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Vezér Mihály köszönetet mon-
dott Katona Tamásnak, a szerve-
zőknek, a művészeknek, és minden-
kinek, aki részese volt a nemes ösz-
szefogásnak, immár sokadik alka-
lommal. Örömét fejezte ki, hogy jó 
helyre került az adomány, amit a 
hospice ellátás fejlesztésére fordít-
hatnak, megkönnyítve a súlyos be-
tegek és hozzátartozóik életét. Hála 
és elismerés illeti Schaffer Judit ve-
zetőt, a munkatársakat és az ön-
kénteseket azért a gondoskodá-
sért, amit szívvel-lélekkel végeznek 
Százhalombattán. Nagy jelentősé-
ge van minden jótékony cselekedet-
nek - legyen az akár csepp a tenger-
ben, - ami által az is gazdagabbá vá-
lik lelkileg, aki segítséget nyújt. Mi-
nél többen gondolkodnak így, annál 

szebb világban élhetünk – fogalma-
zott a polgármester. 

Katona Tamás elmondta, hogy 
tizenkettedik alkalommal került sor 
a Freedom-koncertre, ez volt a nyol-
cadik jótékonysági esemény, ame-
lyet korábban Sinka László, akko-
ri alpolgármester kezdeményezett. 
Köszöntét fejezte ki mindazoknak, 
akik által megvalósulhatott a nagy-
szabású rendezvény. Különleges-
ség volt, hogy a vendégművészek 
három különböző irányzatot képvi-
seltek, aminek összehangolása nagy 
zenei és technikai kihívást jelentett. 
A visszajelzések alapján sikeresen 
megbirkóztak a feladattal, a közön-
ség tetszéssel fogadta a fellépőket, 
és mindenki megtalálta a hozzá kö-
zel álló zenei irányzatot. A koncert 

több, mint egy zenei élmény vagy 
városi esemény, nagyon fontos az 
empatikus közösségi gondolkodás, 
amely példaértékű a jövő generációi 
számára is. Katona Tamás köszöne-
tet mondott minden adományozó-
nak, akár készpénzzel, akár utalás-
sal segítette a jótékonysági rendez-
vényt, mindkét támogatási formára 
szeretnének lehetőséget biztosítani 
a későbbiekben is.

Schaffer Judit az ápolási szolgá-
lat és a betegek nevében is köszö-
netét fejezte ki a szervezőknek és az 
adakozóknak a jelentős összegű tá-

mogatásért, amelyet a százhalom-
battai ellátásban használnak majd 
fel. Elmondta, hogy 23 éve dolgoz-
nak a városban, mára már Pest me-
gye más településein is jelen van-
nak. Sok gonddal kellett megküz-
deniük az elmúlt időszakban a jár-
vány miatt, a forráshiány mellett 
nehézséget jelentett a munkatársak 
egészségügyi ellátásba való átirá-
nyítása. Külön köszönetet mondott 
azért, hogy a hospice ellátás lehetett 
az idei jótékonysági koncert kedvez-
ményezettje.
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A csatlakozással, a reménység 
színével szolidaritásunkat kívánjuk 
kifejezni az érintett családok és az 
ellátásban résztvevő szakemberek 
iránt. Elkötelezett célunk, hogy tá-
mogassuk a mozgalmat és felhívjuk 
a figyelmet a koraszülöttekre Száz-
halombattán is, hiszen környeze-
tünkben is vannak érintett csalá-
dok, akiknek igyekszünk minden 
segítséget megadni.

Aki nem érintett annak nehéz el-
képzelni, hogy a koraszülött gyer-
mekek, a kicsi hősök és szüleik mi-
lyen nehézségeken mennek keresz-
tül, hogy végre győztesként éljék tel-
jes életüket. 

Évente körülbelül 8 ezer kisba-
ba érkezik idő előtt, és válik szeret-
teivel együtt ennek a sorsközösség-
nek a tagjává, vagyis Magyarorszá-
gon minden tizedik család érintett.

A szakemberek, az orvosok na-
gyon sokat tesznek a tájékoztatás, 
a diagnosztizálás és a kezelés terén. 
Szerencsére ma már egyre több 
gyermeknek van esélye az egészsé-
ges élet eléréséhez.

