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Civil szervezetek
támogatásáról is döntöttek
A Pest Megyei
vállalkozások
a legnagyobb nyertesek
25 éves a Régészeti Park
100 órán át szólt a mese
– világrekord kísérlet
Magyarországon

Kiváló zene, kiváló zenészek, nemes cél
a Hospice ellátásért!
A Freedom zenekar jótékonysági koncertje ismét fergeteges volt, melyet az idei
évben a Százhalombattai Gondoskodás 2000 Ápolási Szolgálat Hospice Ellátás
javára szerveztünk. Örömmel tölt el, hogy sokan jöttek el és fontosnak tartották,
hogy a zenei élményen túl adományozzanak erre a nemes célra, melyet az ellátás
fejlesztésére fordítanak – írta Vezér Mihály Százhalombatta polgármestere.

„Köszönetemet és 
elismerésemet
fejezem ki Schaffer Judit vezetőnek, munkatársainak és önkénteseinek, hogy szívvel, lélekkel, szeretettel
végzik széleskörű munkájukat, segítve
és megkönnyítve ezzel a súlyos betegek

és hozzátartozóik nehéz időszakát is.
Köszönöm Katona Tamásnak, a
szervezőknek, a kiváló művészeknek,
zenészeknek és mindazoknak, akik
közreműködtek a koncert megvalósításában.

Aki nem tudott részt venni a koncerten, de szívesen támogatná Hospice munkáját az még a következő napokban utalhatja adományát a
10102093-58362100-01000002
bankszámlaszámra.

Az adományt egy későbbi időpontban adjuk át, amelyről tájékoztatni fogom Önöket.
Örülök, hogy ismét bebizonyítottuk, hogy Százhalombatta összefogott
egy újabb nemes cél érdekében. Csodálatos érzés segíteni!” – fogalmazott
Vezér Mihály.
A zenei esten a Freedom zenekar
mellett fellépett Bódi Magdi, Torres
Dani és Szatay Tibor is.
Katona Tamás, a Freedom zenekar menedzsere elmondta, hogy ez
12. koncert, és egyben a 8. jótékonysági rendezvény, amelyet hagyományosan év elején tartanak, azonban a
járvány miatt történt a csúszás, tavaly
pedig el is maradt. Az idei koncerttel a
nagyon fontos és nemes feladatot vállaló hospice ellátásra szerettek volna
fókuszálni.
Schaffer Judit, a Gondoskodás
2000 Ápolási Szolgálat vezetője háláját és köszönetét fejezte ki, hogy a
szervezet lehetett a rendezvény kedvezményezettje. Mint mondta, nagy
szükség van a segítségre, mert nagyon
leterhelten működött az egészségügy
az elmúlt időszakban. A támogatást az
ellátás javítására és felszerelések vásárlására szeretnék fordítani.
n
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Civil szervezetek támogatásáról is döntöttek –
Képviselő-testületi összefoglaló
Az érvényben lévő járványügyi szabályokat betartva
tartotta soron következő ülését Százhalombatta Város képviselő-testülete szeptember 23-án a Szekeres
József Konferencia- és Rendezvényközpontban.
Vezér Mihály polgármester bevezető beszédében köszöntötte a Képviselő-testületet és ismertette a testületi
ülés munkaprogramját. A képviselőtestület 37 napirendi pontot tárgyalt.
Napirend előtti hozzászólásokban
Nagy Balázs alpolgármester köszöntötte Szél Pál képviselőt születésnapja
alkalmából, a képviselő-testület nevében is gratulált a XXII. Nyílt Magyar
Judo Bajnokságon kapott elismeréséhez, amelyet a judo sportágban eltöltött 50 éves munkájáért kapott. Török Sándor alpolgármester beszámolt az Arany János iskola diákjait ért darázscsípéses balesetről, ami
kapcsán kérte a Szákom Kft. ügyvezetőjét és a Műszaki Iroda vezetőjét,
hogy vizsgálják át az OTP alatti területet, ahol a megvadult darazsak négy
diákot is megcsíptek. Szabó Attila
képviselő jelezte, hogy a Liszt Ferenc
sétány és az Arany János utca sarkán
lévő kandeláber nem világít, továbbá,
hogy az Arany János utcában van egy
nagy balesetveszélyes, kiszáradt fa,
aminek a kivágása bonyolult, ezért a
Műszaki Iroda segítségét kérte a mielőbbi kivitelezéshez. Szabó Zoltán
képviselő örömmel számolt be arról,
hogy a Körősi iskola udvarán október
1-jén megkezdődik a közel 1000 nmes szabadtéri sportpálya kialakítása,
amely akár országos atlétikai verse-

nyek megtartására is alkalmas lesz.
Megköszönte a Polgármesteri Hivatal
dolgozói és a polgármester munkáját,
amellyel a sportudvar mielőbbi megvalósítását elősegíttették.
A képviselő-testület egybehangzóan elfogadta Vezér Mihály polgármester indítványát, hogy a városban működő önkormányzati intézmények, iskolák, a Szekeres József Konferenciaés Rendezvényközpontot és a városi
sportcsarnokot évente egy alkalommal térítésmentesen vehessék igénybe egy rendezvényre.
Döntés született arról, hogy önkormányzatunk továbbra is csatlakozik
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz,
ami 12.000 Ft/fő/hó összeg támogatást tartalmaz a jövő évre is, a százhalombattai diákok számára, amiből
7.000 Ft-ot önkormányzatunk, 5.000
Ft-ot az állam ad. A támogatás kérelemhez kötött.
Egy nemrég indult kezdeményezéshez – mely szerint Érdnek és Százhalombattának legyen saját kórháza – csatlakozott városunk is. Önkormányzatunk
szándéknyilatkozatot
adott arról, hogy – amennyiben állami finanszírozással megkezdődik a
kórház építése – ahhoz 2 milliárd forinttal Százhalombatta Város Képviselő-testülete is hozzájárul.

A képviselő-testület elfogadta a
Sporthalom Kft., a Szákom Kft., a
Halom Televízió Nonprofit Kft., a
Korshak Kft., a Battavagyon Kft. és a
Promotion Kft. első féléves gazdálkodásáról szóló beszámolóját.
Döntés született az idei évi költségvetés módosításáról is, amely értelmében a Százhalombattai Ifjúságért Közalapítvány 150 ezer forint,
a Mozdulat és Forma Bt. részére - a
Proseccós Éjszakák megrendezéséhez - 2 millió forint, a Százhalombattai Állat- és Természetvédő Egyesület 400 ezer forint, a Százhalombattai
Kézilabda Egyesület 15 millió forint
vissza nem térintendő támogatást kapott. További 15 millió forint támogatást ítéltek meg százhalombattai civil
szervezetek részére.
A képviselő-testület úgy döntött,
hogy a Környezetvédelmi Bizottság
teljes tagságát visszahívja, mert a Bizottság 2 év óta nyújtott teljesítményével nem volt elégedett. Az elfogadhatatlanul alacsony színvonalú
bizottsági munka legfőbb oka Mánya
Zsolt elnök totális felkészületlensége volt. A polgármester Szabó Attilát,
Mánya Zsoltéval azonos szervezet vezetőjét kérte fel a Bizottság elnöki teendőinek ellátására. Szabó Attila a válaszhoz rövid haladékot kért, melyet a
testület elfogadott. A hosszas vita végeredményeként Mánya Zsolt is megszavazta a saját visszahívását, így egyhangú döntés született.
A betegek biztonságos és akadálymentes bejutásának biztosítása érdekében – a polgármester kezdeménye-

zésére – önkormányzatunk felújítja a
Százhalom Egészségügyi Központ oldalsó (laboratórium felőli) bejáratát.
A teljes burkolat cseréjére, valamint a
rámpa és a lépcső tetőfedése 6,5 millió forintba kerül.
A képviselő-testület támogatta a
Százhalombattai Pitypangos Óvoda
és a Százhalombattai Szivárvány Óvoda kérését, miszerint a Pitypangos
óvodában félállásban 1 fő gyógypedagógust, a Szivárvány óvodában pedig teljes állásba plusz 1 fő pedagógiai
asszisztenst foglalkoztassanak.
A képviselő-testület zárt ülésen javaslatot tett a Pest Megyei kitüntető
díjakról, döntött a Városi Családsegítő és Gondozási Központ vezetőjének kinevezéséről, ahol újabb 5 évre
Till Erikát választották meg. Az egészségügyi alapellátás hosszú távú biztosítása érdekében döntés született egy
háziorvos utánpótlási, mentorálási
támogatási rendszer kidolgozásáról
annak érdekében, hogy a fiatal szakorvosok Százhalombattán praktizáljanak majd tanulmányaik befejezése után.
Vezér Mihály polgármester ezúton is köszöni a lakosság megértését és szabálykövető magatartását,
amit a járványidőszakban tanúsított.
Külön felhívta a figyelmet arra, hogy
a vírus nem tűnt el teljesen, továbbra is figyeljünk egymásra, tartsuk be
a megelőzés érdekében hozott védőintézkedéseket.

(battanet.hu)
n

Több mint két évtizede együtt ünnepeljük az Idősek Világnapját, és
köszöntjük városunk időseit. Bízom
benne, hogy a járványt leküzdjük, és
jövőre személyesen ünneplünk újra.
A csomagokat az idén is karácsonykor juttatjuk el Önöknek, így egy
hasznosabb és nagyobb ajándékkal
tudunk kedveskedni!
Kívánom, hogy az év minden nap-

ján érezzék a család, a társadalom
megbecsülését. Élvezzék az életük
minden egyes pillanatát, mert ez hatalmas ajándék!
Szívből kívánom Önöknek, hogy
jó egészségben, szeretető családi környezetben éljék mindennapjaikat.

