az egyeztetéseken. A harmadik, hogy az összes Coviddal kapcsolatos Nagy Britanniában futó kutatási projekt eredményét sikeresen behoztam a kórházunkba, és a mai napig
én vagyok ezeknek a tanulmányoknak
a vezetője. Az első beteg tavaly március 9-én került be abba a mára már
több száz fős tanulmányba, amely lehetővé tette, hogy öt nap múlva már
alkalmaztuk az első hatékony Covid
elleni gyógyszert. Szeretném itt is elmondani, hogy – bár mindegyik terület nagyon stresszes, mindegyiket nagyon szeretem – én csak a munkámat
végeztem, és egyáltalán nem számítottam erre az elismerésre.
- Mit jelent az, hogyha valaki a
Brit Birodalmi Rend tagja, illetve mit
lehet tudni az elismerésről?
- A valamennyire még feudális berendezkedésű brit társadalomban nagy rangot és felelősséget ad ez

a cím, amit általában egy élet munkájáért szoktak adományozni. Annak, hogy én 44 évesen, és ilyen hirtelen kaptam meg az elismerést, jelentős szerepe lehet abban, hogy még
előbbre tudjak jutni. A Brit Birodalmi
Rendnek öt osztálya van, a két – fér-

fiakra és hölgyekre vonatkozó – lovagi, a parancsnoki, a tiszti és a tagsági.
- Hogyan folytatódik a munka
ezekben a napokban?
- Most indul be igazán. Nagyon furcsán érezzük magunkat három másik,

Az első baba

Folytatás a 2. oldalon

Cseke Gábor Noel az idei év első százhalombattai újszülöttje, aki január 2-án, 5 óra 8 perckor látta meg a napvilágot 3160 grammal és 56 cm-rel. Szülei Baglé Zsanett
és Cseke Gábor. Vezér Mihály polgármester a családot
köszöntve átadta az édesapának az önkormányzat babacsomagját, illetve a szülőknek a város ajándékát január
14-én.

Az apás szülés zökkenőmentesen
zajlott le, a pár két és fél évet várt Gábor Noelre, akinek egy 4 éves nővére és egy 11 éves bátyja van. Édesapja
szerint a baba nyugodtan viselkedik,
keveset sír, jól eszik és sokat alszik. A
család egy kétszobás lakásban él, ami
nagy kihívás immár három gyerekkel,
ezért mielőbb szeretnének változatni
a szűkös körülményeken.
Vezér Mihály reményének adott
hangot, hogy a szülők a mainál őszintébb és igazabb, maszk nélküli világban, egészségben és boldogságban
nevelhetik fel gyermeküket. Felidézte,
hogy hivatali ideje első felében még
évente közel 200 gyermekkel gyarapodott Százhalombatta, míg tavaly
már csak 144 fővel nőtt a lélekszám,

ezért ha lehet, most még inkább meg
kell becsülni minden egyes újszülöttet. Hozzátette, remélhetőleg megáll
a népességfogyás a kormány által hozott számos családtámogatási intézkedésnek köszönhetően. Alapvetően
azonban nem az anyagiak az elsődlegesek a gyermekvállalásnál, hanem
akik számára ez megadatott, azoknak
az élet értelmét adó örök szeretetet jelenti, ami abroncsként fogja össze a
családot.
Az újszülötteknek járó 30.000 forint értékű támogatást 2019-ben vezette be az önkormányzat Százhalombattán, a babacsomag a többi között
takarót, törölközőt, textilpelenkát,
nedves törlőkendőt és cumisüveget
tartalmaz.
n
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Uralkodói kitüntetés és
díszpolgári cím
Folytatás az előző oldalról
szintén kitüntetett kollégával, akikkel
arról beszéltünk, hogy ugyan kitüntettek minket, de mi most a második
hullám egyik legdurvább szakaszában vagyunk. Csakúgy, mint tavaly tavasszal, most is hirtelen nagyon nagy
számú beteget kellett ellátni. Mindenki stresszes, tíz hónapja ugyanazok a
feladatok, de hirtelen még nagyobbak
lettek az elvárások. Nehezíti a helyzetet, hogy most nem tudunk bevonni kollégákat más szakmákból, mint
március, áprilisban. Egyedül maradtunk, úgyhogy nem is ünneplünk, talán majd nyáron, amikor az oltási
program nyomán csökken a betegek
száma.
- Ön hogy van, nem fertőződött
meg?
- Én eddig elkerültem a betegséget,
bár tavaly márciusban, amikor igazán berobbant a vírus, enyhe lázam
és száraz köhögésem volt, de negatív
lett a tesztem. Azután nyáron részese lettem az egyik vakcinagyártó kísérleti programjának, aminek keretében titkos oltást kaptam. Ez azt jelenti, hogy én sem tudom, hogy tényleges
hatóanyagú szert, vagy csak placebot
kaptam-e. Ez a napokban derül ki, és
ha csak placebo volt, akkor beoltanak az azóta már jóváhagyott vakcinával. Mivel egyáltalán nem volt biztos, hogy találunk-e megfelelő gyógyszeres kezelést a mi kórházi kutatásainkba bevont nagyon beteg páciensek
részére, ezért úgy éreztem, hogy kötelességem részt venni az oltási tesztelésben. (Már tudni, hogy az oltóanyag
nem placebo volt.)
- Százhalombattán élt tizennyolc
éves koráig. Hogyan emlékszik vis�sza ezekre az évekre?
- Nagyon szerettem a várost, meghatározóak voltak azok az évek. Szalai Jancsi bácsitól tanultam meg úszni, aztán amikor kiderült, hogy nem
leszek világszintű sportoló, akkor jött
a néptánc. A Forrásban több mint tíz
évet töltöttem el, egészen az egyetemi
tanulmányaim feléig igyekeztem vis�szajárni a próbákra, akkor hagytam
csak abba, amikor ezt már nem tudtam megoldani. Szívesen emlékszem
vissza az általános iskolai évekre, és
arra a nagyszerű lehetőségre, hogy elsőkként tanulhattunk Plus 4-es gépen
számítástechnikát az 1-es iskola matematika tagozatán. Nagy jelentősége
volt az egyetemi tanulmányaim során,
hogy a város, illetve Vezér Mihály polgármester támogatta egy egyiptomi
tudományos konferencián való részvételemet 2000-ben. Az érdi Vörösmarty gimnáziumban is kiváló taná-

raim voltak, biológiából dr. Szerényi
Gábor, kémiából pedig Tiringerné
Bencsik Margit készített fel az egyetemi felvételire. A szüleim a mai napig
Százhalombattán élnek, ahová mindig
szívesen megyek haza.
Vezér Mihály polgármester közösségi oldalán és a város honlapján gratulált Szakmány Tamás professzornak
a kitüntetéshez:
„II. Erzsébet királynő a Brit Birodalmi Rend tagjává választott egy
magyar orvost! Dr. Szakmány Tamás százhalombattai származású orvosprofesszor, a koronavírus-járvány
ellen végzett kiemelkedő munkájáért választották meg a Brit Birodalmi
Rend tagjává! Édesanyja sokáig a Polgármesteri Hivatal munkatársa volt.
Nagyon büszke vagyok, hogy egy volt
kollégánk fia, egy százhalombattai fiatalember ekkora sikereket ért el! Ezúton is gratulálok Dr. Szakmány Tamásnak, munkájához további sikereket és eredményeket kívánok!”
Vezér Mihály polgármester Szakmány Tamás professzort jelölte a „Város Díszpolgára” címre.
A városvezető tájékozatójában úgy
fogalmaz: „Dr. Szakmány Tamást a
koronavírus járvány ellen folytatott
kiemelkedő orvosi munkája és az eddigi elért kimagasló tudományos
eredményei miatt méltónak tartom
arra, hogy a város „Díszpolgára” legyen. Közeleg a városi kitüntető díjak odaítélésének időpontja, ezért levélben megkerestem Szakmány Professzor Urat, tájékoztatva arról, hogy
városunk nagy örömére szolgálna, ha
jelölhetném erre a kitüntetésre. Professzor Úr örömmel fogadta a jelölést és megtiszteltetésnek tartja, hogy
idei évben Ő lehet városunk következő Díszpolgára. Örömmel tölt el, és
példaértékű a jelen fiatalságnak, hogy
egy százhalombattai fiatalember ilyen
sikereket ért el!”