Az egyesület (KORE) szinte ön-
kéntes alapon működik és az or-
szág 16 megyéjében számol önkén-
teseket, igyekeznek a lehető legtöbb 
módon segítséget nyújtani. Fontos 

küldetésük van, segítik a koraszü-
lött osztályokat, közösséget építe-
nek, hogy az érintettek tudják, van 
mögöttük védőháló, van támaszuk.

Ezen a napon a szolidaritás je-
gyében a világnap közös jelképének 
színébe, lilába öltöztek a hazai és vi-
lág számos fontosabb épületei. Fe-
jezzük ki közösen együttérzésünket!
 Vezér Mihály

polgármester

Együtt egymásért
Átadták a százhalombattai Gondoskodás 2000 Ápolási 
Szolgálat részére a Freedom zenekar idei jótékonysági 
koncertjén befolyt adományt november 15-én. A több, 
mint 800.000 forint összegű felajánlást Vezér Mihály 
polgármester, a rendezvény fővédnöke és Katona Tamás, a 
zenekar menedzsere adta át Schaffer Juditnak, a szolgálat 
vezetőjének.

Koraszülöttek világnapja 2021 
– Óriás hősök

Nagy örömünkre Százhalombatta ötödik alkalommal 
csatlakozott ahhoz az országos mozgalomhoz, amelyet a 
Koraszülöttekért Országos Egyesület (KORE) kezdeménye-
zett, ezért november 17-én lila világítást kapott városunk 
főtere, a Szent István tér. 
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A közösség, a társadalom meg-
becsülésének jeleként ünneplik vi-
lágszerte november 12-én a Szociá-
lis Munka Napját. Ezen a napon kö-
szöntjük a szakterület dolgozóit, ki-
fejezzük megbecsülésünket azoknak, 
akik nap, mint nap a rászorulók, baj-
ba jutottak, hátrányos helyzetűek 

megsegítésén fáradoznak. Magyaror-
szágon az emberek közel egyharmada 
küszködik szociális problémával. 

A társadalmi felelősség fokmérője 
az is, hogyan gondoskodik a rászorul-
takról. Ezen a területen dolgozók ál-
dozatot vállalnak, különösen most a 
világjárvány idején még fokozottabb 

terhelésnek vannak kitéve, kockáztat-
va saját egészségüket is.

Szociális munkásnak lenni jóval 
több, mint munka – szolgálat és hi-
vatás – ez a szó legnemesebb értelmé-
ben. Emberfeletti munkát végeznek 
az utcai szociális munkások, a család-
segítők, a hajléktalanszállók és más 
szociális intézmények munkatársai. 

Százhalombattán hosszú ideje ün-
nepeljük a szociális munka napját, ki-
fejezve az önkormányzat és a város 
megbecsülését, köszönetét a szociális 

területen dolgozók iránt. Önök példát 
mutatnak ebben a nehéz időszakban. 
Bizony, sokszor a korlátozások miatt 
a családot is helyettesítve az idősott-
honokban. Büszke vagyok arra, hogy 
példás szolgálatot végeznek! 

Kívánok Önöknek nagyon jó egész-
séget és sok sikert munkájukban és 
magánéletükben!

Köszönjük áldozatos munkájukat!

Vezér Mihály
polgármester

A rendezvényen 57 ország 138 kép-
viselője vett részt. A központ előteré-
ben kiállítás nyílt népi iparművészek, 
hímzők, kékfestők munkáiból. Hat 
magyar országos szövetség mutatko-
zott be a színházteremben, továbbá 
az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, 
Tudományos és Kulturális Szerveze-
te, az UNESCO-listán szereplő hazai 
elemek, a busók, a kékfestők, a soly-
mászok, a Matyóföld, és a Táncház 
Egyesület. A kongresszus záró prog-
ramja az Aranyszív Gála volt, amelyen 
a Forrás Néptáncegyüttes Független 
Színház és a kihívásokkal élő társula-
ti tagok alkotta Felhőjárók Mozdulat 

Színház érintéseket, érzéseket, fájdal-
makat megjelenítő közös produkció-
ját láthatta a közönség.