„Önmagát becsüli meg minden nemzedék azáltal, hogy tudomásul veszi:
a világ nem vele kezdődött”.
(Sütő András)

Tisztelt Szépkorú Százhalombattai
Polgárok!
Az Idősek Világnapja alkalmából
Százhalombatta Város Önkormányzata nevében szeretettel és tisztelettel köszöntöm városunk idős- és
szépkorú polgárait.
Az ENSZ 1991-ben nyilvánította
október 1-jét hivatalosan az Idősek
Világnapjává, mely az idős emberekről, az ő tiszteletükről szól. Különösen
fontos ebben a mai élethelyzetben,
változó világunkban, nemcsak gondolatokban, hanem tettekben is kifejezni hálánkat és megbecsülésünket idős
embertársaink felé. Ez a nap a köszöneté, ami jár mindazért, amit a társadalomért, családjukért, gyermekeikért, értünk tesznek.

Fontos elismernünk, amit életük
során elértek és ránk hagynak, hiszen
elődeink alapjaira építkezünk most,
ahová a jövő nemzedékei is fognak.
A ma munkája akkor tekinthető értékesnek, ha az idő múlásával a saját
utódainknak mi is egy jobb, értékesebb világot hagyunk örökül.
Azt gondolom, hogy szépkorúnak
lenni azt jelenti, hogy az ember gazdag tapasztalattal, bölcsességgel, sokszor humorral, büszkén éli az életet.
Amikor már nem a rohanó idő vagy a
birtoklás mennyisége, hanem az emberi élet valódi értékei számítanak. Az
egészség, a család békéje, ölelő szeretete, az unokák mosolya.

Vezér Mihály
polgármester
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Közvetve is segítik
Tisztelgés a nemzeti
gyásznapon – emlékezés a termelőket – befőző
automatákat adtak át
az aradi vértanúkra
Október 6-án van az aradi vértanúk emléknapja – nemzeti gyásznap. 1849. október 6-án a szabadságharc honvédtábornokai és
Batthyány Lajos, az első magyar felelős kormány miniszterelnöke az életüket áldozták Magyarországért. 1849. október 6-án
végezték ki Aradon a magyar szabadságharc tizenhárom honvédtábornokát, Pesten pedig Batthyány Lajos grófot, az első magyar
felelős kormány miniszterelnökét.

„S ők élni fognak, élni mindörökkön...”
Bátorságukkal,
hősiességükkel
mindörökre példát adtak arról, hogy
minden erőnkkel ki kell állnunk Magyarországért, a magyar nemzetért, a
nemzeti szuverenitásunkért, amiért
évszázadokon keresztül mindig meg
kellett küzdeni. A forradalom és szabadságharc erősítette a nemzeti ös�szetartozást. 1848-49 szabadságvágya
a magyarok lelkében és értékrendjében olyan erős alapra épült, amelyet
többé nem tud senki lerombolni.
A Magyar Kormány 2001. november 24-én nemzeti gyásznappá nyil-

vánította október 6-át. Ezen a napon
az állami lobogót félárbocra eresztik,
a középületekre kitűzik a gyászlobogót, országszerte megemlékezéseket
tartanak.
Az aradi vértanúk emléknapján,
Százhalombattán is fejet hajtunk az
1848-49-es szabadságharc mártír tábornokai és vezetői előtt.
Emlékezzünk hőseinkre, kik a szabadságunkért adták életük!

Vezér Mihály
polgármester

Pályázatok
a civil szervezeteknek
A Civil Info elnevezésű országos tájékoztató rendezvénysorozat
keretében a dunavarsányi Soli Deo Gloria Közösségi Házban
tartottak előadást szeptember 24-én a környező településeken
működő civil szervezetek képviselőinek az aktualitásokról és a
pályázati lehetőségekről.
Az eseményen részt vett többek között Tuzson Bence, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára és Bóna
Zoltán, a térség országgyűlési képvi-

selője. Tuzson Bence kiemelte, hogy
egy ország akkor lehet erős, ha nemcsak a nagyobb, hanem - a családok, mint alapvető egységek mellett

Befőzőautomatákat adományozott a Civil Összefogás Fórum a
térség nagycsaládjainak, az azokat tömörítő szervezeteknek,
szociális intézményeknek, civil csoportoknak a dunavarsányi
Soli Deo Gloria Közösségi Házban a szeptember 22-én. Az adományozottak között volt százhalombattai Szivárvány Óvoda is.

Heizler Norbert a CÖF országos koordinátora elmondta, a berendezések
kihelyezésének célja a helyi gazdálkodók nem anyagi jellegű segítése a
magyar vidék felemelkedése érdekében. A gépek segítségével támogatják
a vidéki gazdálkodást, helyi alapanyagokból, tartósítószer nélkül készülhetnek különféle fogyasztási cikkek, például lekvárok, ivólevek, aszalt ételek.
Fontos a magyar falvak népességének
megtartása és termelő családi vállalkozások és közösségek létrehozása, a
közjó és a családi és kisvállalkozások,
valamint a civil szervezetek önfenntartó képességének segítése – tette
hozzá. A gépek a közintézményi étkeztetéseknél is hatékonyan használhatóak, illetve a háztáji kiskertekben termő
gyümölcsök, zöldségek is könnyen feldolgozhatóak. Magán adományozók
támogatásával összesen négyszáz berendezést helyeznek ki országszerte,
az akciót szeretnék folytatni jövőre is.

Bóna Zoltán országgyűlési képviselő örömmel és köszönettel fogadta,
hogy a CÖF a térségben is adományozott gépeket. Mint mondta, fontos,
hogy akár intézmények, civil szervezetek, vagy magán személyek részesülhessenek a kezdeményezésben.
Reményét fejezte ki, hogy az egészséges ételek elkészítése és fogyasztása közben a közösségi szellem is erősödik.
Raczkó Tamásné, a százhalombattai Szivárvány Óvoda vezetője köszönetét fejezte ki, hogy megkapták a berendezést, amellyel tartósítószer mentes ivóleveket készítenek majd. Az intézmény az „Örökös Zöldóvoda” cím
birtokosa, ezért is fontos az egészséges életmódra nevelés, aminek része a
helyes táplálkozás. Sok kisgyerek nem
találkozott még ilyen géppel, így annak használata közösségi élményt is
jelent – tette hozzá.
n

- egyéb kisebb közösségek is meghatározó szerephez juthatnak a lakókörnyezetükben. A kormány ezért ki-

A NEA keretében jelenleg összesen
több mint 10 milliárd forint áll rendelkezésre, amely a szervezetek megerősödését segíti, általuk pedig az ország is erősebbé válik. Az önmagában
az még kevés, hogy kiírják a pályázatokat, fontos, hogy ezeket a lehetőségeket minél többen megismerjék, ezt
teszi lehetővé a Civil Info tájékoztató
rendezvénysorozat - tette hozzá az államtitkár.
A rendezvényen a Miniszterelnökség részéről előadást tartott SzalayBobrovniczky Vince helyettes államtitkár, Dr. Kecskés Péter főosztályvezető, Dr. Kisida Tamás jogi referens és
Furka Ágnes osztályvezető. (HTV)

emelten segíti a családokat, de támogatja a civil szervezeteket is, amelyek
számára még 2012-ben indultak a
Nemzeti Együttműködési Alap (NEA)
pályázatok.
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Vigyázzunk
a környezetünkre

Jószai Teodóra nyerte
az előválasztást

Az Erkel Ferenc körút 22-31. előtt elterülő parkolók egyik oldala
a csőcsorda, a másik oldala a lakótelep úttal és gyalogjárdával,
ahol 30 méterenként van egy köztéri kuka, illetve a lépcsőházakban is van szeméttároló. Száz méternyi parkolóban mégis
140 liter szemét gyűlt össze.

A Demokratikus Koalíció – Momentum és a Liberálisok által
támogatott – jelöltje, Jószai Teodóra nyerte az ellenzéki előválasztást a Pest megye 8. számú egyéni választókerületben, így
ő lehet a FIDESZ-KDNP jelöltjének kihívója a 2022-es országgyűlési választáson. A pedagógus végzettségű, jelenleg vállalkozóként dolgozó aspiráns 4102 szavazatot kapott, ellenfelére, a
Jobbikos Nagy Jánosra 3914-en voksoltak.

Ha valaki beparkol, nagyon valószínű, hogy nem a csőcsorda irányába fog hazamenni, ellenkezőleg, nyil-

vánvalóan a lakótelep irányába fog
parkolás után elindulni. Amennyiben ez így van, - mert így van - akkor
miért dobálják el ott a szemetet, ahol

éppen kiszállnak a kocsiból? Haza
felé biztos találkozik szemetessel.
Persze, tudom! Idehordják más
településekről a szemetet, és a városban élő összes italozó ebben a parkolóban fogyaszt - ez megmagyarázná
az italos üvegeket. Amit viszont nem
értek, az az üdítős dobozok és üvegek, cigarettás dobozok, piszkos pelenka, műanyag zsák, háztartási szemét és a jól láthatóan kocsiból kiborított cigaretta csikkek. Várom a
megfejtéseket!
Végül egy másik téma. Az Idősek Világnapján a gyerekekre is kell
gondolni, ezt szem előtt tartva éreztem indíttatást, hogy megújuljanak a

Szeptember 11. park játszóeszközei,
amelyeket örömmel festettem le.