Kovács Attila

Bóna Zoltán országgyűlési képviselő évértékelője

Előrelépés a nehézségek
ellenére

Tisztelt Százhalombattai Polgárok!
A mögöttünk álló évek és évtizedek
ezen időszakaiban már-már rutinszerűen kívántunk egymásnak minden
jót az új esztendőre. Szép gesztus ez
még akkor is, ha az esetek túlnyomó
részében megszokásból jön, és igazá-

ból végig sem gondoljuk, hogy pontosan mi az a kívánság, amiről azt gondoljuk, hogy boldoggá teheti a másik
életét.
Ha mégis konkrét kívánságokat
kellene megfogalmazni, akkor – emberi mivoltunkból adódóan – legtöbbször többet, szebbet vagy jobbat
kívánnánk. 2020 azonban megtanított minket arra, hogy ahhoz, hogy
egy év boldog legyen – legtöbb esetben – bőven elegendő, ha az új esztendő nem vesz el tőlünk semmit, és a
dolgaink nem fordulnak rosszabbra.
Sajnos a mögöttünk álló évünket sokunk számára áthatotta a veszteség, a
félelem, a lemondás és a kilátástalanság érzése. Nem meglepő ez, hiszen
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egy olyan globális és komplex kihívással szembesültünk, amihez hasonlót generációk óta nem tapasztaltunk.
A mögöttünk álló esztendőt értékelve a végtelenségig sorolhatnánk
a negatívumokat egyéni, nemzeti
és globális viszonylatban egyaránt.
Ugyanakkor nem feledkezhetünk

meg azokról a pozitívumokról sem,
amiknek köszönhetően elmondhatjuk, hogy már látható az alagút vége.
Hálával és büszkeséggel nyugtázhatjuk, hogy a magyar emberek ös�szefogásának és áldozatkészségének
köszönhetően sikerült felvennünk
a harcot a vírus szerteágazó negatív
hatásaival szemben. Elmondhatjuk,
hogy az egészségügy, az intézmények
és a közigazgatás a legintenzívebb
időszakokban is megőrizte működőképességét, ahogy a gazdasági termelés túlnyomó része és a lakosság ellátottsága is folyamatos volt. Természetesen voltak szektorok és szereplők, amelyeket a járvány minősítetten
is térdre kényszerített. Ennek ellenére elmondhatjuk, hogy a munkáltatók és munkavállalók együttműködésének, valamint a különböző kormányzati beavatkozásoknak köszönhetően a legtöbb magyar vállalkozás
és család bizakodással várhatja, hogy
a közeljövőben megkezdődik a helyzet normalizálódása. Éppen ezért köszönet és hála jár mindazoknak, akik
az egészségügyben, a szociális ellátórendszerben, a nevelési-oktatási intézményekben, a rendvédelmi szerveknél, személy- és teherszállításban,
a közigazgatásban, a kereskedelemben és a gazdaság egyéb területein a
szokásosnál is nagyobb bátorságról
és szolidaritásról tettek tanúbizonyságot.

Folytatás a következő oldalon
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Kívánom, hogy a vészterhes időkben tanúsított összetartozás és tisztelet élje túl a vírushelyzetet és a várva várt „békeidőben” is segítse nemzetünk boldogulását.
Fontos eredmény, hogy az államháztartás rendelkezett annyi tartalékkal, vezetőink pedig annyi elkötelezettséggel, hogy a vírus példátlan
gazdasági rombolása ellenére nemcsak nem történt visszalépés a családvédelmi akcióterv tekintetében, hanem sikerült azokat tovább bővíteni
és egyéb segítő intézkedéseket meghozni. E körben fontos kiemelni a hiteltörlesztési moratórium bevezetését és meghosszabbítását, amely rengeteg magyar családot mentett meg
az anyagi ellehetetlenüléstől. Szintén örömre ad okot – többek között
– a 13. havi nyugdíj fokozatos visszavezetése, az új lakások áfájának jelentős csökkentése, a gyermeket nevelő
családok számára az illetékmentesség, valamint 3 millió forint összegű
felújítási támogatás lehetővé tétele is.
Szintén komoly siker, hogy – az
egyszeri 500 ezer forintos juttatás
mellett – példátlan mértékű előrelépés történt az egészségügyben dolgozók javadalmazása terén is, továbbá jelentős szigorítások lépnek életbe a hálapénz visszaszorítása érdekében. E két lépésnek köszönhetően

ben áttematizálta a helyi, regionális és globális politikát, a migrációt és radikális liberalizmus térnyerését, valamint a „renitens” nemzetállamok megregulázását kívánó politikai
és gazdasági erők – sokszor a valós
problémák kezelése helyett és azok
ürügyén – tovább munkálkodtak a
2020-as évben is. Komoly nemzeti
siker, hogy Hazánk sikeresen ellenállt a Magyarország ellen intézett támadásoknak és sikerült érdekeinket
úgy megvédeni, hogy nem kellett értékeinket feláldozni. Tettük ezt annak ellenére, hogy az ellenzéki erők
nemcsak ellendrukkerként, titkon kívánták Hazánk bukását, hanem tevékenyen, nyílt sisakkal harcoltak a Magyarországot zsarolni próbálók oldalán.
Tisztelt Százhalombattai Polgárok!
A nehézségek ellenére nem telt el
úgy a 2020-as év, hogy térségünket
érintően ne történjenek pozitív előrelépések. Ezek közül kiemelendő az
egyik legáltalánosabb érdeklődéssel
bíró M0-ás déli szakaszát érintő felújítás befejezése, különös tekintettel arra, hogy a kivitelezés során felléptek olyan nem várt kihívások is,
amelyek akár a felújítás jelentős elhúzódását is eredményezhették volna. Szintén pozitív változást hozott
az, hogy térségünkben egy újonnan

Állami és önkormányzati forrásból újult meg a piactér
okkal bízhatunk abban, hogy az előttünk álló időszakban az egészségügyben egy olyan versenyképes életpályamodell indul, amely biztosítja a
kellő létszámú és – nemzetközi szinten is – kimagasló színvonalú szakemberekre épülő ellátását mindan�nyiunk számára.
Bár a koronavírus teljes mérték-

kialakított, harmadik fel- és lehajtóág
épült meg az M0-s északi oldalán javítva a közlekedést. Okkal bízhatunk
továbbá abban, hogy a közeljövőben
a déli oldalon megépülő csatlakozási pont további fejlődést eredményez.
Szintén bizakodásra ad okot, hogy
az elővárosi közlekedési fejlesztés
komplex tervének részeként megkez-

dődött a gyártelepi HÉV átjáró rekonstrukciójának tervezése. Ugyanezen program keretében kerülnek
új járművek is forgalomba, amelyek
szintén nagyban hozzájárulnak majd

is megtörtént. Az önkormányzat által műemlékvédelmi oltalom alá helyezett állomásépület eredeti formában történő helyreállítása folyamatban van, de a vasútállomás előt-

A felújított Duna utca
a térségi tömegközlekedés színvonalának növekedéséhez.
Százhalombatta a 2020-as év nehézségeinek ellenére is sikeresnek
mondhatja magát, hiszen állami forrás felhasználásával az önkormányzat felújította a Duna utcát, Pest megyei fejlesztési támogatás segítségével elkészült a piac átépítése, valamint átadhattuk a Hága László úton
azt a sportparkot, melyet a Nemzeti
Szabadidős Egészség Sportpark Program keretében épített a Kormány.
Örömmel tájékoztatom Önöket,
hogy közel vagyunk egy nagy közös
sikerhez, melyben reménység szerint
Magyarország Kormánya és Százhalombatta Önkormányzata közös finanszírozásában egy új sportcsarnokkal gazdagodhat a város.
Szintén jó ütemben halad a Százhalombatta - Ercsi elágazás közötti,
15,7 km hosszú vasútvonal-szakasz
felújítása. A beruházás keretében 11,4
km hosszan teljesen új nyomvonalon épült ki a kétvágányú vasúti pálya. A pályabővítés miatt a vasút felett átívelő közúti híd – melyen keresztül közvetlenül közelíthető meg a
MOL Dunai Finomító és az Olajmunkás út – elkészült, a forgalomba helyezéshez szükséges engedélyeztetési
eljárást követően, várhatóan tavas�szal kerül átadásra. Szintén a vasútberuházáshoz kapcsolódóan építette meg az állam a Városkapu úti körforgalmat, melynek során a járdák
és a kerékpárút-kapcsolat kiépítése

Rendelje házhoz kedvenc ételeit!