Vincze Andrea, a CIOFF Hungary 
elnöke elmondta, hogy a szervezet ál-
tal a magyarországi rendezvények, ze-
nei- és táncegyüttesek is bekapcsolód-
hatnak a nemzetközi kulturális áram-
latba, illetve fordítva. A hazai szövet-
ségnek 33 tagfesztiválja van, a többi 
között a világszerte ismert százhalom-
battai Summerfest Folklórfesztivál és 
Népművészeti Vásár.

Szigetvári József a CIOFF Hunga-
ry alelnöke, a százhalombattai kul-
turális központ igazgatója felidézte, 

hogy Magyarország 1970-ben alapító 
tagja volt a szervezetnek, amely a vas-
függönnyel elválasztott keleti és nyu-
gati országok kulturális közeledését 
hivatott elősegíteni. A keleti blokkból 
csak állami intézmények lehettek ta-
gok, hazai részről az akkori Népmű-
velődési Intézet vállalta a nemzetkö-
zi kapcsolattartást. A szövetség cél-
ja, az UNESCO-val együttműködve, a 
különböző népcsoportokra jellemző, 
egyedi szellemi kulturális örökség vé-
delme. Példaként említette a mohácsi 
busójárást, a mezőkövesdi matyó dí-
szítőművészetet és a kalocsai hímzést, 
amelyek megszűnnek, ha nem ápol-
juk, és nem adjuk tovább azokat az 
újabb generációk számára.

Vezér Mihály polgármester pár-
huzamot vont Százhalombatta város-
sá nyilvánítása és a CIOFF megalaku-
lása között, hiszen mindkét esemény 
1970-hez köthető. Jelképesen így is 
összefonódott a város és a szervezet 
sorsa, együtt igyekeznek felmutatni és 
ápolni az egyetemes emberi értékeket. 
Héra Éva népművelő, közművelődési 
szakember és Szigetvári József a népi 
táncművészet és kultúra megőrzésé-
re irányuló tevékenysége nemzetkö-
zi szinten is ezt jelenti. A múlt hagyo-
mányainak megbecsülése, továbbadá-
sa minden generáció feladata, mert ez 
a záloga annak, hogy a jövőben is élet-
képes, sikeres legyen egy közösség.

A városvezető örömét fejezte ki, és 
nagy megtiszteltetésnek nevezte, hogy 
a város adhatott otthont a világkong-
resszusnak, ami a Summerfest sikeré-
nek is elismerése. Emlékeztetett, hogy 
a kezdetektől fogva támogatták a fesz-
tivált, amelynek Szigetvári József a 
zászlóvivője. Az első, 28 évvel ezelőtti 

rendezvénynek még az 1-es iskola ud-
vara adott helyet, hat ország részvéte-
lével, az akkori nagy siker nyomán az-
óta is örömmel tesznek eleget ennek 
a missziónak. A járvány okozta ne-
hézségek ellenére is arra törekszenek, 
hogy a lehetőségekhez mérten foly-
tatódjon a Summerfest. Mint mond-
ta: az élet mellett teszik le voksu-
kat, megtörve a vírus általi társadal-
mi elszigeteltséget. A közösség együtt 
mond „igent” a mindennapokat szeb-
bé, tartalmasabbá tevő értékekre. Az 
élet él, és élni akar – tette hozzá a pol-
gármester.

Az Aranyszív Gálára utalva hang-
súlyozta a segítségre szorulók cselek-
vő támogatásának fontosságát, ami-
nek nagy hagyományai vannak Száz-
halombattán. Köszönetét fejezte ki a 
szociális területen dolgozóknak, akik 
elhívatott, áldozatos és felelősségtel-
jes missziós munkát végeznek a vá-
rosban. Általánosságban elmondható, 
hogy az emberek egymás iránti segítő 
elköteleződése a társadalmi érettség, 
fejlettség fontos fokmérője, e tekin-
tetben már bőven nagykorú Százha-
lombatta – fogalmazott Vezér Mihály.