Szalai Attila
önkormányzati képviselő

HÍR EK-AKT UAL ITÁS OK
Hálózatfelújítási munkák. A
Hál-Ép Telekommunikációs Hálózattervező és Kivitelező Kft. hálózat
felújítási munkákat végez Százhalombattán az Olimpia, Bajnok, Aréna, Sport, Ilonka, Labda utcákban és
a Triatlon közben október 4. és 15. között. A munkálatok során részlegesen
felbontják zöldterületeket, illetve járdákat.
***
Áramszünet. A villamos hálózaton végzett munkálatok miatt áram-

szünet lesz Százhalombattán a Vörösmarty utca 66., 68., 68/b., 68/c.
sz alatt, október 25-én, 11 és 14 óra
között. Amennyiben a munkálatokat
előbb befejezik, a hálózatot előzetes
értesítés nélkül visszakapcsolják.
***
Horgászati tilalom. A Benta
patakba kerülő 10 mázsa horogérett
pont telepítése miatt, 2021. október
15-én pénteken reggel 8 órától 16-án
reggel 7 óráig a torkolatot kivéve tilos
a horgászat!
n

Jószai Teodóra elmondta, hogy a
több mint tíz százalékos kerületi választói részvétel maximális legitimációt jelent. A kampány során nagy
hangsúlyt fektetett a személyes települési találkozókra, amely során a
kormányváltás fogalmazódott meg
az első számú igényként. A következő időszakban fórumokon ismerteti
majd az országos és helyi ügyekre vonatkozó politikai programot.
A választókerületre nézve települési probléma-térképeket határozott
meg, amelyben Százhalombattát több
terület is érinti. Fontosnak tartja a települések együttes közösségfejlesztését, a közlekedés megújítását a Dunát
illetően is. További kérdéskör az ökológia és a turizmus, ahol szintén hangsúlyos a folyó, valamint Bara- patak
szerepe, támogatja továbbá a térségi kórház létrehozását Érd és Százhalombatta központtal.
Százhalombattán, a főtéren ismertette programját Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció 2021-es előválasztási miniszterelnök-jelöltje szeptember 23-án. A főtéri rendezvényen
bemutatkozott Jószai Teodóra is.
Dobrev Klára szerint egy kormánynak az feladata, hogy meghallja és segítse azokat is, akiknek gyengébb a
hangja, nehéz az élete. Reményei szerint jövőre az ellenzék leváltja a mostani vezetést, és ilyen – az emberek elvárásainak megfelelő – kormányt alakítanak. Mint mondta, sikerként érté-

kelhető, hogy megmozdult az ország,
sokan szavaznak az előválasztáson.
Az ellenzéki koalíció sok mindenben
egyetért, de van néhány dolog, amiről eltérően gondolkodnak. Példaként említette, hogy a DK támogatja
az euró bevezetését, illetve hogy csak

azok szavazhassak a hazai országgyűlési választáson, akik Magyarországon
élnek.
Szabó Attila, a DK választókerületi elnöke a battai fórumon elmondta,
hogy hosszas gondolkodás után esett
a választás Jószai Teodórára, aki ideális jelölt az általuk képviselt irányvonal megjelenítésére. Nem a politika
világából érkezett, emiatt új rálátással
rendelkezik a problémákat illetően, a
többi között ezért is jól jár mindenki,
ha ő nyeri az előválasztást.
(HTV)

PROGRAMA JÁNLÓ
Október 9. (szombat) 17 óra:
László Bandy képzőművész Új műveinek kiállítás megnyitója a Barátság
Kulturális Központ emeleti és lépcső
galériájában.
Október 9. (szombat) 19 óra:
Hegedűs Endre Kossuth, Liszt és
Cziffra díjas zongoraművész hangversenye a Szent László templomban.
Október 10. (vasárnap) 11 óra:
Ann-Droid, egy robotlány csodálatos
kalandjai, családi színház – BKK
Október 16. (szombat) 11 óra:
Boribon kirándul, családi színház BKK
Október 18. (hétfő) 18 óra: Dumaszínház, Kiss Ádám önálló estje BKK

Október 19. (kedd) 18 óra: Világjáró Battaiak, A varázslatos Peru
című előadás - BKK
Október 24. (vasárnap) 10 és
14 óra: Fazekas István: Nagy idők
városa című előadás, példázatok Százhalombatta történetéből - BKK
Október 30. (szombat) 10 és
14 óra: Fazekas István: Nagy idők
városa című előadás, példázatok Százhalombatta történetéből - BKK
Október 31. (vasárnap) 11 óra:
Fazekas István: Nagy idők városa
című előadás, példázatok Százhalombatta történetéből – BKK
n
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VÁ R O S N A P LÓ
Ismét találkozhatunk: Nyílt Napok az Arany János Gimnáziumban
A hosszú karanténidőszak után ismét
lehetséges a százhalombattai gimnázium mindennapi életébe történő bepillantás a nyílt napjaink alkalmával
2021. októberében.

Intézményünkben már 29. éve működik a gimnáziumi tagozat, így kellő szakmai és szervezési tapasztalattal fogadjuk az érdeklődőket. Két korosztály számára az alábbi lehetőségeket kínáljuk.
Az általános iskolák 4. osztályosai jelentkezhetnek a nyolc évfolya-

mos gimnáziumi képzésünkre (0001).
Ebben a képzési formában a tanulók
a gimnáziumi képzés megalapozása
mellett emelt szintű angol nyelvi képzésben részesülnek (heti 5 óra). A felvételt nyert tanulók számára egyenes
út biztosított az érettségiig. Kiemelkedő eredményű sportolók képzését továbbra is támogatjuk.
A jelenlegi 8. osztályosok számára
többféle lehetőséget ajánlunk a gimnáziumba belépni szándékozóknak. Választhatják az informatika-matematika emelt óraszámú képzést (0002)
azok, akik az általános iskolában is
eredményesen tanulták és szeretik
ezeket a tantárgyakat. A biológia emelt
szintű képzést (0003) azoknak javasoljuk, akik később a biológiával vagy
természettudományokkal kapcsolatos területen szeretnének továbbtanulni. Második idegen nyelvként választhatóan a német vagy az olasz nyelvet
kínáljuk mindkét területen. Mindkét
tagozat az érdeklődők számára a nyílt
órán kívül külön meglepetést is tartogat az intézmény (ld.:aranybatta.hu).

Színes szeptember a
százhalombattai Eötvös iskolában
A 2021/22-es tanévet igyekeztünk
rengeteg programmal, szakkörrel,
sportkörrel tarkítani intézményünk
tanulói számára, feledtetve ezzel az
előző két év nehézségeit. Fontos, hogy
felélesszük a diákéletet, minél több lehetőséget biztosítsunk a közös együttlétekre. Éppen ezért a hétköznapokban rengeteg lehetőséget teremtünk
arra, hogy a gyerekek kipróbálhassák
magukat különböző sportfoglalkozásokon. Választhatnak a labdarúgás,
a kosárlabda, a kézilabda és a karate
közül. Testük edzése mellett elméjük
edzése sem maradhat el.
Iskolánk akkreditált tehetségpont
lett. Alsó tagozaton veszi kezdetét a
tehetséggondozás, mely a felső tagozaton folytatódik tovább. Külön figyelmet fordítunk a felvételi előtt álló
tanulóinkra, akiknek előkészítő foglalkozásokon van lehetőségük még
jobban felkészülni a januári megmérettetésre.
A hétköznapokat tovább tarkítják különböző programjaink. Már a
szeptember is rengeteg vidám pillanatot tartogatott diákjaink számára.
Nagy nap köszöntött intézményünk legfiatalabb diákjaira szeptember 24-én, amikor igazi Eötvös-polgárokká válhattak. Egész nap érezni lehetett az izgalmat elsőseinken, dél-

után eljött végre a várva- várt pillanat.
A járványügyi intézkedések betartása
mellett az udvaron került megrendezésre az esemény. A két osztály avatása egymás utáni időpontban történt,
először az „a”, majd a „b” osztályos tanulók léptek színre. Az udvarra kiérve
hatalmas meglepetés várta a gyerekeket, hiszen szüleik mellett a volt óvón
nénik is a meghívottak között voltak.
Az avatás a kicsik bemutatkozó
műsorával kezdődött. Annak ellenére, hogy még csak harmadik hete ismerkedtek meg egymással és tanítóikkal, nagyon kedves, vidám előadásokat láthattunk tőlük. Az „a” osztály
egy dal- és mondóka csokorral készült, melyet táncukkal tarkítottak, a
„b” osztály Gryllus Vilmos gyerekdalait keltette életre.
Ezután következett az eskü az iskolai szabályok betartásáról, mely a
DÖK- elnök és helyettese irányításával történt meg.
Végezetül az intézmény vezetőjétől átvehették az iskola pólóját annak
jelképéül, hogy most már teljes jogú
Eötvös polgárokká váltak.
A műsor után tanítóink az óvónőkkel megoszthatták eddigi tapasztalataikat, akik boldogan és büszkén hallgatták a volt óvodásaikról szóló dicséreteket.