Rendelésfelvételi idő minden nap 10:00-22:00!
Étlapunk és menü kínálatunk megtekinthető az e-batta.hu weboldalon!

Telefon: 06 23/ 350-360
Online: www.e-batta.hu
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Cukrászdánkban elviteles kiszolgálás minden nap 9:00-19:00!

Sütemény • Torta • Kávé • Forró csokoládé • Tea

ti parkolóhelybővítés már 2020-ban
elkészült.
Országgyűlési képviselőként és a
Magyarok Öröksége Alapítvány elnökeként egyaránt büszkeséggel tölt el,
hogy a Közép-Magyarországi Folklórszövetség Pest Megye Népművészetéért Díjjal ismerte el Sikentáncz Szilveszter és a Forrás Néptáncegyüttes tevékenységét, illetve Pest Megye
Közgyűlése Év Iparosa Díjat adományozott az Ostorházi családnak, melyekhez ezúton is gratulálok, a díjazottak további szolgálatához a Jóisten áldását kívánom!
Tisztelt Polgárok!
A 2020-as esztendő kendőzetlenül és húsbavágóan világított rá arra,
hogy semmit sem vehetünk magától
értetődőnek, legyen az egy munkahely, egy félelem- és maszkmentes találkozás, egy éttermi vacsora, egy kirándulás, szerettünk ölelése vagy éppen egy családi vagy közösségi rendezvény. Mindannyiuknak kívánom,
hogy a mögöttünk álló veszteségek
és nehézségek éppúgy, mint a sikereink adjanak erőt az előttünk álló kihívásokhoz, továbbá ahhoz, hogy a
járványhelyzet elmúlásával jobban
tudjuk értékelni mindazt a jót, amit
a járvány egy időre elvett tőlünk és
amiben korlátozva voltunk. Ennek
reményében kívánok mindannyiknak reménnyel és hálával teli boldog
új évet.

Bóna Zoltán
országgyűlési képviselő
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HÍR EK-AKT UAL ITÁS OK
Áramszünet. A villamos hálózaton végzett munkálatok miatt szünetel a szolgáltatás január 29-én, pénteken 8 és 12 óra között a Bláthy Ottó
utca 2., 4., az Erkel Ferenc körút 51.,
52., 53., 61., 62., 63., 64., a Jedlik
Ányos utca 1-15., és az Irinyi János
utca 2., 4., 6., 8., 9., 11., 13., 15. szám
alatt, valamint ugyanezen a napon 11
és 15 óra között a Jedlik Ányos utca
2., 4., 6., 8., 10., 12., Kodály Zoltán sétány 26., 28., Bláthy Ottó utca 1-19.,
6., és az Erkel Ferenc körút 47., 48.,
49., 50. alatt – tájékoztatott az ELMŰ.
Ha a munkálatok előbb befejeződnek,
a hálózatot előzetes értesítés nélkül
visszakapcsolják.

Mozaikok rovatban tesz közzé múzeumi érdekességeket.

***

„Tisztítsuk meg az országot”
– címmel hirdetett pályázatot az Innovációs és Technológiai Minisztérium az illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében. Az összesen 7
milliárd forintos keretösszegű kiírásra 2021 január 31-éig jelentkezhetnek
civil szervezetek, gazdálkodó szervezetek, egyházi jogi személyek és ingatlantulajdonosok.
A pályázat a https://www.tmop.
ifka.hu/ oldalon érhető el.

***

Adatszolgáltatási kötelezettség vendéglátóhely üzemeltetők részére. A vonatkozó jogszabályi előírás értelmében a 2021. január
1-jéig bejelentett, már működő vendéglátóhelyeket az üzemeltetőik kötelesek a jogszabályban meghatározott
vendéglátó üzlettípus valamelyikének
megfeleltetni, és azt legkésőbb 2021.
március 31-ig a város jegyzőjének bejelenteni. A szükséges nyomtatvány
és bővebb információ elérhető a www.
battanet.hu honlapon vagy az ügyintézőnél a 23/542-112 telefonszámon.

Visszavárják
a
könyvtári
könyveket. Hogy a népszerű regények újból kölcsönözhetővé váljanak,
lehetőséget biztosít a kölcsönzésben
lévő dokumentumok visszajuttatására a Hamvas Béla Városi Könyvtár
Százhalombattán. A dokumentumokat január 31-ig hétköznap 8 és 10, valamint 14 és 16 óra között az előadóterem kijelölt ablakában (a református templommal szemben) lehet leadni. Amíg az intézmény zárva tart, nem
kötelező visszavinni a kölcsönzést, késedelmi díjat továbbra sem számolnak fel, a kölcsönzési határidőket folyamatosan hosszabbítják.

Online múzeum. A „Matrica"
Múzeum a járványügyi helyzetben
személyesen nem látogatható. Az intézmény azonban a Facebook oldalán
rendszeresen jelentkezik, keddenként
a Tudástár, péntekenként a Matrica

A százhalombattai Masiniszta Vasútmodellező és Szabadidős
Egyesület köszönettel várja a személyi
jövedelem adó 1%-os felajánlásokat.
Adószám: 18659757-1-13
n

***

***

Adathalászok trükköznek
a NAV nevében
Több bejelentés is érkezett a Nemzeti Adó- és
Vámhivatalhoz (NAV), miszerint csalók kíséreltek megszerezni ügyfélkapus bejelentkezési és
bankkártyaadatokat – írja közleményében a hivatal.
A NAV informatikai fejlesztései
révén már nagyrészt elektronikusan
kommunikál ügyfeleivel. Az adathalászok ezt használják ki, és így próbálnak bizalmas információkat szerezni.
A NAV nevében írt adó-visszatérítés
lehetőségére felhívó elektronikus levelek, SMS-ek hibás nyelvi fordulatokat, tegező megszólítást, értelmezhetetlen szövegrészleteket tartalmaznak.
A csaló e-mailek és SMS-ek általában egy linket is tartalmaznak, ami

meg, ugyanis a csalók sokszor olyan
oldalakat szerkesztenek, amelyek arculati elemeiben is rendkívül jól utánozzák a valós bejelentkezési felületeket, azonban a webcím ebben az esetben árulkodó lehet.
A NAV soha, semmilyen körülmények között nem kér bankkártya
adatokat!
A NAV értesítési gyakorlata merőben eltér a megtévesztő módszertől, a
hivatal ugyanis Ügyfélkapun keresztül, illetve postán, adószámla-kivona-

a gyanútlan ügyfelet egy felugró űrlapra vagy honlapra vezeti. Az űrlapon a csalók általában a bankkártyák
hátlapján található háromjegyű számot, az úgynevezett CVV/CVC kódot vagy az ügyfélkapus bejelentkezési adatokat kérik. Ha valaki megadja a bankkártyaadatait, számolnia kell
azzal, hogy illetéktelenek pénzt emelhetnek le számlájáról.
Az ügyfélkapus adatokat mindenki csak a megfelelő oldalon (www.nav.
gov.hu, www.magyarorszag.hu) adja

ton értesíti az ügyfeleket a túlfizetésként megjelenő tételekről, és hivatalos honlapja a www.nav.gov.hu címen
található.
A túlfizetést csak a 17-es nyomtatvánnyal lehet visszaigényelni, „linkre
kattintással” nem.
A gyanús üzenetekkel kapcsolatos további információkért, hasznos tanácsokért látogasson el a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézetének (NBSZ
NKI) honlapjára. 
n

Az elkövetők az esetek többségében
telefonon keresik fel áldozataikat, de
személyesen is megjelenhetnek. Gyakori, hogy az elkövetők különféle szolgáltatók munkatársainak vagy hivatalos személynek adják ki magukat
és hihetőnek tűnő magyarázatokkal,
kérésekkel (villanyóra, vízóra, gázóra
leolvasás, túlfizetés stb.) próbálnak a
sértett bizalmába férkőzni, bejutni a
lakásba vagy pénzváltás ürügyén nagyobb összegű készpénzt, illetve pénz
átutalását kérni. Az elkövetők új történetek kitalálástól sem riadnak vis�sza.
Ne bízzon meg a váratlanul telefonon vagy személyesen jelentkező idegenekben! A rendőrség felhívja a figyelmet arra, hogyha valaki a szolgál-

tató munkatársának adja ki magát,
kérjük el a fényképes igazolványát, hiszen a gáz- és vízóraleolvasó, illetve a
kéményseprő is rendelkezik ilyennel.
Ha gyanús telefonhívást kap, azonnal szakítsa meg a hívást!
Amennyiben családtagra hivatkozással keresik meg, haladéktalanul
vegye fel a kapcsolatot az érintett hozzátartozóval. Ellenőrizni a hívás valóságtartalmát!
Soha ne adjon át pénzt vagy más
értéket, ne utaljon pénzösszeget idegenek számára!
Bűncselekmény gyanúja esetén
azonnal értesítse a rendőrséget az ingyenesen hívható 107 vagy 112 segélyhívó számon.
n