Bóna Zoltán országgyűlési képvi-
selő, az egyik szervező, a Magyarok 
Öröksége Alapítvány elnökeként kö-
szönetét és elismerését fejezete ki Szi-
getvári Józsefnek, hogy a nehéz körül-
mények ellenére is létrejöhetett a ju-
bileumi rendezvény, ami büszkeség 
nemcsak az alapítvány, hanem Száz-
halombatta és az ország számára is. 
Az összefogás és a szolidaritás rend-
kívüli jelentőségű példájának nevez-
te a Forrás és a Felhőjárók közös fel-
lépését.
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Tisztelet a mindennapi hőseinknek! – Szociális Munka Napja

Jubileumi világkongresszus
A százhalombattai Barátság Kulturális Központ adott ott-
hont a Folklórfesztiválok Nemzetközi Szövetsége, a CIOFF 
50. kongresszusának november 10-én, a jeles eseményt 
tavaly el kellett halasztani a járványhelyzet miatt.
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A városvezető elmondta, hogy 
a kormány a polgármesterek ha-
táskörébe utalta az önkormányza-
ti alkalmazottak kötelező oltásá-
ról szóló döntést. Százhalombat-
tán nem kerül sor erre az összesen 
550 intézményi és céges dolgozó 
esetében, mert 87%-os az átoltott-

ság ebben a szektorban, hamaro-
san pedig eléri a 90%-ot. A kor-
mány korábban már előírta - tü-
relmi idővel - az oltás felvételét az 
egészségügyi és a szociális ágazat-
ban.

Az önkormányzati cégek és in-
tézmények esetében a munkavál-
lalókra és az odalátogatókra egy-
aránt vonatkozó kötelező maszk-
használatot az adott vezető ren-
delheti el. A polgármester felkérte 
az illetékeseket, hogy mérlegeljék 
a részleges, vagy teljes körű hasz-
nálat bevezetését, az adott munka-
kör kontaktus számával és a zárt 
terek használatával összefüggés-
ben. Egyúttal rendszeres fertőt-
lenítést rendelt el minden önkor-
mányzati cégnél és intézménynél, 
az ehhez szükséges ózon-generá-
tor, és a MOL által biztosított fe-
lületfertőtlenítő anyagok rendel-
kezésre állnak, csakúgy, mint a 
kézfertőtlenítő szerek. Az egyszer 
használatos maszkokból is van 
elegendő, így ezek is segítik a ha-
tékony védekezést.

A Polgármesteri Hivatalban 
rövidesen bevezetik a kötelező 
maszkhasználatot.

Vezér Mihály azon kéréssel for-
dult a városlakókhoz, hogy ameny-
nyiben lehetséges, részesítsék 
előnyben az internetes, illetve te-
lefonos ügyintézést a személyes 

találkozások csökkentése érdeké-
ben. A lakosság számára az önkor-
mányzat szükség esetén mosható 
textilmaszkot biztosít. Az igénylés 
lehetőségének módját rövidesen 
közzéteszik.

Minden százhalombattai mun-
káltatónak - csakúgy, mint a 3. 

hullámban - ingyenesen biztosít-
ják a jelentős kontaktusban dolgo-
zó munkavállalóik ingyenes tesz-
telését. Az erre vonatkozó igénye-
ket a polgármesteri titkárságon le-
het jelezni, a pmtitkar@hivatal.
battanet címen. A város ezzel is 
igyekszik fenntartani a cégekkel 
való jó kapcsolatot és együttmű-
ködést. 

Folytatódik az önkormányzati 
dolgozók rendszeres tesztelése is.

Vezér Mihály mindenkit arra 
kért, hogy aki csak teheti, vegye fel 
az oltást, mert a 4. hullám az oltat-
lanokra a legveszélyesebb. A vak-
cinák esetleges mellékhatásai el-
enyészőek a vírus okozta egész-
ségkárosodáshoz képest. Felhív-
ta a figyelmet arra, hogy az oltás, 
a maszkhasználat és a távolságtar-
tás együttesen nyújtják a leghaté-
konyabb védekezést, amely azért 
is szükséges, mert a reprodukci-
ós ráta alapján, egy beteg már kö-
zel két embernek tudja átadni a ví-
rust, hatványozottan terjed a fer-
tőzés.