A nyelveket kedvelő nyolcadikosoknak javasoljuk gimnáziumunk idegen
nyelvi profiljait. Az angol nyelvi előkészítő képzéssel induló osztályunk
kezdő szintű (0004) és haladó szintű
(0005) angol nyelvtudású diákokat is
vár, hiszen a heti 16 óra angol nyelvi
képzés bontott csoportban mindenkinek lehetőséget ad a nyelv maximális
elsajátítására, az emelt szintű érettségire történő felkészülésre, nyelvvizsgák megszerzésére. Ennek a képzésnek a másik előnye az emelt óraszámú informatikai oktatás (heti 4 óra),
ami a sikeres ECDL vizsgára történő
felkészülést biztosítja. A NYEK-es tanulók második idegen nyelvként az
olasz nyelvet választhatják. A gimnázium további négy évében emelt szintű
nyelvoktatásban részesülnek a diákok.
2021. október 12-én a nyolcadik
osztályosok, október 13-án a negyedikesek számára nyitjuk ki iskolánk kapuit, s várjuk az érdeklődőket az éppen aktuális járványügyi szabályok
betartása mellett. Mindkét napon reggel 8.00 órától szülői tájékoztatást

tartunk, majd 9.00 órától gimnáziumi
képzésünkbe nyerhetnek betekintést
az érdeklődők, részben nyílt órákon
részben a diákok beszámolóin keresztül. Jelentkezési lehetőség regisztrációval az iskola honlapján áll rendelkezésre október 6-ától. Vendéginktől
maszk viselését kérjük.
A gimnáziumi osztályokba történő
bekerülés feltételei, valamint a felvételi eljárás rendje részletesen megtalálható honlapunkon (aranybatta.hu), de
telefonos érdeklődésre is szívesen válaszolunk (06 23 355 013). Honlapunkon a gimnázium életéből is láthatnak
részleteket.
A januári (2022. január 22.) központi felvételi dolgozat megírására iskolánk is kijelölt intézmény, tehát várjuk a jelentkezőket a központi felvételi dolgozat megírására magyarból és
matematikából.
Szeretettel várunk minden 4. és 8.
osztályos tanulót és a kedves szülőket
Nyílt Napjainkra.
Horváthné dr. Hidegh Anikó,
intézményvezető

Örökös ÖKO iskolaként tanulmányi kiránduláson vehettek részt a
természet iránt érdeklődő diákjaink
szeptember. 27-én. Az alsó tagozatosok a Hűvösvölgybe utaztak, ahol vezetett túrán fedezték fel az őszi erdő
különleges világát. A csapat a Gyermekvasút Hűvösvölgyi állomásától
indult a Hárshegy irányába. Séta közben megismerkedhettek az erdő élővilágával, azok környezeti, környezetvédelmi jelentőségével. A Hárshegyi
állomáson felszálltak a Gyermekvasút erdőismereti foglalkozásra berendezett kocsijába, ahol 4 fős csoportokban az erdő élővilágával kapcsolatos feladatokat oldották meg interaktív módon. A témák között szerepelt
növényhatározás, madárismeret, állatnyomok azonosítása. A berendezett kocsival felutaztak a Széchenyihegyre, majd visszavonatoztak Hűvösvölgy végállomásra: ez idő alatt
elvégezték a feladatokat, illetve előadást hallgattak a látottakkal, tanultakkal kapcsolatban.
A hűvösvölgyi Nagy-réten a játszótér sem maradt kihasználatlanul, felejthetetlen időt töltöttek tanulóink a
jó levegőn.
Felső tagozatos diákjaink a Bakonyban túráztak. A Gaja-szurdok a
hegység keleti részén fekszik, a Bakony egyik leghangulatosabb patakvölgye. A Gaja-völgyi Tájcentrumhoz
Fehérvárcsurgó felől érkeztek bus�szal, a főkaputól az Országos Kék jelzésen haladva érték el a tavat, ahonnan kis pihenő után már indultak is

tovább. Ádám és Éva fája mellett elhaladva követték a patak kanyarulatait, kényelmesen haladva az ösvényen. A szurdok sziklái erős vonzerőt
jelentettek, több kisebb barlangot is
megfigyelhettek, ezért a sziklamászás nem maradhatott ki a programból. A legenda szerint némelyik barlangban betyárok húzták meg magukat. Hamarosan elérték a szurdok
végét, ahol felkapaszkodtak a hegyhátra. Rövid sziklamászást követően
csodás panoráma tárult eléjük a szurdok, illetve Balinka felé. Útjukat az
erdőben a Károlyi-kilátó felé folytatták, ahonnan az egész szurdokvölgy
belátható. Ebéd után az Alba Regia
forrás felé indultak, ahol már magabiztosan olvasták és követték a turistajelzéseket. A patakhoz érve száraz
lábbal keltek át a zúgókon, a túra kiindulópontjához, a halastóhoz vis�szatérve. A 8 kilométeres túra után itt
megpihentek. Élményekkel és ismeretekkel gazdagodva, jókedvűen tért
haza mind a két csapat ezután a gyönyörű nap után.
A Zene Világnapja október elseje, melyről intézményünk szeptember 30-án emlékezett meg az Alapfokú Művészeti Iskola tanárainak előadásában. A zene nem hagy érintetlenül egyetlen embert sem, így minket
sem. Ritmusra mozdultunk mindannyian. Jártak a lábak, a karok miközben a zene egyetemes nyelve egy
kis ünnepet varázsolt ebbe a hétköznapunkba.
n
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VÁ R O S N A P LÓ
Huszonöt éves a Régészeti Park
Látogatóinkkal közösen egy mozgalmas, tartalmas délután keretében ünnepeltük 2021. október 2-án a negyed
százados évfordulót.
Kincskereső játék, kézműves foglalkozások, a Parapács zenekar
minikoncertje,
fénykép-nézegetés,
íjászat, mogyorós finomságok kóstolása szerepelt a délután programjában. Alkotásra buzdító felhívást tettünk közzé előzetesen a városi gyerekek körében. Kértük, hogy rajzolják
meg legkedvesebb Régészeti Parkos
élményüket. A beküldött összes rajzot
ünnepi füzérekbe rendeztük, ezzel díszítettük a park számos pontját.
„Hol van a tölgyfa-óvoda? Melyik
a vaskori kemencés ház? Hogy néz ki
és tényleg ehető a húsos som?” Hurrá,
megvan egy újabb kincs!” Ilyen kiáltások hallatszottak a Park különböző
pontjairól. A 25 helyszínt tartalmazó térképes, szöveges kincskereső játékot nagy lelkesen játszották végig
gyerekek és felnőttek egyaránt.
Megőrzés és hiteles bemutatás.
Kezdettől fogva ezek voltak a legfontosabb elvek a városunk északi részében található „őskori skanzen” létrehozásában. Magyarország első és máig
egyetlen őskori régészeti parkja 1996.
október 6-án nyitotta meg vesszőfonatos kapuját a nagyközönség számá-

ra. Ezt a napot a „Matrica” Múzeumból irányított nagyjából hatévnyi aktív szervező, tervező és építő munka
előzte meg. Poroszlai Ildikó igazgatónő és elkötelezett munkatársai az önkormányzat erkölcsi, majd egyre komolyabb anyagi támogatásával valósíthatták meg céljukat: egy régészeti
lelőhely kicsi, de jellegzetes részletének hosszú távú megőrzését és az őskori élet hiteles, mégis szemléletes bemutatását.
A Százhalmok nevű kora vaskori
(Krisztus előtti 7 - 6. századi) halomsíros temető déli részén 1978 óta végezte Holport Ágnes régész a pusztuló halmok régészeti kutatását. Az általa megvizsgált 8 halomsír földrétegei alatt fagerendás sírkamra vagy
sírkamra nélküli temetkezések megbolygatott maradványai kerültek elő.
A halmok az elmúlt 2600-2700 év
alatt sok sérülést szenvedtek el: fémtárgyakat kereső sírrablók ástak bele
a temetkezések közepébe, mezőgazdasági célból szántották a halom testét,
gyümölcsfát ültettek vagy szőlőt telepítettek a halomra, vagy világháborús
lövészárok, fedezék került bennük kialakításra. Sajnos, a terület apróbb lakói, a rókák (és talán borzok is) járatokat fúrtak egyes magasabb halmokba.
A környezetéből jól kiemelkedő, mint-

Nagy idők városa
A saját városunkról megtekinteni egy színdarabot egész különleges élmény. Gondoljunk csak az Egri csillagokra, milyen
más úgy bejárni, több száz évvel később is, Eger városát, hogy
Gárdonyi Géza csodálatos regénye megmutatta nekünk a híres
csata helyszíneit, elképzelni, hogy a házak helyén egykoron a
törökök tábora állt.
Fazekas István Nagy idők városa
című színdarabja Százhalombatta történetét mutatja be, a vaskortól kezdve egészen a rendszerváltozást követő
évekig. A történet konkrét eseményekhez kötető példázatokon keresztül tárja elénk a halomsírok létrejöttét, a középkor századait, a várossá válás időszakát és a rendszerváltozás sorsdöntő
pillanatait. Városunk története az emberség és a szolidaritás drámája, miként azt a darabbeli Szekeres József ki
is mondja: „Égi és földi utak találkozásánál született ez a város. ...Örökös
örvénylés, örökös küzdelem itt az élet.
Mi, battaiak, ha nem menetelünk kéz
a kézben, könnyen elveszünk. Talán
ezért van az, hogy ebben a városban a
barátság a legszentebb dolog.”
Szereplők: Koncz Gábor, Jánosi Dávid, Bordán Irén, Gregor Bernadett,
Szakács Tibor,