***

Ne dőljön be a csalóknak!
Mindennapjaink jelenségévé vált az a „trükkös” bűnelkövetési módszer, amely nem csak az egyedül élő időskorúakat érinti. Az Érdi Rendőrkapitányság szórólapokkal is felhívta a figyelmet a csalókra, két érdi, valamint
egy-egy százhalombattai és diósdi bevásárlóközpontnál
január 17-én.
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Épülhet a kerékpárút
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Elhunyt Dr. Farkas Sándor,
városunk gyógyszerésze
Megrendülten értesültem róla, hogy jó barátom,
“mindenki gyógyszerésze” Dr. Farkas Sándor január
19-én 68 éves korában – rövid betegség után – elhunyt.

A Pest Megyei Kormányhivatal kiadta
az építési engedélyt az EuroVelo 6 kerékpárút Érd és Százhalombatta közötti szakaszára – tájékoztatott Vezér
Mihály polgármester.
Az aszfaltozott útszakaszt a beruházó NIF Zrt. a Fehérkereszti út –

Battai utca között építi ki. A most kiadott engedély óriási előrelépés az
évek óta tartó előkészítő munkák tekintetében. A továbbiakban tájékoztatom Önöket a fejleményekről – írja
közleményében a városvezető.
n

Folytatódik
a hálózatfejlesztés
A villamos hálózat folyamatos üzemmenetének, a szolgáltatás megfelelő
színvonalának biztosítása érdekében
az ELMŰ Hálózati Kft. folytatja a tavaly megkezdett fejlesztési munkálatokat.

A tervezett transzformátorcserék
miatt több órás áramkimaradásokra lehet majd számítani, amelyről az
ELMŰ időben tájékoztatja a lakosságot.
n

Kedves Óvárosiak,
Tisztelt Városlakók!
Polgármester úr január 22-ei tájékoztatása alapján, örömmel vettem tudomásul, hogy a Pest megyei Kormányhivatal kiadta az építési engedélyt az
EuroVelo 6 kerékpárút Érd-Százhalombatta közötti szakaszára. Ezáltal is
„közelebb” kerül egymáshoz a két település legrégebbi városrésze.
Az elmúlt egy évben különböző fórumokon rengetegen kerestek meg
észrevételeikkel, javaslataikkal, panaszaikkal ezáltal is segítve munkámat. A hozzám fordulóknak igyekszem minél hamarabb választ adni és
a polgármesteri hivatal munkatársainak köszönhetően megoldást találni.
A jelenlegi helyzetben úgy gondolom
az óvárosiak megelégedésére szolgáló
jó néhány probléma lett megoldva a
2020-as évben. Arra törekszem, hogy
ez 2021-ben se történjen másképpen.
Remélhetőleg komolyabb fejlesztések
is történhetnek az idei év költségvetésének függvényében.
Ezúton köszönöm a rengeteg felajánlást, amit folyamatosan eljuttat-

Szomorúan írom e sorokat. Sándort mindenki ismerte és szerette a
városban. Személyében egy segítőkész, kedves, nagy szaktudású embert
veszítettünk el. Eredetileg orvosnak
készült, de végül az egészségügy másik területe mellett döntött és gyógyszerésznek tanult. Feleségével együtt
1982-ben költöztek Százhalombattára, azóta dolgozott a lakótelepi patika
gyógyszerészeként. Nagyon szerette a
szakmáját, folyamatosan képezte magát, hogy minél több embernek segíteni tudjon. Bátran fordulhattak hozzá
a betegek, mindenkit ellátott tanácsaival, javaslataival, melyeket szívesen
fogadtak, hiszen szakmai tudásából,
szívből, és szeretetből adta azokat.
A városért, értünk battaiakért vég-

zett elhívatott munkája elismeréseként 2019-ben Pro Urbe Százhalombatta Díjat kapott, melyet őszinte örömmel, büszkén adtam át neki.
Akkor a róla készült kisfilmben azt
mondta: „A jó gyógyszerésznek magas a presztízse, mivel javaslatait, tanácsait megjegyzik, továbbadják az
emberek.”
Ahogy mondtad Sándor, a jó gyógyszerésznek – amilyen Te voltál – valóban magas a presztízse! Szavaidra, tanácsaidra mindig emlékezni fogunk!
Őszinte részvétem a családnak.
Isten Veled barátom, nyugodj békében!
Mély együttérzéssel és tisztelettel:

Vezér Mihály

Február közepén léphet
életbe az új buszmenetrend
tok a százhalombattai rászorulóknak,
hiszen számos nélkülöző van közösségünkben is. Továbbra is számíthatnak Rám, forduljanak hozzám bizalommal!

Szabó Gábor
óvárosi települési képviselő

06-20-222-2930
szabogabor@mail.battanet.hu

Tisztelt Százhalombattaiak!
A VOLÁNBUSZ tájékoztatott arról,
hogy a Déli lakótelep közösségi közlekedését érintő útvonal-módosítást
február 1-jén még nem tudják bevezetni az új menetrend szerint, amely
a korábbi menetirány visszaállítása
mellett két jelenlegi buszjárat útvonalának megtartását és kiegészítő buszokat is tartalmaz. Előreláthatólag
sajnos 2 hét csúszás várható.
Kérem további szíves türelmüket!

Vezér Mihály
polgármester
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Méltó megemlékezés
1989 óta január 22-e a magyar kultúra napja, emléket állítva annak, hogy Kölcsey Ferenc ezen a napon
tisztázta le Csekén a Himnusz kéziratát, az aláírás
tanúsága szerint.

Bár az idei évben a központi ünnepség a vírushelyzet miatt elmaradt,
de a Barátság Kulturális Központ idén
is méltókép emlékezett meg az ünnepi alkalomról.
Az árkádok alatt és a bejáratnál kiállítás látható a magyar kultúra egyegy kis szeletéről, emléket állítva
mindazoknak, akik tettek és tesznek
azért, hogy fennmaradjon ez az érdekes, sokszínű kultúra, melyet mi magyarok, a magunkénak mondhatunk.
Városszerte több buszmegállóban találkozhattak a kultúra napja alkalmából kihelyezett versekkel, amelyeket el is vihettek magukkal mindazok,
akik szerettek volna egy kis irodalmat
csempészni a napjaikba. A kulturális központ közösségi oldalán megtekinthető a munkatársak, közösségek,
társintézmények tagjai által közösen
elmondott Himnusz, amely kifejezi az
együvé tartozást, a közös múltat és jövőt.

közönség, a közösség szolgálatában.
Idén Gebeiné Lepsényi Katalin művelődésszervező és Németh Sándorné
Zsuzsa technikai dolgozó vehette át az
elismerést.
A magyar kultúra napja alkalmából adják át a Kultúra Lovagja címet,
melyet az idei évben Szigetvári József,
a Barátság Kulturális Központ igazgatója vehetett át. A Kultúra Lovagja címet a Falvak Kultúrájáért Alapítvány
a kultúra különböző területein lovagiasan, huzamos ideje tevékenykedők elismerésére 1998. szeptemberében hívta életre. A cím a művészi teljesítmény mellett elismeri az irodalmi és a közművelődési teljesítményt.
Szigetvári Józsefnek az alábbi lovagias tettekért ítélték meg a címet: alkotóként, pedagógusként, előadóként,
szervezőként és emberként életét teljes egészében a kultúrának, a szellemi kulturális örökség képviseletének
és ápolásának szentelte. Alkotómű-