A járási hivataltól megkérte a 
százhalombattai pandémiás ada-
tokat, amint megérkeznek, közzé-
teszik azokat, és ezek ismeretében, 
illetve további esetleges kormány-
zati felhatalmazás birtokában vár-
hatóak újabb helyi intézkedések.
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Dr. Berzéki Ferenc főigazgató el-
mondta, hogy az egészségügyi rend-
szer leterheltsége miatt nehéz bejut-
ni a rendelésekre, sorban kell állni 
az időpontfoglalásokért és telefonon 
sem könnyű elérni az orvosokat. Je-
lentősen megnövekedett az ellátat-
lan betegek száma, a legtöbb szak-
rendelésen már január közepéig el-
fogytak az időpontok, és várhatóan 
mindenhol betelnek majd a féléves 
intervallumok december elejéig. Az 
intézmény azt kéri a páciensektől, 
hogyha mégsem tudnak megjelenni 
az adott napon, akkor feltétlenül tö-
röltessék a foglalást interneten, vagy 
telefonon. A jogszabály szerint órán-
ként négy beteg ellátására van lehe-
tőség. 

A SZEK is küzd a szakemberhi-
ánnyal, a szükségesnél kevesebb az 
orvos és az asszisztens is, ezért a tisz-
ti főorvos kérése ellenére nincs lehe-
tőség arra, hogy oltópontként is üze-
meljen az központ. A csökkent lét-
szám miatt a sebészeti ellátásból a 
keddi és a szerdai nap már kiesik, 
vagyis öt helyett csak három napon 
van rendelés. Általános, hogy sok or-
vos a covid miatt más korházakban 

is le van terhelve. Pozitívum, hogy 
sikerült új szakorvost szerződtetni az 
ultrahang- és a röntgendiagnosztikai 
ellátásban.

A koronavírussal kapcsolatosan 
Dr. Berzéki Ferenc kiemelte, hogy a 
védőoltás felvétele elengedhetetlen a 
hatékony a védekezéshez. A tapasz-
talatok szerint a vakcinák által biz-
tosított ellenanyagszint 6-9 hónap 
múltán csökken, ezért javallott már 
a harmadik oltás. A szervezet en-
nek nyomán ismét nagyobb intenzi-
tással tud ellenanyagot termelni, így 
akár tünetmentesen is át lehet esni a 
betegségen. A megfelelő védekezés 
fontos része továbbá a maszkviselés, 
a távolságtatás, és lehetőség szerint 
kerülni kell a zsúfolt helyeket.

 (Forrás: HTV)

A város polgármestere és jegyző-
je a koronavírus-világjárvány elleni 
védekezésről szóló 2021. évi I. tör-
vényre figyelemmel, a veszélyhely-
zet kihirdetéséről és a veszélyhely-
zeti intézkedések hatálybalépéséről 
szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. ren-
delettel összefüggésben hozta meg 
a határozatot.

Az ügyfeleknek a Polgármeste-
ri Hivatallal történő kommunikáci-
ója során kifejezetten az elektroni-
kus utat kell előnyben részesíteni, 
ha ez nem lehetséges, a személyes 
ügyintézésre elsősorban előzetes 
időpontegyeztetés alapján kerüljön 
sor, melyet az OkosBatta appliká-
cióban vagy az alábbi elérhetősége-
ken lehet megtenni.

Anyakönyvi ügyek: 23-542-
146, anyakönyv@hivatal.battanet.
hu, Hagyatéki ügyek: 23-542-208, 
szocig@hivatal.battanet.hu, 23-
542-248, igazg@hivatal.battanet.
hu, Címigazolási ügyek: 23-542-
248, igazg@hivatal.battanet.hu, 
Szociális ügyek: 23-542-115, ugy-
felsz@hivatal.battanet.hu, Lakás-
ügyek: 23-542-138, hatir@hivatal.
battanet.hu, Ipar - kereskedelmi 
ügyek: 23-542-112 uzlet@hivatal.
battanet.hu

Százhalombatta hivatalos honlap-
ján részletes tájékoztató olvasható. A 
személyes ügyintézés során azt kéri a 
Polgármesteri Hivatal Hatósági Iro-
dája, hogy az ügyfelek viseljenek szá-
jat és orrot eltakaró maszkot. n

Védelmi intézkedések
A koronavírus fokozódó terjedése miatt járványügyi 
intézkedéseket jelentett be Vezér Mihály, Százhalombatta 
polgármestere, november 8-án.