Közreműködnek: Forrás Néptáncegyüttes Független Színház, Batta Balett Stúdió, Thália Tanoda
Zene: Ifj. Csoóri Sándor
Díszlet, jelmez: Húros Annamária
Koreográfusok: Fundák-Kaszai Lili,
Szelőczey Dóra,Fundák Kristóf, Szigetvári József
Rendező: Bozsogi János
Helyszín: Barátság Kulturális Központ színházterem
Az előadások időpontjai: 2021. október 24. vasárnap, 10.00 és 14.00 óra,
2021. október 30. szombat, 10.00 és
14.00 óra, 2021. október 31. vasárnap,
11.00 óra
Az elődások megtekintése ingyenes, regisztrációs jegyek válthatók
a Barátság Kulturális Központ jegypénztárában.
n

egy 6 méter magas „nagy” halom kutatását 1990 nyarától végezte Holport
Ágnes, 5 éven keresztül. A munka során szenzációs régészeti leletegyüttes,
egy szokatlanul jó állapotban megmaradt tölgyfa gerendás sírkamra került
napvilágra. A fotós, filmes és rajzos
dokumentálás, valamint a tárgyi leletek kiemelése után a régészeti munka szokásos menete a helyszín földdel
való visszatakarása lett volna. Azonban Poroszlai Ildikó minden követ
megmozgatott azért, hogy ez a sírkamra megőrizhető és bemutatható legyen. A sírkamra falát alkotó, egymáshoz boronatechnikával illesztett 5 méter hosszú szenesedett fagerendákat a
szétesés veszélye nélkül nem lehetett
elmozdítani a helyükről, nem lehetett
beszállítani a múzeumba. Meg kellett
oldani a helyszíni tartósítást, védelmet, bemutatást. Szokatlan feladat elé
kerültek a restaurátorok, a műemléki
tervezők, az építészek! A szakemberek
sikeresen küzdöttek meg az óriási feladattal: elkészült egy rendkívüli emlék
európai szintű bemutatása. 1998 óta 5
nyelven látható, hallható a kora vaskori temetkezést bemutató multimédia program.
Az őskori temetkezések mellett az
élet színterei is bemutatásra kerülnek
a Régészeti Parkban. 1995 és 2004 között egymás után kerültek megtervezésre, majd megépítésre a bronzkori
falu és a vaskori falu épületei, építmé-

nyei: házak, kemencék, melléképületek. Az első hiteles bronzkori lakóház
a Földvár legelső, nagyjából 4000 évvel ezelőtti lakóinak épülete volt, ves�szőfonatos-agyagtapasztásos
fallal,
nádtetővel.
A Régészeti Park immár 25 éve
működhet és fogadja a látogatókat. A
legfiatalabb korosztályt is megszólítva közvetítünk tudományosan megalapozott ismereteket az őskorban élt
emberek életéről. Az ide érkező óvodás és iskolás csoportok részére különböző életkorokhoz igazodó őskori akadályversenyt, kézműves foglalkozásokat állítottak össze a „Matrica”
Múzeum múzeumpedagógus és régész
munkatársai. Felnőtt látogatóinkat
a legújabb régészeti és kísérleti régészeti eredmények ismeretében tudjuk
tájékoztatni. Természetközeli állapotok kezdenek kialakulni a kerttervező mérnök segítségével megálmodott
cserjés, facsoportos részeken. Az évek
során telepített juhar- és tölgyfák sűrűsödő lombjai közé madarak költöztek. Egyre jobban szaporodik a bolygatatlanul meghagyott őshonos lágyszárú növényállomány a halmokon és
a nem kaszált füves területeken. Megőrzésre és hiteles bemutatásra törekszünk a természeti környezettel kapcsolatosan is.
Takácsné Németh Gabriella,
régész, intézményvezető
„Matrica” Múzeum

KIPP KOPP NAPOK a KIPP KOPP
óvodában
Már hagyomány, hogy ősszel, gesztenyeszüretkor, megünnepeljük kedves óvodánkat. Változatos tevékenységekkel köszöntöttük most is az új
tanévet, a gyermekeket és a szülőket
szeptember 20-24-e között.
A KIPP KOPP NAPOKAT a Batta
túra első túrájának teljesítésével kezdték nagycsoportos óvodásaink, amel�lyel új ismeretekkel is bővült tudásuk
a városról. Eközben a többiek, „csodás dobást” rendeztek az összegyűjtött
gesztenyékből! Nagyon jó játék volt kicsiknek és nagyoknak egyaránt! A Nefelejcs bábszínház a Kipp kopp a fűben
előadásával, felejthetetlen élményt
nyújtott! Az egészséges életmód nagyon fontos az óvodánkban, ezért erre
mindig nagy hangsúlyt fektetünk.
Egyik napunk erről szólt: egészséges nasik kóstolása, mesefilm nézése, s a mozgás, tánc fontossága: Anna
Dance táncbemutató. A Családi napunk volt a záró nap, amely most is
nagyon jó hangulatban zajlott. A megnyitón régi óvodásunk, KELEMEN
PANNI és a B-Cool Dance tánccsoport lépett fel, amelyet a gyerekek: ó!,

húú!, felkiáltásokkal díjaztak. Utána
közös zenés tornára hívtuk a szülőket,
gyerekeket. A délután, az OLIMPIA
jegyében zajlott, sok -sok sport tevékenységgel, barkácsolással, pontgyűjtéssel, amely az Aranyérem megszerzéséhez kellett. Mindenkinek sikerült
megszereznie az aranyérmet!
Nagyon jó hangulatú, vidám Kipp
kopp napok voltak!
Tóthné Besenyei Ibolya
óvodapedagógus
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A népmese az élőszó művészete

100 órán át szólt a mese – világrekord-kísérlet Magyarországon

Kovács Marianna mesemondóval, a Magyar Kultúra Lovagjával, a Hamvas Béla Városi Könyvtár igazgatónőjével
Fazekas István író beszélgetett a mesék életünket formáló
szerepéről.
- Beszélgetésünk elején a Magyar
Olvasástársaság 2005-ös felhívásából emelnék ki egy részletet: „Őseinktől kincsekkel teli tarisznyát kaptunk
örökségbe, de mintha egyre gyakrabban tétlenül néznénk ennek háttérbe szorulását, elfelejtését. Vegyük
birtokba, ismerjük meg, fényesítsük
újra és adjuk tovább az eleinktők kapott, élethosszig érvényes, értékes,
unokáink számára is feltétlenül megőrzendő, mesebeli kincseket!” Honnan jött a gondolat, hogy ünnepnapja legyen a mesének?
- A népmese napját a százhalombattai Hamvas Béla Városi Könyvtár
kezdeményezésére a Magyar Olvasástársaság karolta fel, még 2005-ben.
Azt hiszem, nyugodtan kijelenthetjük, hogy mára ez az ünnep határokat
átívelő mozgalommá vált, melynek
elsődleges célja, hogy a népmesék a
jövő nemzedékeinek is emberformáló eszközei legyenek és a mesékben
élő bölcsesség továbbhagyományozódhasson az új generációkra. A jeles ünnepnap Benedek Elek születésnapjához kapcsolódik. A nagy meseíró Kisbaconon született 1859. szeptember 30-án, sokat foglalkozott az
ifjúsági irodalommal, a népköltészettel és a népnyelvvel, valamint a közoktatás kérdéseivel. Volt országgyűlési képviselő is, szerkesztett újságot és
könyveket. Verseket, színdarabokat,
leányregényeket, történelmi és irodalomtörténeti műveket is írt. Mint
meseíró, a magyar gyermekirodalom
egyik megteremtője. Az ő hatására
sokan a mesék világa felé fordultak.
Immár tizenhét éve, minden szeptemberben megünnepeljük népmeséinket, és ez idén sem volt ez másképp.
- Néhány éve egy mesemondó
egyesület is alakult. Mit kell erről
tudnunk?
- A Meseszó Magyar Mesemondó és Szövegfolklór Egyesület 2014ben jött létre, alapvetően azzal a célkitűzéssel, hogy a magyar szövegfolklórral foglalkozók szakmai egyesületeként a magyar kulturális életben,
valamint a hagyományok és értékek
őrzésében és továbbadásában elvégezzük a legfontosabb munkákat, és
biztosítsuk a szövegfolklórral foglalkozók érdekvédelmét, érdekképviseletét. Az egyesület alapítói a Hagyományok Háza Hagyományos mesemondás képzését elvégzett, az élet
különböző területein dolgozó emberek – mesemondók. A megalakulástól vagyok az egyesület elnöke, ami
igen megtisztelő számomra.
- Több, mint egy évtizede szervez-

tek a népmesével kapcsolatosan különféle konferenciákat és fesztiválokat. Hogyan összegeznéd ezek jelentőségét?
- Szeptember 12-én tizenhetedig
alkalommal gyűltünk össze Hatvanban, hogy meghányjuk-vessük a népmese ügyét. Magam 2009-ben vettem át a konferenciák szervezését,
ebből két aklommal Százhalombattán ünnepeltünk. Az idei konferencia fő témája a mesével foglalkozó kiadványok voltak, így szóba került a
legelső mesegyűjteményektől kezdve
a már klasszikusnak számító mesekönyveken át, a mai modern kiadványokig számos könyv és kötet. A népmesegyűjteményeken túl megismerhettünk több módszertani kiadványt
és tanulmánykötetet is. Idén először
nemzetközi konferencia tartottunk.
Vendég előadóink érkeztek Norvégiából, Angliából, Lengyelországból, és
Horvátországból. A konferencia egy
érdekes szinkronmeséléssel kezdődött: Dijana Zorić horvát mesemondó meséjének voltam a magyar mesélője.
Hadd mondjam itt el azt is, hogy
a Hetedhét Hatvan Népmesefesztivál Hatvanban, a Grassalkovich
Művelődési Ház és Díszkertben került megrendezésre. A rendezvény a
Galgamenti Művészek Egyesülete és
a Meseszó Egyesület közös szervezésében, a Hagyományok Háza szakmai
támogatásával jött létre. Célja a Kárpát-medencéből származó népmesei szövegfolklór, valamint a hagyományos mesemondás népszerűsítése,
közös kulturális gyökereink táplálása.
Szeptember 9-én, csütörtökön, és
10-én, pénteken az elmúlt évekhez
hasonlóan óvodás és kisiskolás csoportok látogattak el a helyszínre ahol
népi játéktér, kézműves foglalkozás,
színpadi előadás és élőszavas mesemondás várta az aprónépeket.
- Itt állítottátok fel a folyamatos
mesemondás új világrekordját?
- Nagy örömünkre évről-évre nő a
Hetedhét Hatvan Népmesefesztiválra látogató mesemondók száma. Úgy
éreztük elérkezett az ideje, hogy közösen, méltó emléket állítsunk nagy
mesemondóinknak, és népmesei hagyatékuknak. Ennek érdekében felhívást intéztünk, hogy csatlakozzanak
hozzánk, és állítsunk fel egy új világrekordot, a leghosszabb folyamatos
mesemondás rekordját. A csatlakozás
feltétele csupán annyi volt, hogy élő
szóban (nem olvasva) kellett népmesét mondani.
Szeptember 7-én, kedden délután