Gebeiné Lepsényi Katalin és Németh Sándorné Zsuzsa
Átadták a Zenálkó Etel Közművelődésért Szolgálati Díjat, melyet minden évben a Barátság Kulturális Központ egy művelődésszervező és egy
technikai dolgozója kapja, akik hos�szú éveket töltöttek el a kultúra és a

vészként a magyarság sorsát jeleníti
meg. Tevékenysége átfogja az egész
világot. A kulturális központ igazgatói szolgálatán túlmenően a százhalombattai Forrás Néptáncegyüttes
(1984) a Magyarok Öröksége Alapít-

vány (1991) alapítója és vezetője. A
Pesovár Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola létrehozója, jelenleg művészeti igazgatója. Az Örökség Nemze-

Szervezők Világszövetsége nemzeti
képviselője. Továbbá többek között a
Magyar Teátrumi Társaság és a Magyar Közösségépítők Értékszövetség

ti Gyermek és Ifjúsági Népművészeti
Egyesület egyik alapítója, 1990-2020
között alelnöke. A Folklórfesztiválok Magyarországi Szövetségének alelnöke. A Magyar Fesztiválszövetség
egyik alapítója és alelnöke. A Nemzetközi Népművészeti Fesztiválokat

Egyesület tagja. Végül egyetlen számadat: a szervezésében 112 ország 41
ezer táncosa és zenésze érkezett Magyarországra. A díjat „A kulturális
örökség ápolása érdekében kifejtett
életművéért” kapja.

n

Tisztelet a Magyar Kultúrának!

Tisztelt Kultúrakedvelő Százhalombattaiak! Január 22-e a Magyar Kultúra Napja, amelyet az idei évben
rendhagyó módon ünnepltünk. A kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel sajnos az eddigi megszokott
közös ünneplés helyett az idei évben
más térben emlékezhettünk.
Ezen a napon 1823. január 22-én
fejezte be Kölcsey Ferenc a Himnuszt
Szatmárcsekén. Mindez a világtól elvonulva, egy kúriában történt, ahol
Kölcsey visszatekintve a magyar nép
zivataros századaira, fogalmazta meg
a nemzeti Himnuszunk zárógondolatait. Akkor még nem gondolta, hogy
ez lesz a magyar nép legnemesebb
imája, amelynek hallatán a nemzet
egysége, az összetartozás érzése elevenedik meg bennünk, legyünk bárhol is
a világban. A magyar kultúra múltjára
bizony mi is sokszor visszatekintünk,
amely kötelez bennünket nemzeti értékeink, hagyományaink megbecsülé-

sére, múltunkat idéző tárgyi és szellemi értékeink továbbadására.
Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak arra,
hogy nagyobb figyelmet szenteljünk
évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének, amely lehetőség a művelésre, az újra élésére. Ebben a nehéz időszakban is fontos, hogy ünnepeljük és
a remény újraéledésének gondolatát
erősítsük.
Százhalombattán is megemlékeztünk e nemes napról, online, a képernyők előtt, verssel, zenével, kiállítással. Fontos, hogy közösen éljük meg
a Magyar Kultúra Napját. Jómagam
egyik kedvenc költőm, Ady Endre Karácsonyi Rege c. versével emlékezem,
amelyet jó szívvel ajánlok minden
kultúrakedvelőnek!

Tisztelettel:
Vezér Mihály Ph.D.
polgármester
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Isten éltesse a 80 éves Horváth Istvánt (Popi bácsit)
Horváth István (Popi bácsi) mögött
több évtizedes futballkarrier, és több,
mint fél évszázados edzői múlt áll, sikeres pályafutását a labdarúgásnak

köszönheti. Több évtizede meghatározó személyisége volt a százhalombattai futballnak.
Játékosként és edzőként is példa-

VÁ R O S N A P LÓ
Harmadik hely az országos
robotikaversenyen
„A digitális világot meg kell ismerni,
hogy az előnyeivel élni lehessen”. Az
Arany Iskolás diákok pedig olyan versenyzők, akik a fenti gondolattal már
tisztában vannak.
Iskolánkban az informatikai arculat kialakítása 2014-ben kezdődött a
nyolcosztályos gimnázium emelt óraszámú informatika képzésének elindításával. Az évek teltek és azt tapasztaltuk, hogy az informatika egyre kiemeltebb, egyre fontosabb kompetencia
végzőseinknél. Az is bebizonyosodott,
hogy minden gyerek – legyen az bármilyen korú – rendkívül motiváltan
foglalkozik ezzel a tantárggyal. Így
2018-tól a tantestület egyetértésével
elindítottuk első osztálytól is az emelt
óraszámú informatika-robotika képzést. Célunk, hogy 1-12. évfolyamig tanulóinkat az algoritmusokban történő logikus gondolkodásra neveljük. A
logikai feladványok, matematikai, logikai-, kombinációs alapkészségeket
fejlesztő feladatok sokrétűen segítik
a későbbi programozási tanulmányokat, de bármely más tervezői, logisztikai és egyéb hétköznapi feladatok
elvégzését is. Az oktatáshoz szükséges eszközöket (Bee-bot padlórobotok, Arctec és Lego robotok) partnereink a szülők és az Aranykapu Alapítvány segítségével szereztük be. Ezekkel az eszközökkel már versenyekre
is felkészíthettük a tanulókat robotika szakköreinken, ahonnan a gyere-

kek nem akarnak hazamenni. A szakköröket tehetséggondozás céljából,
mint Akkreditált Kiváló Tehetségpont is nagy örömmel indítjuk. Legújabb versenyeredményünk az országos 3. hely gimnáziumi csapatunkkal
az EDU Robotics CUP országos online
robotikaversenyen.
A 2020. januárjában kiírt nemzetközi robotikaversenyt a szervezők
a kialakult vírushelyzet miatt törölték. A szervezők magyarországi csoportja az Edutus Egyetemmel karöltve megszervezte helyette az első EDU
Robotics CUP országos online robotikaversenyt, amelyre egy háromfős
csapatot tudtunk nevezni. A fiatalok
nagy lelkesedéssel folytatták a felkészülést Valkainé Major Gabriella kolléganőnk segítségével, hiszen az eredeti versenyre már tavaly szeptember
óta készültek. A cél nem, csak a feladat változott. A versenyfeladat egy
robot megépítése és felprogramozása volt, azzal a céllal, hogy a versenypályán minél több előírt feladatot el
tudjon végezni. A feladat megadásától számítva 3 nap állt rendelkezésükre, hogy elkészüljenek a versenymunkával, amelyről egy filmet kellett
a bíráknak elküldeni. Időt és energiát nem kímélve sikerült a megadott időre elküldeni a filmet. A későbbi eredményhirdetésen derült ki,
hogy a 125 csapat és egyéni versenyző között diákjaink munkája kategó-

ként szolgálhat ma is minden nemzedék számára. Edzői tevékenysége eredményeként számtalan hazai
és nemzetközi torna- és bajnoki győzelem fűződik a nevéhez. Százhalombattán csak Popi bácsiként emlegetik.
Neve egyet jelent a sporttal, azon belül is a focival.
Egykor tizenöt évesen, külön engedéllyel kezdett játszani, majd egy komoly sérülés miatt huszonhét évesen
abba kellett hagynia a játékot. Képesítést szerzett és ellátott edzői feladatokat Ercsiben, majd Százhalombattán.
1969-ben a Dunai Kőolajipari Vállalathoz és az általa fenntartott DKSKhoz invitálták. Irányításával a DKSK
felnőtt labdarúgócsapata kiváló eredményeket ért el, de kiemelkedően sikeres volt a női futballcsapata is. 30
évet dolgozott a százhalombattai finomítóban, ahonnan nyugdíjba vonult. Edzőként nagyon jó kapcsolatot

ápolt a játékosaival, elvárta az egyenességet és a szigorú edzésmunkát a
csapattól. Popi bácsi 1941-ben született Ercsiben, a futball ma is nagy szerelme maradt, fiai, unokája tovább viszik a zászlót, ha teheti elutazik a mérkőzéseikre.
A mai napig tisztelet és megbecsülés övezi személyét, akire büszkék vagyunk. Százhalombatta Város Önkormányzata edzői pályafutása elismeréseként 2015-ben Közösségért Díjban
részesítette.
Önkormányzatunk és magam nevében kívánok nagyon jó egészséget,
családja körében, szeretetben, boldogságban eltöltött nyugdíjas éveket.

riájuk 3. helyezését nyerte el, amivel lehetőséget nyertek egy későbbi Világversenyen való részvételre.
A csapat tagjai: Kádár Botond, Pletser
Lilla és Vágó Péter 11.b osztályos, tehetséges tanulóink, akikre nagyon
büszkék vagyunk és velük együtt felkészítő tanárnőjükre is.

denkinek szüksége van a minél magasabb színvonalú ismeretekre és minél
mélyebb tudásra. Most érezzük, jó
döntés volt a 2014-es döntés, az informatikai arculat kialakítása és annak
folytatása. Az oktatásban az eredmények viszont csak lassan érkeznek, de
az alapos munka, a tapasztalati tőke

Manapság tovább erősödik az informatika szerepe életünkben, ha
akarjuk, ha nem. Digitális oktatás, digitális munkarend, on-line feladatvégzés stb., elengedhetetlenül kapcsolódik mindennapjainkhoz, így min-

alkalmazása mindig meghozza azokat. Bízunk abban, hogy ez a tehetséggondozásunk színvonalát is elismerő
versenyeredmény csak a kezdet.
Horváthné dr. Hidegh Anikó
intézményvezető

Boldog születésnapot!
Isten éltesse, Popi bácsi!