Változott a személyes 
ügyintézés rendje

Hosszabb távú 
időpontfoglalási lehetőség 

a SZEK-ben
Félévre szóló előjegyzési lehetőséget biztosított a Százhalom 
Egészségügyi Központ, november 10-től. Kivételt képez ezalól 
a gyógytorna, az EKG és a gasztroenterológia. A sebészeten 
november 15-től vehető igénybe a hosszabb távú foglalás. 
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HÍ REK-AK TU A LI TÁ SOK

PROG RAM AJÁN LÓ
November 18. (csütörtök) 17 

óra: Megérett idő - Beszélgetés tea és 
süti mellett Feikné Nagy Judit pszi-
chológussal az időskori párkapcsola-
ti problémákról - Belépő: 500 forint, 
helyszín: HBVK

November 20. (szombat) 9 
óra: Bolhapiac – Óvárosi Zenálkó 
Etel Közösségi Ház

November 20. (szombat) 11 
óra: Boribon cicája, családi színház 
– BKK

November 21. (vasárnap) 19 
óra: Kökény Attila és Zséda koncert-
je – BKK 

November 23. (kedd) 17 óra: 
DiaKedd a gyerekkönyvtárban - Dia 
Dani kalandjai - Családi belépő: 500 
forint, helyszín: HBVK

November 25. (csütörtök) 18 
óra: Világjáró Battaiak, A kenguruk 
földjén, Ausztrália, Új-Zéland című 
előadás - BKK 

November 26. (péntek) 16 
óra: Fókuszban a nagybőgő, Pen-
gő Csaba és Bögöthy Ádám előadása 
- HBVK

November 27. (szombat) 14 
óra: Édes Advent címmel mézeska-
lács sütés és díszítés – „Matrica Mú-
zeum”

November 27. (szombat) 18 
óra: Forrás 35. jubileumi est, tánc-
előadás - BKK 

November 28. (vasárnap) 16 
óra: Advent Százhalombattán, a Pál 
család ünnepi nyitókoncertje - BKK 

November 28. (vasárnap) 
18.30 óra: Proseccós éjszakák 5., 
Fúvószenei gyöngyszemektől Adven-
tig címmel a Százhalombattai Balett 
Stúdió előadása, koreográfus: Házi 
Tamás- BKK 

December 3. (péntek) 15 óra: 
Mikulás műhely, ünnepi díszek készí-
tése a Mikulással – „Matrica” Múze-
um

December 3. (péntek) 18 óra: 
A CSÚCSDÍSZ - karácsonyi kaland 
a könyvtárban, a Százhalombattai 
Könyvtárért Alapítvány rendezvénye. 
- Belépő: 2000 forint, tombolajegy: 
500 forint, helyszín: HBVK

December 4. (szombat) 16 
óra: Családi színház: A Mikulás új 
szánja - BKK 

December 11. (szombat) 18 
óra: Családi színház: Diótörő, a Sze-
gedi Kortárs Balett előadása - BKK 

December 14. (kedd) 19 óra: 
Bérleten kívüli színházi előadás: Zen-
ta, 1697 rock opera, a Soproni Petőfi 
Színház előadása - BKK 

December 16. (csütörtök) 18 
óra: Karácsonyi Koncert: A Szent 
Efrém Férfi Kar koncertje

n

Városunk piacterén tartott bolha-
piacok sikeressége vitathatatlan, szá-
mos megkeresés érkezett hozzám, 
hogy van-e lehetőség ennek a lebo-
nyolítására Óvárosban is. Az előze-
tes igényfelméréseket követően, a ha-
talmas érdeklődésnek köszönhetően, 
november 20-án 9-14 óráig az Óvá-
rosi Bolhapiac a Zenálkó Etel Közös-
ségi Ház előtti fedett területen kerül 
megrendezésre. Az asztalok gyorsan 
elfogytak, de ez ne szegje kedvét sen-
kinek, hozott asztalukra, pokrócukra 
is tehetik a portékáikat. A helyszínen 

kerülnek bemutatásra azok a tervek, 
amik a Matta-kerti önkormányza-
ti telekre készültek, aminek kapcsán 
a lakosság véleményét már hónapok-
kal ezelőtt kikértem, és ezekből most 
3-féle terv tekinthető meg. 