4-től 100 órán át folyamatosan meséltünk önkéntes segítőinkkel. Felhívásunkra több mint 120 mesemondó jelentkezett, a hallgatóság létszáma 500 fő körüli volt. A világrekordkísérlet célja az volt, hogy felhívja a
figyelmet a szóbeli történetmesélés/
mesemondás fontosságára, valamint
a népmesék és a szóbeli folklór változatosságára és gazdagságára.
A több tucat mesemondó között
ugyanúgy ott voltak a nagyöregek,
gyerekek, pedagógusok, szárnyukat
bontogató és a rutinos mesemon-

dók: magyarországiak, erdélyiek,
vajdaságiak. Száznál is több magyar
népmese szólalt meg, és jónéhány
történetet hallhattunk a nagyvilág mesekincséből. Százhalombattát négyen képviseltük: László Anikó,
gyermekkönyvtáros kolléganőm, aki
maga is képzett mesemondó. Simó Ildikó nyugdíjas tanító, aki hosszú éveken át, sok-sok osztályát hozta könyvtárunkba mesét hallgatni. Árgyelánné Tomcsányi Dorina, olvasónk, aki
városunkba, A népmese napjára egy
mesés játékkal készült.

Szerda reggel, hajnali 5-órakor indultunk, hogy átvegyük a mese fonalat az éjszakai mesélőktől. Kísérőim három órás mesemondásunk után
hazajöttek, én azonban szombat estig
ott maradtam őrizni a mesét. A mesemondások hang- és képanyagát kamera rögzítette, így a folytonosság
csak pár percre szakadhatott meg.
Változtak a napszakok: a hideg éjszakákat forró delek követték. Változott a hallgatóság: nappal osztálycsoportoknak meséltünk, délután vegyes
hallgatóságnak, éjszaka csak néhány
kitartó hallgató maradt velünk, így
sokszor egymásnak, mesemondó a
mesemondóknak szőtte a mesét. Változtak a mesei műfajok is. A nappali
gyerekeknek szánt meséket az éj leple
alatt felváltották a felnőtteknek szóló, néhol igen pikáns, pajzán mesék.
De az éjszaka alkalmat adott az igazi „hosszi” tündérmeséknek, ahogy
Toldi Pista Vajdasági mesemondónk
mondta, aki volt, hogy több mint két
órán keresztül mondott egy-egy mesét.
De nem adtuk fel, csak mondtuk és
mondtuk, és mindig volt, aki hallgatta: … és igen, megcsináltuk! Szombat
este 8-ig megállás nélkül szólt a meseszó a Hetedhét Hatvan népmesefesztivál Csodaszarvas jurtájában.
- A mesékkel átíveltetek az esték és
a hajnalok vízesésein. Te hogyan látod: a népmesék szerves részei még a
mai kultúránknak?
- A népmese lassan megtalálja méltó helyét a néptánc és a népdal mellett, hiszen a táncházmozgalomhoz
hasonlóan a népmese is mozgalommá kerekedett, visszahódítva a neki
járó helyet a mindennapjainkban.
Ehhez hozzájárul a Hagyományok
Háza által életre hívott Magyar népmese – hagyományos mesemondás
című tanfolyam, mely az élőszavas
mesemondás több évszázados gyakorlatának átörökítése. Ennek módszere az idei évben bekerült a Szellemi Kulturális Örökség Jó gyakorlatok
nemzeti jegyzékébe. Nos, hogy röviden válaszoljak a kérdésedre: hála Istennek a népmesék még mindig kultúránk alapját képezik!
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VÁ R O S N A P L Ó
Fazekas István

FŐTÉR
Városunk igazi gazdagsága

Szeretem a vénasszonyok nyarát. Ilyenkor az elsárgult vadfüvek
még a nyárról énekelnek, a rozsdásodó lombok sóhajában pedig
van valami ábrándos villanása a
mindenség szívének. Ha szél fúj,
még nem a tél szája fújja, hanem
az elvonuló nyár szoknyalebbenése az. Töprengésre, tűnődésre inspirál a kolomp-kösöntyűivel ránk
köszönő, az alkony ezernyi színeit
fodrozva szétterítő őszi táj.
Én is erősen merengek most,
hiszen nemrégiben, mint a Doktorok Kollégiuma Ószövetségi Szekciójának tagja egy levelet kaptam
a szekcióelnöktől, kedves profes�szoromtól, Karasszon Istvántól,
melyben arról tájékoztat, hogy a
Kollégiumot fenntartó zsinat fel-

kérte a Doktorok Kollégiumát a
„teremtési rend és nemi identitás”
kérdésében egy teológiai állásfoglalás elkészítésére. Karasszon professzor úr megfogalmazta az ószövetségi rész alapiratát, melyben
egyértelművé teszi, hogy a „szexuális orientáció” fontos, de nem
a legfontosabb kérdés az emberi mivolt megítélésében. Igen, ezt
én is így gondolom, s csak az szomorít, hogy mindennek az aktualitását végső soron az az értékválság adja, mely az európai embert
tulajdonképpen lelkileg már megbetegítette. Itt az ideje, hogy a keresztyén felekezetek az értékválságot illetően Krisztus nevében
hivatalosan is, és jól hallhatóan
megszólaljanak!

Művészet és bűnmegelőzés
A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság szeptember 28-án bűnmegelőzési szakmai napot tartott Százhalombattán. A nagyszabású
konferencia egyik előadója volt dr. Fazekas István PhD, a Színház- és Filmművészeti Egyetem docense, Jókai-díjas drámaíró,
akinek a prezentációját színművészek is segítették.
A nyomozó hatóságok feladata
a bűncselekmények gyors és alapos felderítése, és annak konzekvens biztosítása, hogy az elkövetők felelősségre vonása a jogszerűen beszerzett bizonyítékok felhasználásával megtörténhessék.
A rendészeti és társszervek egyik
legfontosabb célkitűzése ugyanakkor a bűnmegelőzés, mely csakis nagyfokú társadalmi együttműködéssel lehet hatékony. Szoboszlainé Schiller Zsuzsanna rendőr
alezredes, a Pest Megyei Rendőr-főkaptányság Bűnmegelőzési Osztályának vezetője kiemelte,
hogy éppen ennek érdekében dolgozták ki azt a prevenciós programot, melynek nemcsak a rendészeti szervek dolgozói és a kapcsolódó társszervek, hanem a polgárőrségek, a gyámhivatalok és egyes
pedagógusok is részesei. A témát
illetően a büntetőjogi problémák
szemléltetése az irodalom segítsé-

gül hívásával olyan újszerű, interdiszciplináris megközelítési mód,
mely a bűnmegelőzés gyakorlati kérdéseinek tisztázása során is
produktív lehet.
Fazekas István drámaíró, egykori büntetőjogász tanulmányokkal és rendszeres előadásokkal segíti a rendőrség munkáját. A drámaírót az elmúlt évben Szatmáriné Berczi Dolóresz
rendőr százados, az Érdi Rendőrkapitányság bűnmegelőzési főelőadója kérte fel a szakmai együttműködésre. A rendőr százados
elmondta, akkor fogalmazódott
meg benne a gondolat, hogy az
irodalom tükrében való büntetőjogi vizsgálódásnak bűnmegelőzési aspektusból is van létjogosultsága, amikor 2012 nyarán a felvidéki ÉS? Színház előadásában láthatta Fazekas Istvánnak az Elvira
című drámáját. Ez a színdarab az
uzsora-bűncselekmények elköve-

Rőczey János a kastli magyar
nyelvű gimnázium egykori szociológia tanára A Nyugat neuralgikus pontja: 1956 és a jövő Európája, azaz a Magyar Modell című
művében, már lassan három évtizede arról értekezett, hogy a modern nyugat-európai eszmeáramlatok a magánéletben pártolják a
keresztyén értékek megvalósítását, a politikában eltűrik, a munkában azonban kifejezetten tiltják. A tulajdonos (igazgatótanács)
korlátlan kinevezési joga a versenyszférában korrumpálja, haszonelvűvé teszi a munkát, ellehetetleníti a közösséget, szervilissé deformálja a tehetséget, a tehetségtelenséget amoralitásokra
kényszeríti, a másság elfogadását
pedig leginkább csak azért propagálja, hogy az olcsó munkaerő beáramlását lehetővé tegye. Rőczey
a nyugati társadalom totális szétesésének lehetőségét is előrevetítette, s ha kellőképpen tárgyilagosak akarunk lenni, akkor nyugodtan kijelenthetjük: éppen a populációs dekompozíciónak vagyunk
szemtanúi. Kétségtelen tény: a
Nyugat sok mindenben megelőzött bennünket – előttünk jár tehát a széthullásban is.