Tisztelettel:
Vezér Mihály
polgármester
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VÁ R O S N A P LÓ
A védőoltás elfogadása egyéni
és közösségi felelősségünk
A KÉSZ örömét fejezi ki, hogy a védőoltás széleskörű elérhetősége által legyőzhetővé vált az egészségünket, lelki békénket, társadalmunkat és gazdaságunkat veszélyeztető koronavírus-járvány.
Emberi kapcsolatainkat és közösségeinket a bizalom tartja össze,
enélkül a társadalomban elidegenedés és káosz lenne úrrá. Az egészségtudomány kutatói – köztük kiemelkedő magyar tudósok – megérdemlik a
bizalmunkat, amikor a koronavírus
ellen kifejlesztett oltóanyag beadatását mérlegeljük. A KÉSZ arra kér mindenkit, hogy az elbizonytalanító információk helyett, amelyek gyakran önös
politikai érdekekből származnak, próbáljunk meg hinni és bizalommal lenni a tudósok jó szándékában és életet
védő elköteleződésében.
Nem elegendő ugyanis, ha csak
az előírt óvintézkedések betartásá-

val, maszkviseléssel és távolságtartással járulunk hozzá a járvány sikeres legyőzéséhez. Ahogy Ferenc pápa
is felhívta a figyelmünket rá, az egyéni
és kollektív felelősséget is szem előtt
tartva az oltás beadatása nem egy választható lehetőség, hanem erkölcsi
kötelességünk, ami által saját magunkat, szeretteinket és környezetünket
is sokkal nagyobb biztonságban tudhatjuk.
Ha nem akarjuk, hogy a mindennapjaink továbbra is az életveszélyről, a társadalmi és gazdasági károkról, a korlátozásokról szóljanak, akkor az élet védelmében és társadalmi
felelősségünk tudatában arra kérünk
mindenkit, hogy fogadja el a védőoltást és erre bátorítsa a környezetében
élőket is.
Budapest, 2021. január 15.
a Keresztény Értelmiségiek
Szövetségének elnöksége

KÖ N Y VJ E LZŐ
Guillermo Cabrera Infante:
Trükkös tigristrió
A 2005-ben elhunyt kubai szerző, Guillermo Cabrera Infante neve
aligha cseng ismerősen a magyar olvasóközönség számára, hiszen még
leghíresebb
regénye,
az
‚1001
könyv, amit
el kell olvasnod, mielőtt
meghalsz’
listán szereplő Trükkös tigristrió is meglehetősen
későn, több
mint ötven
évvel az eredeti kiadás megjelenése után jutott el
a hazai piacra. Most azonban minden
esély megvan rá, hogy mi is megjegyezzük Infante nevét, műve ugyanis
– amelyet méltatói az Ulysseshez hasonlítanak – számunkra távoli, egzotikus országról szól üdítően eredeti,
játékos hangon. A fülszövegíró cseppet sem túloz, amikor azt állítja, a főszereplő maga a nyelv: a nyelvtörők,
kétértelműségek, szimmetriák, amelyek révén a szerző a spanyol ajkú halhatatlanok sorába emelkedett. A nyelvi játékosságot, humort mindig nehéz

átültetni egy másik nyelvbe, a fordító, Kutasy Mercédesz azonban profi munkát végzett. A Trükkös tigristriót így hát bátran olvashatjuk a szövegben rejlő ritmusért és a különböző stílusban megírt fejezetekért – már
csak azért is, mert az olvasót esetleg
csalódás érheti, ha magára a történetre fókuszál és a szó hétköznapi értelmében vett regényt vár. Infante műve
ugyanis sokkal inkább az 50’-es évekbeli Havanna kultúráját (se szeri, se
száma az irodalmi és filmes utalásoknak), sokszínűségét festi le. Könyve
a vibráló fényektől és lüktető zenétől
hangos éjszakai életet bemutató történetek szorosabban-lazábban összekapcsolódó füzére. Ha elengedjük a
lineáris történetvezetéssel kapcsolatos elvárásainkat és hagyjuk, hogy elkapjon és sodorjon magával a szöveg,
egy őrült utazás során feltárul előttünk Kuba fővárosának valamennyi
rétege. Kezdődjön az utazás egy magával ragadó show-val a Tropicana híres színpadán, hogy aztán néhány fejezettel később már kimondhatatlan
nevű koktélt szürcsöljünk a Las Vegas
bárban, ahol a temperamentumos,
mulatt énekesnő, La Estrella (vagy
ahogyan a rossznyelvűek becézik: „az
éneklő álcserepesteknős”) szórakoztatja a nagyérdeműt! A könyv kölcsönözhető a Hamvas Béla Városi Könyvtárban.
Hegedűs Anita

Ünnep az óvodában

A Kipp-kopp óvodában fontos szerepet játszik a hagyományőrzés, az eddig őrzött értékek továbbadása. A Magyar Kultúra Napján a gyermekekkel
beszélgettünk a magyar Himnuszról,
amit csendben állva meghallgattuk.
A Játszani jó! drámajáték tehetség-

műhely gyermekei, a Csillagszemű juhász című mesét adták elő, amelyet az
óvodánk gyermekei megnézhettek. A
mese nagy élményt nyújtott mindenkinek.
Tóthné Besenyei Ibolya
óvodapedagógus

Újdonságok a könyvtárban
Edith Eva Eger: Az ajándék
Erin Morgenstern: Csillagtalan tenger
Jodi Picoult: A két út könyve
Bán Mór: A csillagösvény lovasai
Inspiráló TED-előadások - Kreativitás
Felnőtté válás lépésről lépésre Segíts a gyerekednek!
Carmen Blázquez: 33 történet lányokról
régen és most
Andrus Kivirahk: A mumus és a facebook
David Cali: A medve és a kardja környezetvédelmi mese
Darvas László: Pálcika, a detektív
KARANTÉN-KÖNYVCSOMAG
Minden hétköznap 8-10 és 14-16 óra között megnyílnak a
gyermekkönyvtár református templom felőli ablakai,
ahol előzetes egyeztetés nélkül VISSZA TUDJÁK HOZNI
a kikölcsönzött könyveket.
ELŐZETES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN pedig
1 olvasójeggyel akár 20 könyvet is kikölcsönözhetnek!
TOVÁBBI RÉSZLETEK
a karantén-könyvcsomag szolgáltatásról
a www.hbvk.hu oldalon,
vagy a Hamvas Béla Városi Könyvtár - Százhalombatta
Facebook-oldalon, illetve érdeklődhetnek
a 23/355 727 telefonszámon, vagy
a konyvtar@mail.battanet.hu e-mail-címen.
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Szabályváltozások - Kisokos a 2021. évre
Számos adózási és egyéb jogszabályi változás lépett
életbe január elsejétől. Az alábbiakban a legfontosabbakat gyűjtöttük össze.

KIVA
A Kisvállalati adó mértéke 13-ról 11
százalékra mérséklődött, az árbevétel
maximuma pedig a duplájára, 3-ról 6
milliárd forintra nőtt (a kapcsolt vállalkozások bevételeit is figyelembe
véve). A KIVA alanyiság adótartozás
miatti megszüntetését is méltányolja
a NAV, ha az adóalany az 1 millió forintot meghaladó, végrehajtható adótartozást a vállalkozás, a NAV határozatának végrehajtásáig megfizeti, így
a hatóság visszavonhatja a megszűnésről szóló dokumentumot.