A hatályos járványügyi szabályo-
kat figyelembe véve díszítjük majd fel 
a karácsonyfát a Szent László téren. A 
megszokottaktól eltérően pénteki na-
pon, december 17-én 14 órától kezdő-
dik majd a betlehemezéssel, karácso-
nyi vásárral, szeretet asztallal, ünne-
pi koncerttel, halászlével, forralt bo-
rozással egybekötött ünnepi délután. 
A programok még nem véglegesek, a 
változtatás jogát fenntartjuk a jelen-
legi bizonytalan helyzetre való tekin-
tettel!

 Szabó Gábor 
települési képviselő

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

Ünnepi előkészületek Óvárosban
Márton nap alkalmából az óvárosi Pitypangos Palánták lámpás 
felvonulásakor tapasztaltam, mennyire igénylik a városrész 
lakói a közösségi eseményeket.

A szűrővizsgálat fontosságát fel-
ismerve immár hetedik alkalommal 
biztosították az ingyenes látásvizs-
gálatot, és harmadik éve az általános 
ortopédiai szűrővizsgálatot a százha-
lombattai iskolába lépő gyermekek 
számára. 

Az idei évben bepótolták a koro-
navírus-járvány miatt elmaradt tava-
lyi vizsgálatokat is, így az iskoláskorú 
óvodások és a jelenleg első osztályos 
tanulók között végezték el a szűrése-
ket a szakorvosok. 

Az ortopédiai vizsgálat elsősor-
ban a gerincferdülés, testtartás és 
lábdeformitás (lúdtalp, bokasüllye-
dés) problémák kiszűrésére irányult. 
Az óvodákban és az iskolákban júni-
usban kezdődött meg a szűrés, mely-
nek során 175 nagycsoportost és 207 
első osztályos kisdiákot vizsgáltak 
meg. A kiértékelt eredmények alap-
ján 193 gyermeknél nem találtak or-
topédiai eltérést, 54 gyermeknél túl-
súlyt állapítottak meg, 36 gyermek 
esetében középsúlyos lúdtalp defor-
mitásra, 67 gyermeknél gerincferdü-
lésre utaló jeleket és 144 gyermeknél 
hanyag testtartásra utaló gyanújele-
ket észlelt Dr. Terebessy Tamás egye-
temi docens, ortopéd szakorvos. A 
gyermekek szüleit egy négy oldalas fü-
zet formájában tájékoztatták a szűré-
sek eredményeiről, amelyek informál-
ják és segítik a családokat abban, hogy 
gyermekük ortopédiai fejlődési rend-
ellensége időben korrigálható legyen.

A szemészeti vizsgálat során – el-
sősorban – a gyermekkorban leggyak-
rabban előforduló szemészeti eltéré-
sek kerülnek kiszűrésre, mint példá-
ul a kancsalság, távollátás, rövidlátás. 
Ez a fajta prevenciós munka feltárja – 
még iskolakezdés előtt – azokat a lá-
tásproblémákat, amelyek miatt a ké-
sőbbiekben tanulási gondokkal, látás-
zavar miatt kialakult iskolai nehézsé-
gekkel küzdenének meg a kisiskolás 
gyermekek, ami gátolná őket a sikeres 
tanulási folyamatban. Az idei évben 
145 iskoláskorú óvodást és 180 első 
osztályos tanulót vizsgált meg Zimány 
Géza optometrista - kontaktológus. 
265 gyermek látása nem igényelt kor-
rekciót, 14 gyermek esetében 60%-os 
vagy annál rosszabb látásélességet ál-
lapítottak meg. Összesen 2 gyermek 
térlátásával és 2 gyermek színlátá-
sával kapcsolatban állapítottak meg 
problémát.

Az elvégzett szűrések alapján 60 
gyermekkel ajánlott gyermekszemész 
szakorvoshoz fordulni. A személyre 
szóló kiértékelések segítik a szülőket, 
hogy időben meg tudják tenni a szük-
séges lépéseket gyermekük éleslátása 
érdekében.