Ha Rőczey tanulmányát ös�szevetem a mai magyar valósággal, akkor egy kis egyszerűsítéssel azt mondhatom, hogy az Európát megújító értékek leginkább az
olyan típusú településekben rejlenek, mint amilyen éppen Százhalombatta. A mi kis városunkban
a nyugati gazdasági modell már a
szocializmus vége felé formálódni kezdett, ám ezzel párhuzamosan a keresztyén értékek is felerősödtek.
Mi ennek az elsődleges szociológiai oka? Nyilvánvalóan az,
hogy Százhalombattán a szocialista városvezetés és a két nagyvállalat vezetősége is érzékeny
volt a szociális és a közösségi értékek iránt, és a szerb kisebbséggel való évszázados, békés együttélés, valamint az itteni munkaerőbevándorlás a másság tiszteletét is
igen hamar elfogadottá tette. Városunk, mint a legtöbb fiatal város, keresi az identitását, de nem
kreálmányokban, hanem a történelmi valóságban. Ez a valóság
pedig a megtartó értékeket kínálja fel, s ezeknek az értékeknek az
éltetése adja városunk igazi gazdagságát.

tőit és áldozatait olyan mélyreható jogi és lélektani tárgyilagossággal mutatja be, hogy a jogalkalmazóknak is tanulságos lehet az ismerete.
A Százhalombattán most megtartott szakmai napon elsősorban a vagyonelleni bűncselekmények különféle alakzatait vették
górcső alá a rendőrség dolgozói.
Fazekas István drámaíró előadása leginkább az uzsora-bűncselekményről szólt, melyben elsődle-

dozatai lennének. Ennek illusztrálására Shakespearenek A velencei
kalmár című drámájából és Mikszáth Kálmánnak A Noszty fiú
esete Tóth Marival című regényéből, valamint a már említett Elvira című színdarabból – Gregor
Bernadett Jászai Mari-díjas színművésznő és Jánosi Dávid színművész előadásában – több jelenet is bemutatásra került. Ezt követően néhány bűncselekmény-típusra vonatkozóan a rendőrök a

gesen azt vizsgálta, hogy az uzsorások milyen csalárd biztosítékokat használnak az uzsorahaszon
megszerzése érdekében, s miként keltik egyes fiduciárius garanciákkal gyakorta azt a látszatot, mintha valamiféle csalás ál-

színészek közreműködésével egy
olyan interaktív dramatikus játékban vehettek részt, melyet Fazekas István instruált.
A következő szakmai nap témája az intézkedő rendőrök helyes
kommunikációja lesz. 
n

n
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Rendkívüli adó-visszatérítés
a gyermekes családoknak!
A gyermeket nevelő magánszemélyek
adó-visszatérítéséről szóló kormányrendelet alapján minden családi kedvezményre jogosult gyermekes szülőnek
jár az adó-visszatérítés.
A 2021. évi alábbi tevékenységekből
származó adó jár vissza:
• az önálló és a nem önálló tevékenység, valamint az egyéb jövedelem
adója,
• az ekhó kétharmada,
• a katások utáni tételes adó negyede
• legfeljebb, a 2020 december havi
adatok alapján számolt éves átlagbér
adótartalmáig.
A személyi jövedelemadóból eddig is
többféle kedvezményt vehettek igénybe
a magánszemélyek, ezek továbbra is elérhetők.
Visszatérítésként
• az összevont adóalap utáni személyi jövedelemadónak az igénybe vett
kedvezmények levonása után fennmaradó összege,
• az egyszerűsített közteherviselési
hozzájárulás (ekho) személyi jövedelemadónak minősülő része (9,5
százalék)

•

a katásoknál a tételes adó 25 százaléka
jár vissza.
Nem jár visszatérítés a külön adózó jövedelmek (például a lakás eladása,
osztalék, tőzsdei nyereség) utáni adóból.
A NAV 2022. február 15-ig automatikusan kiutalja a visszatérítést annak
a szülőnek, akinek a munkabéréből év
közben a munkáltató levonja az szja-t,
illetve az ekhót.
Az egyéni vállalkozói, őstermelői jövedelmet szerző szülők és azok, akik az
összevont adóalapba tartozó jövedelmük után maguk fizetik az szja-t, a bevallásukban kérhetik az adó-visszatérítést.
A visszatérítés a családi kedvezményre jogosultaknak jár:
• a gyermekük után családi pótlékra
jogosultaknak, tehát a kedvezmény
a gyermeket közösen nevelő szülők
közül mindkettőt megilleti,
• a családi kedvezményre magzat
után, a várandósság 91. napjától jogosultaknak, és a várandós nő házastársának is.
Azok a szülők, akik 2021-ben közös

háztartásban nevelik gyermeküket, családi pótlékra jogosultként igénybe vehetik a visszatérítést, függetlenül attól, hogy házasságban élnek, vagy élettársak. A visszatérítés az élettársnak is
jár, aki a szülővel és annak gyermekével
együtt él, ha a gyermek után ő is jogosult
a családi pótlékra.
A visszafizetés felső határa a 2020
december havi adatok alapján számolt
éves átlagbér adótartalma, azaz 15 százaléka. Az szja és az ekho szerint adózó szülőknek külön-külön, legfeljebb
809 ezer forintot térít vissza az állam.
A gyermeket nevelő katás vállalkozók a
2021-es tételes adójuk egynegyedét kaphatják vissza.

Automatikus visszatérítés

Nincs teendőjük azoknak, akik jogosultak a visszatérítésre és
• a 2021-ben megszerzett jövedelmükre vonatkozó adatok a munkáltatótól/kifizetőtől és
• a kiutaláshoz szükséges belföldi bankszámlaszám vagy postai
cím a családi pótlék folyósítási adatokból
• a NAV rendelkezésére áll. A NAV
számukra 2022. február 15-ig automatikusan utalja a visszatértést.

Nyilatkozat benyújtása

A katások és azok, akiknek a kiuta-
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láshoz szükséges adatait nem ismeri a
NAV, 2021. december 31-ig nyilatkozatot tehetnek. Ha határidőben nyilatkoznak, 2022. február 15-ig ők is megkapják a visszatérítést.
Aki határidőben nem nyilatkozik, a
visszatérítést a személyijövedelemadóbevallásban érvényesítheti.
A nyilatkozatot a „VISSZADO”
nyomtatványon 2021. október 31-től
december 31-ig lehet elektronikus úton
vagy papíron megtenni.

Adóbevallással történő igénylés

Azoknak a jogosultaknak, akiknek a
jövedelméről a NAV-nak nincs információja, például az egyéni vállalkozói, őstermelői jövedelmet szerző szülőknek
és azoknak, akik az összevont adóalapba tartozó jövedelmük után maguk fizetik az szja-t, automatikusan nem utal
a NAV, ők önállóan elkészített bevallásukban igényelhetik a visszatérítést.
A NAV a visszatérítést 2022. február
15-ig kiutalja és azt az érintettek bevallási tervezetében feltünteti, így követhető a számítás.
A részletezett szabályokat és a teendőkre vonatkozó tájékoztatást elolvashatja a NAV honlapjának Szja-visszatérítés rovatában.
Forrás:
Nemzeti Adó és Vámhivatal

S P O RT
Arany- és ezüstérem a battai
műrepülőknél
Hosszú szünet után rendezték meg a 2020-ban elmaradt Körrepülő műrepülő modellek Országos Bajnokságát Pécsett, szep
tember 18-án.

Az OB-t Mórotz Attila a százhalombattai DEMK versenyzője nyerte
6359 ponttal, a 2. helyezett klubtársa, Tokaji Tamás lett 6132 ponttal, a
dobogó harmadik fokára Vellai Tibor,
a BMSE-től állhatott fel, 5045 pontos
eredménnyel.
Az első két hely sorsa, szinte papírforma szerűen alakult. A meglepetés a
3. helyen született, ahol is Vellai az új
elektromos meghajtású modelljével,
valamint a sok edzésmunkának kö-

szönhetően sikeresen utasította maga
mögé régi ellenfelét Travnik Istvánt. A
versenyt a pécsi Modellező klub kiváló
minőségű bitumenes pályáján bonyolították le. Az időjárás napos-felhős közepesen erős szeles volt, amely néhány
repülősnek megnehezítette a dolgát.
Összességében egy jó hangulatú
sportszerű és eredményes versenynapot zártak – tájékoztatott Mórotz Attila, DEMK Repülős szakágvezető.
n

Battai győzelem a modellvitorlás
emlékversenyen
Az ausztriai Weidenben, a Fertő tavon rendezték meg Karl
Schmidt emlékére a már hagyományossá vált modellvitorlás
regattát F5E/IOM hajóosztályban szeptember 25-26-án. A megmérettetésen részt vett a százhalombattai Dunamenti Energia
Modellező Klub – derül ki az egyesületi beszámolóból.
Négy ország - osztrák, német, szlovák, magyar - versenyzői készültek
szombat délelőtt az első rajtra. A magyar csapatot - már nem először - Garay György, Horváth Zsolt, valamint most először - Forrai Csaba, Kunvári
Sándor képviselte. A szélcsend miatt
délután 2-ig kellett várni az első rajtra, ám ekkor is csak egy tét nélküli futam indulhatott, éppen hogy becsorogtak a hajók a célba. Végül 16 órakor a rendezőség a szombati rendezvényt.
Másnap 11 óra körül a Fertő tó magyar oldaláról fodrozódás volt látható,
ami egy kis idő múlva megérkezett a
futam helyszínére is, igaz a versenyzői
állásokkal teljesen szemben. Új pályát
kellett kijelölni, amelyen a szélirány
miatt kitűzött krejc-bója elég messze
volt mindenki számára. Az „A” erősség felénél kicsit kisebb szél kitartott
hat remek, pörgős futamon keresztül.
Később gyengült a szél, és a hullámzás
a másik oldalról indult el, ami megnehezítette a vitorlázást. A hátszél kapu

közel került a parti betonhoz, az arról
visszaverődött kiszámíthatatlan hullámzás pedig meglepte a kapitányokat.
A 18 fős mezőny 9 + 1 futamot teljesített, mert az előző napi, tét nélküli futamot is figyelembe vette a rendezőség.
A hétvégi regattát Garay György,
a százhalombattai DEMK versenyző
nyerte.
További magyar battai eredmények: IV. Forrai Csaba, X. Kunvári
Sándor.
n
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S P O RT
Újabb hazai győzelem

SZVISE – futások

28-25-re nyert a Százhalombattai KE az SZESE Győr ellen hazai pályán,
a férfi kézilabda NB I/B legutóbbi fordulójában - derül ki Tallér Zsolt, a
battai egyesület technikai vezetőjének beszámolójából. A battai csapat ezt megelőzően 37-24-re verte a Pécsi VSE-t szintén hazai pályán,
a szeptember 25-i fordulóban.