KATA

A KATA-s adózást választott egyéni
vállalkozóknak a 2021.01.01-étől életbe lépett jogszabály szerint minden
megbízó partnerük felé elektronikusan hitelesített tájékoztatást kell adniuk a kisadózói minősítésükről.
A kifizetőknek/megbízóknak az eddigi adatszolgáltatáson felül, amen�nyiben a megbízás éves összege meghaladja a 3 millió forintot, az e feletti rész után 40 százalékos különadót
kell fizetniük a törvény értelmében.

Iparűzési adó, önkormányzati
bevételek

A kis-, és középvállalkozások, valamint az egyéni vállalkozók iparűzési adóját a felére csökkentette január
elsejétől a Kormány. Azonban ahhoz,
hogy ezt a kedvezményt érvényesíteni tudják, 2021. február 25-ig a vállalkozásoknak nyilatkozniuk kell a székhelyük, telephelyük szerinti önkormányzatok felé, hogy mikro-, kis-, és
középvállalkozásnak minősülnek, illetve, hogy jogosultak a támogatás
igénybevételére.

Gépjárműadó

Átveszi a NAV gépjárműadóval
kapcsolatos adóztatási feladatokat januártól, amely azt jelenti, hogy a NAV
felé kell teljesíteni a befizetéseket. A
változás érdemben nem érinti a gépjármű üzembentartókat (tulajdonosokat), plusz teendőjük nem lesz, azonban az első részletet 2021.04.15-ig, a
második részletet pedig 2021.09.15-ig
kell majd teljesíteni. A NAV még az év
elején minden érintettnek tájékoztató
levelet küld.

SZJA

Átalakul a súlyosan fogyatékos személyek részére járó személyi adókedvezmény. Korábban a minimálbér 5
százalékáig igénybe vehető kedvezmény januártól az összevont adóalapot csökkentő kedvezményként vehe-

tő figyelembe a minimálbér harmadának a mértékéig.

Számlaadat-szolgáltatás

A jogszabályban meghatározott
belföldi ÁFA-alanyok kötelező számlaadat-szolgáltatását januártól kiterjesztették a magánszemélyek részére
kiállított ÁFÁ-s számlákra is. Azonban a NAV nem szab ki bírságot március végéig, ha az ÁFA-alanyok nem,
vagy nem megfelelően szolgáltattak
adatot a kibocsátott számlákról. További változás, hogy az online pénztárgéppel rendelkező vállalkozásoknak kötelező elektronikus fizetési lehetőséget biztosítani vásárlóiknak.

Egészségügyi szolgáltatási
járulék

rik a kézbesítésről szóló igazolást.
További változás, hogy a Brexit hatályba lépésével, vámkötelessé vált a
hazánk és Nagy-Britannia, valamint
Észak Írország közötti áruforgalom.
A Magyar Posta ezért harmadik országként kezeli a január elsejétől feladott küldeményforgalmat. Az általunk küldött levelekre és csomagokra
pedig teljes körű vámáru nyilatkozat
kitöltése vált kötelezővé, amelyet már
elektronikusan is megtehetünk.

Jótállás

Változott a kötelező jótállás időtartama is, három sávot vezettek be, az
áru értékének megfelelően. A 10ezertől 100ezer forint közötti eladási ár
esetén marad az 1 év, 250ezer forintig 2 év és a 250ezer forint feletti értékű termék esetén három évre nőtt
a nagy értékű fogyasztási cikkek kö-

Illetékfizetési változások
Az elsőfokú eljárási illetékeket
megszüntették, valamint az általános
3ezer forintos illetékkötelezettséggel
járó igazolások lekérése is mentessé
vált. Január elsejétől nem kell illetéket fizetni többek között, a közös háztartásban élésről, az életvitelszerűen
helyben lakásról, az élettársi kapcsolatról, vagy a telephely alkalmasságáról szóló igazolás kiállításáért. Nem
kell illetéket fizetni továbbá a jegyzőnél tett bejelentésekért, ideértve, a kereskedelmi tevékenység bejelentését.
Illetékmentesé váltak az elsőfokú építési hatósági eljárások is, így az építési, bontási, használatbavételi engedélyezési eljárás, illetve a közigazgatási
eljárások keretén belül kiállított nem
díjköteles másolatokért és kivonatokért sem kell a jövőben fizetni.

Megnőtt az egészségügyi szolgáltatási járulék. A magánszemély által fizetendő összeg napi 270 forint,
havi szinten pedig 8 ezer forint lett,
az első emelt összegű tétel befizetési
határideje február 12-e. Az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetése annak kötelező, aki semmilyen más jogcímen és szociális rászorultság alapján sem jogosult egészségbiztosítási
szolgáltatásra. A járulék megfizetését
az erre rendszeresített formanyomtatványon a magánszemélynek kell kezdeményeznie az adóhatóságnál.

Minimálbér, szociális
ellátások

A minimálbér 167.400 Ft-ra nő, a
garantált bérminimum pedig 219.000
Ft-ra emelkedik februártól.
Három százalékkal emelkednek a
társadalombiztosítási nyugellátásról
szóló törvény érintett juttatásai, mint
például az öregségi nyugdíj, az özvegyi nyugdíj vagy az árvaellátás. 2021ben indul a 13. havi nyugdíj visszaépítése is, egyheti plusz nyugdíjat kapnak az érintettek 2021 februárjában.

Autópálya

Néhány száz forinttal drágult az
e-matrica díja, és emelkedtek a jogosulatlan úthasználatért járó büntetések is. Fontos változás, hogy a kiszabott pótdíjak a fizetési felszólítást követően kiválthatók lesznek az éves országos matrica megvásárlásával.

Posta

Minimálisan, de nőttek a postai
levelek feladásának díjai, viszont az
azonosított levél feladási ára csökken,
ha elektronikusan adjuk fel. Amen�nyiben a lakossági ügyfelek a papíralapú feladást választják, dönthetnek
arról, hogy e-mailen vagy papíron ké-

telező jótállási időtartama. A jótállási idő akkor kezdődik, amikor a termék átadásra vagy üzembe helyezésre kerül, de ha az üzembe helyezés az
átadást követő 6 hónapon belül nem
következik be, akkor az átadás időpontja számít a jótállás kezdő dátumának.
Bevezették az e-jótállási jegyet, és a
csomagolás megőrzése már feltétele a
jótállási igény érvényesítésének.
Amennyiben a termék hibás, javításra szorul, a vállalkozónak kötelessége a javításra átvett termékről
8 napon belül megállapítania, hogy
javítható-e, ha nem akkor legkésőbb
a 8. napon ki kell cserélnie, vagy a
vételárat visszafizetnie a vásárló részére.
A vásárló már nemcsak a vásárlás
helyszínén, hanem a vállalkozás más
telephelyén is érvényesítheti a jótállási igényét.

Közigazgatási eljárási illetéket ezen
túl csak a jogorvoslati eljárás miatt,
továbbá egyes okmányilletékek, illetve adó- és értékbizonyítvány kiadása
után kell majd fizetni.

Ingatlanadó

Ismét 5 százalék áfát kell fizetni az
új építésű ingatlanok vásárlásakor. A
CSOK-támogatással vásárolt új építésű ingatlanok után vissza lehet igényelni a csökkentett áfát, és nem kell
vagyonszerzési illetéket fizetni. Januártól tetőtér-beépítésre is fel lehet használni a teljes vissza nem térítendő CSOK-ot. A már meghirdetett lakásfelújítási támogatáshoz kedvező, maximum 3 százalékos felújítási
hitelt lehet igényelni, amelyet az állami visszatérítésből automatikusan
előtörlesztenek. Maximalizálják a jelzáloghitelek felvételekor fizetendő
közjegyzői munkadíjakat is.
n
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Keresztrejtvény
1876. január 28.-án halt meg Deák Ferenc, a XIX. század egyik legnagyobb hatású magyar politikusa. A ’48-’49-es forradalom és szabadságharc alatt a Batthyány-kormány igazságügyi minisztere volt, a bukás után őt is perbe fogták, de végül elengedték. Visszavonult a politikától, a passzív ellenállást választotta, de aztán lassan visszatért, pártot is alapított és meghatározó szerepet játszott a kiegyezés előkészítésében és megvalósulásában. Máig ismert beszédei, következetes politikája miatt
a haza bölcseként emlegetjük.
Egy tőle származó idézetet találnak rejtvényünkben. A megfejtéseket 2021. február 5-éig várjuk a hirtukor@mail.battanet.hu, vagy a 2440 Százhalombatta, Ifjúság út 7. (Polgárok Háza) címre. A helyes megfejtők között a Biksi Méhészet egy-egy üveg mézét sorsoljuk ki.
Az Ebatta Pizzakuckó és Kultúrkocsma pizzautalványát Fazekasné Máté Amália (Százhalombatta) nyerte. Nyereményét átveheti a Polgárok Háza
portáján munkaidőben. Gratulálunk!

SZÁZHALOMBATTAI HÍRTÜKÖR • XXXIV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM • 2021. JANUÁR 28.

11. O L D A L

S P O RT
Futsal

Vállalható vereségek

Két mérkőzésen van túl a Százhalombattai VUK SE U17-es
futsalcsapata a Pest megyei II. osztályú bajnokságban.
Izgalmas, kiélezett találkozón szenvedett vereséget 5:4 arányban a Fogócska SE ellen december 20-án. Mivel Héring Gyula, edző munkahelyi
elfoglaltsága miatt nem tudta elkísérni csapatát, Károlyi Csaba ült a kispadon. A fiatal szakember azonban szin-

Újabb megméretés várt a fiatal játékosokra január 3-án, amikor is az
Asterix SC-Érd csapatával mérkőztek
meg az érdi Treff Sportcsarnokban.
Az erősebb, dinamikusabb ellenfél
akarata végig érvényesült, 9:2 arányban győzték le fiainkat.

A képen balról jobbra, hátul: Farkasházi Ádám, Tóth Szabolcs,
Szacski Máté, Nagy András, Károlyi Csaba (edző), elöl: Krójer
Domonkos, Forintos Dávid, Kis Gergő, Kovács Norman.
tén remekül irányította a fiúkat, akik
nagyon közel álltak ahhoz, hogy pontot vagy pontokat szerezzenek a nagyobb játékerőt képviselő érdi gárda
ellen. A mérkőzés vége előtt pár perccel még nyerésre álltak, ám két nagy
egyéni hibából gólt kaptak és ezt a
hátrányt már nem sikerült ledolgozni.
Károlyi Csaba kiemelte: a battai fiúk
hősiesen küzdöttek, és ezzel a hozzáállással rászolgáltak volna a döntetlenre.

Fogócska SE – VUK SE
5-4 (1-2)

Gólszerzők: Tóth Sz.(2), Kis G., Nagy
A., jók: Kis G., Kovács N., Tóth Sz.

Tenisz – Két
dobogós hely
Nádasy Gergely ezüst-, Dávid Roland
bronzérmet szerzett az Országos férfi II. osztályos Viszló Transz Kupán,
Székesfehérváron, január 16-18-án.

n

Már a mérkőzés elején látszott,
hogy az érdi csapat más sebességgel
játszik, ennek ellenére a battai srácok előtt is akadtak gólszerzési lehetőségek, amik sajnos, kimaradtak.
Kovács Norman nagy védéseinek köszönhetően sokáig tartott az elfogadható gólkülönbség a két együttes között, ám a találkozó végére – sérülések miatt - megfogyatkozott csapat már nem tudott lépést tartani a
más kategóriát képviselő ellenféllel.
Héring Gyula, edző véleménye szerint játékosai tisztességgel helytálltak, és jobb helyzetkihasználással kicsit szebb is lehetett volna a végeredmény.

Asterix SC-Érd – VUK SE
9-2 (5-2)

Gólszerzők: Forintos D., Tóth Sz.,
jók: Kovács N., Nagy A., Szacski M. A
képen balról jobbra, hátul: Farkasházi
Ádám, Nagy András, Szacski Máté,
Tóth Szabolcs, Héring Gyula (edző),
elöl: Kovács Norman, Krójer Domonkos, Forintos Dávid, Kis Gergő.
n

Lövészet

Idei első

Tizenkettedik alkalommal került megrendezésre a sportág
évindító, válogató versenye, a Százhalombattai sportcsarnokban január 9-10-én. A XII. Százhalombattai Shooting Openről Kéri
Attila, a Százhalombattai Lövészklub elnöke számolt be.

“Több mint négyszáz versenyző jelenléte mellett, a szigorú járványügyi
előírásokat is betartva kimagaslóan
sikeres versenyt bonyolítottunk le.”
A versenyen induló válogatott versenyzők csúcsformájukról tettek bizonyságot, számos kimagasló eredmény született. A helyszínről folyamatosan élő közvetítést láthattak az
érdeklődők a Magyar Sportlövők Szövetségének honlapján, és YouTubecsatornáján. Az élvonal versenyzői
mellett a Százhalombattai Lövészklub versenyzői is szépen szerepeltek: győztes és dobogós helyezésünk
is született.

Kéri Attila köszönetet mondott a
százhalombattai önkormányzatnak, a
Sporthalom Kft.-nek, valamint minden segítőnek – sportolónak, szülőnek és önkéntesnek egyaránt –, akik
a verseny előtt a célberendezések és
működtető eszközök telepítésekor,
majd a megméretés után, a pályabontáson is részt vettek.
A koronavírus miatt lemondásra került az eredetileg Finnországba,
február végére tervezett 10 méteres
EB, amelyet a tervek szerint a 25-50
méteres EB-n tartanak meg a horvátországi Eszéken, idén májusban.
n

Edzéssel kezdtek a modellvitorlázók
Forrai Csaba jóvoltából baráti, professzionális szabad edzéses
napot tartottak a százhalombattai modellvitorlázók a sukorói
Velence tavi evezős pályán január 9-én.

Az ilyen eseményeken még minden
tét nélkül lehet finom hangolásokat
végezni a hajókon. Bár a kezdést nehezítette a délelőtti köd, illetve a szélcsend, a későbbi napsütés és a fel-fel
élénkülő szél lehetővé tette, hogy 10
-13 futamot teljesítsen a maroknyi
csapat. A hideg ellen forró tea és kávé
védte a résztvevőket.

A sűrű ködben nehéz volt kirakni a
pályát, de végül győzött Forrai Csaba
rutinja. A 2021-es év - igaz nem versenyen - cél befutója a 77-es hajó volt,
kapitánya Illés Zoltán. A csapat köszönetét fejezi ki Forrai Csaba szervezőnek.
n
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OKTÁN SZÁLLÓ

MUNKÁSSZÁLLÁS (EG19009148)

Százhalombattán, a városközpontban
oktanszallo@oktanszallo.hu • www.oktanszallo.hu
06 23 354-812

A PR ÓH I RD ET ÉS
Egész évben várja a Biksi Méhészet!
Címünk: Százhalombatta, Vörösmarty u.
40. (A két lámpás kereszteződés között.)
Nyitva tartás: K: 10-18, Sz-Cs.: 10-17, P-Szo:
9-14, V-H: Zárva. Nyitvatartási időn kívül telefonos egyeztetéssel. Tel.: 06-20-321-9422
www.biksimeheszet.hu

Autófelvásárlás azonnali készpénzfizetéssel állapottól függetlenül 0-18
éves korig. Tel.: 06-30/6821390
WWW.A111AUTO.HU

• Havi bruttó 320.000 Ft átlagkereset
• INGYENES, jól felszerelt 3*-os apartmanszálló
• A törvényi előírtnál 16%-kal magasabb műszakpótlék (46%
18:00 és 6:00 között)
• Biztos háttér a világ 7. legnagyobb abroncsgyártó vállalatánál
• Negyedéves jelenléti ösztönző
• Cafeteria és étkezési támogatás
• Ingyenes, légkondícionált buszjáratok 80 km-es körzetből
(23 buszjárat, 5 megyéből)
• Kedvezményes gumiabroncsvásárlási lehetőség
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, küldje el nekünk önéletrajzát a munka@hankooktech.com e-mail címre, vagy levélben a 2459 Rácalmás, Hankook Tér 1. postacímre. Az e-mail
tárgyában, illetve a borítékon kérjük, tüntesse fel a megpályázni kívánt pozíció megnevezését! Aktuális álláshirdetéseinket nyomon követheti a www.hankooktire.com/hu weboldalon.
További információ: +36 25/ 556 036