A százhalombattai egyesület két versenyzője is remekül teljesített két budapesti megmérettetésen.

Nagyarányú győzelem a Pécs ellen
Újabb fontos hazai mérkőzés várt
ránk a Győr ellen. Legutóbb a két csapat júniusban az osztályozó mérkőzésen találkozott, ahol a mostani vendégek nyertek. A bajnokságban eddig,
mindkét csapat egy győzelemmel állt,
így izgalmas mérkőzés volt várható.
A várakozásnak megfelelően kezdődött a meccs. Felváltva estek a gólok. Egyik csapat sem tudott ellépni a
másiktól. Kovács János néhány védése és Kiss Attila 5 gólja érdemel említést az első félidőben. A szünetben a
vendégeknél volt a minimális előny.
(14-15)
A második félidőt sajnos rosszul
kezdtük és a 40.percre három gólos
hátrányba kerültünk (16-19). Adorján

Az utolsó tíz percre 23-23-as döntetlennel érkezett a két gárda. Ez után
olyat láthatott a szép számú közönség,
ami magasabb szinten is ritkaság. Kovács János eldöntötte, hogy megnyerjük a mérkőzést. Három percen belül
három büntetőt hárított, amely felrázta a többieket, akik két gólos előnyt
szereztek. Az utolsó percekben a Győr
hét mezőnyjátékossal támadott, de
mindhiába.
A csapat, ezen a mérkőzésen nagyot küzdött és elérte a pillanatnyi
célját, a győzelmet.
SZKE: Kovács, Pásztor, Bokréta
(kapusok), Mogyorósi 5 (1), Tóth 4,
Félegyházi 4, Kővári 1, Gyurcsovics
4, Pap, Kiss 6 (1), Keresztes 1, Fiar 2,

Balogh Noémi 7. helyezést ért el
korcsoportjában a Liget Akadályfutáson szeptember 25-én.Mind a
25 akadályt hibátlanul teljesítette, összesítésben pedig 520 hölgyből a 122. lett. Korosztályában 38
lány indult. Noémi 3 évvel ezelőtt
vett részt először akadályfutáson, a
Brutálfutás 7.0-n. Akkor vált számára világossá, hogy neki ez való
igazán. Az idei Brutálfutás 10.0
után, - amelyen szintén 7. lett korosztályában - nem is volt kérdés,
hogy nevezzem a Liget-futásra. A
versenyre elkísérte édesanyja, az
ugyancsak rendkívül eredményes
egyesületi futó Lak Tünde, aki nagyon büszke lányára.
Sikeresen, 1:02:45-ös idővel teljesítette a NATO-futás 10 km-es
távját Békes Erzsébet szeptember
26-án. Nosztalgikus élmények is felidéződtek benne a verseny kapcsán.
Korábbi munkája során uyganis a
JET -A-1 laborban repülőgép üzemanyagokat vizsgált. Az SFOR, a
NATO vezette többnemzetiségű béketámogató haderő a háború dúl-

ta Bosznia - Hercegoniva területén
teljesített szolgálatot. Ellenőrizték
a vizsgálatokat, és a laborból szállították az üzemanyagot. Szívesen
emlékszik vissza a számára nagyon
izgalmas időszakra.
n

Vereséggel indultak a tekések
Megkezdődött a Battai Gurítók
részére is a 2021/22-es Budapest és Környéki Szabadidős
teke bajnokság.
Budapesten, szeptember 23-án
a Merkapt „A” csapatának vendégeként lépett pályára a Battai csapat, előzetes edzések hiányában
6:0 arányú vereséget szenvedett.
Ismét idegenben, október 4-én

a Krix Team "A" csapatának otthonában, az Erőmű pályán lezajlott őszi szezon második mérkőzését is elveszítette a Battai Gurítók
csapata, a végeredmény 5:1 lett, a
pontszerző Kovács Zoltán.
A következő mérkőzés, Százhalombattán a Klub Sirályban - hazai pályán - október 10-én 10.30tól lesz a Piros Arany csapata ellen.
n

Judo-érem és helyezések
Győzelem a Győr ellen a legutóbbi fordulóban
Gábor időkérés alkalmával próbálta
rendezni a sorokat, mint később kiderült, sikerült neki. Pontosabbak lettünk támadásban és határozottabbak
védekezésben és így öt perc elteltéve
20-20-nál egyenlítettünk. A játék
képe ismét visszatért az első félidőben
látottakhoz, és fej-fej mellett haladtak
a csapatok.

Kedves, Györkő, Fehér, Major; vezetőedző: Adorján Gábor
A következő hazai mérkőzésünkre
Százhalombattai KE-Komárom, október 22-én pénteken 19 órától kerül sor
a battai sportcsarnokban, ahova továbbra is ingyenes a belépés, de csak
védettségi igazolvánnyal.
n

Bronzérmet szerzett a 41 kilósok között Csák Zsolt Zétény
a SZVISE színeiben Diák „A”
kategóriában a paksi országos
versenyen október 02-án.
Sarkadi János, a klub szakmai
alelnöke értékelése szerint - a becsúszott egy vereség ellenére - a
Magyar Bajnokság előtt biztató,
szép versenyzést mutatott a battai
tehetség.
További két SZVISE judós is

részt vett a versenyen, Pup Levente VII. lett 55 kg-ban, a Diák „B”
kategóriában. A vártnál gyengébb
teljesítményt nyújtott, de szép
megoldásai remény adnak arra,
hogy érmes helyen végez majd
Magyar Bajnokságon.
Török Levente V. helyezést ért
el 30 kg-ban, a Diák „C” kategóriában. Kicsit megilletődötten, de
harcos felfogásban érte el értékes
pontszerző helyezését, teljesítménye biztató a jövőre nézve.
n
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Keresztrejtvény
Polcz Alaine magyar pszichológus, író 1922. október 7-én született. Fiatal korában – főleg a háborús években – sok szenvedésen ment keresztül, ezek meghatározták életét és munkásságát. Pszichológusként elsősorban a halál és a gyász kutatásával foglalkozott, ő a Magyar Hospice Mozgalom megalapítója. Rejtvényünk egy tőle származó idézetet tartalmaz.
A megfejtéseket 2021. október 15-éig várjuk a hirtukor@mail.battanet.hu, vagy a Hírtükör Szerkesztősége, 2440 Százhalombatta, Ifjúság
útja 7. (Polgárok Háza) címre. A helyes megfejtők közül egy szerencsés a Barátság Kulturális központ egyik színházi előadására felajánlott
belépőjegyeket kaphatja meg.
Az előző számban megjelent rejtvényünk helyes megfejtéséért Pesei Marietta, a Barátság Kulturális Központ színháztermében látható
Nagyidők városa című színházi előadására vehet át jegyeket, a BKK jegypénztárában, a pénztár nyitvatartási idejében. Százhalombatta történetéről Fazekas István írt drámát, amelynek szereplői Koncz Gábor, Jánosi Dávid, Bordán Irén, Gregor Bernadett és Szakács Tibor, rendezője Bozsogi János.
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KIADÓ (eladó) IRODAÉPÜLET!

Százhalombattán, Csenterics u. 1. szám alatt
(volt Alukol Kft. telephely) található 1600 m²-es telken
500 m²-es irodaépület hosszú távra kiadó.
Az ingatlan igény esetén két részre osztható.
Bővebb információ: hatvani.robert@alukol.hu ; 06 30 495 7425

ÁLLÁSHIRDETÉS – A Százhalombattai Egészségügyi
Közalapítvány műszaki munkatársat keres
gondnoki, műszaki, gépkocsivezetői feladatok ellátására.
Feltétel: "B" kategóriás jogosítvány
Kreatív gondolkodás, műszaki sokoldalúság előny
Munkaidő: napi 8 óra 3 havi munkaidőkeretben.
Bérezés megegyezés szerint, a jelentkezéseket fényképes önéletrajzzal
a szek@mail.battanet.hu címre várjuk

A PR ÓH I RD ET ÉS
Legyen minden nap mézes nap a
Biksi Méhészettel! Organikus méh
pempővel, virágporral, 100% méhviasz
gyertyákkal és díjnyertes termelői
mézekkel várjuk egész évben. Mézfajták:
galagonya, akác, hárs, virág, gyümölcs,
olajfűz, repce, napraforgó, mézharmat,
ámorakác, facélia, levendulás és nyers
virágporos méz. Őszi nyitvatartás:
Kedd: 10-18h Szerda és Csütörtök 1017h Péntek és szombat 10-14h. Címünk:
Százhalombatta, Vörösmarty u. 40.
További információ: 06-30-401-5083
www.biksimeheszet.hu

Autófelvásárlás azonnali készpénzfizetéssel állapottól függetlenül 0-18
éves korig. Tel.: 06-30-682-1390
WWW.A111AUTO.HU

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
n
Simson, Csepel, Pannonia, stb.
(régi) motorkerékpárokat vásárolnék!
Üzemképtelen állapotban is! Telefon.:
06-70-252-6258

Teherautó bérlése költöztetéshez, fuvarozáshoz! Autószállító bérlése
ugyanitt! 
06 20 250 6115; 06 20 250 3585