A prevenció fontosságát szem előtt 
tartva az Önkormányzat a továbbiak-
ban is minden évben biztosítani sze-
retné a szemészeti és ortopédia szűrő-
vizsgálatok elvégzését a szeptember-
ben iskolát kezdő óvodásoknak.

n

Ingyenes maszkok. Az Ön-
kormányzat térítésmentesen bizto-
sít textil szájmaszkot a lakosság ré-
szére. A védőeszközök átvehetőek a 
Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgá-
latán, hétfőtől csütörtökig, 8-16 óra 
között, pénteken 16.30-ig.

***
Pályázati hirdetmény. Bér-

be vehető a Százhalombatta, Ifjúság 
útja 7. szám alatti, 2247/1 hrsz-ú 
„Polgárok Háza” elnevezésű ingat-
lanban lévő 603. számú, 11.92 m² 
alapterületű irodahelyiség 5 év ha-
tározott időtartamra. A pályázat be-
nyújtásának határideje és helye: 
2021. december 8. 12 óra, Százha-
lombattai Polgármesteri Hivatal 
(Szent István tér 3. I. emelet 161. sz. 
iroda). Részletek a battanet.hu és a 
hirtukor.hu oldalon.

***
Adóvisszatérítés nyilatko-

zat. Felhívjuk mindenki figyelmét, 
hogy a NAV sem e-mailben, sem 
telefonon, sem SMS-ben nem kér 
adatokat a Nemzeti Adó- és Vám-
hivatal (NAV) adó-visszatérítés 
céljából. Újra felbukkantak a csa-
ló e-mailek, amelyekben adatha-

lászok próbálják kicsalni a címzet-
tek bizalmas adatait a NAV nevé-
ben. Erre senki semmilyen választ 
ne küldjön! Ahogy azt már több tá-
jékoztatóban is hangsúlyoztuk, az 
szja-visszatérítéshez szükséges ada-
tokat (bankszámlaszám vagy pos-
tai cím) kizárólag a VISSZADO 
nevű nyilatkozatban várjuk. Ehhez 
a nav.gov.hu Szja-visszatérítés fe-
lületét kell használni. Az online ki-
töltés KAÜ-azonosításhoz (Ügy-
félkapu, e-személyi vagy részleges 
kódú telefonos azonosítás) kötött. 
Az Általános Nyomtatványkitöltő-
vel készített vagy a papíralapú vál-
tozatban sem kell semmilyen bizal-
mas kódot megadni. A VISSZADO-
nyilatkozatot 2021. december 31-ig 
lehet megtekinteni, módosítani és 
beküldeni.

A járványhelyzetre való tekintet-
tel, 2021. november 15-étől kötele-
ző a maszkviselés a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal (NAV) ügyfélszolgálata-
in. Az ügyfélszolgálatok felkeresése 
helyett érdemes a NAV online szol-
gáltatásait használni.  Forrás: NAV

n

Véget értek a szűrővizsgálatok
Az Önkormányzat megbízásából ortopédiai és szemészeti szűrő-
vizsgálatot végeztek az iskoláskorú óvodások és a jelenlegi első 
osztályos tanulók körében Százhalombattán.
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Valamennyi, a projekthez kap-
csolódó ország jelölt egy olyan 
helyszínt, amely fontos római kori 
örökséggel rendelkezik, és ahol a 
projektben részt vevő partnerek 
kutatást végezhetnek. Magyaror-
szág esetében ez a helyszín Száz-
halombatta. Az egykori ’Matrica’ 
segédcsapati tábor, illetve a hoz-
zá kapcsolódó történeti emlékek: 
a római fürdő, illetve az egyko-
ri vicus területe révén Százhalom-
batta jelentős és gazdag római kori 
emlékekkel rendelkezik, mely a te-
rületén egykor keresztülfutó Du-
na-menti útvonal, a limes – egy-
ben ripa – és a hozzá kapcsolódó 
határvédelmi létesítmények révén 
a római történeti múlttal rendel-
kező települések nagy hálózatához 
kapcsolódik. Ezért a projekt során 
a Műegyetem oktatói és hallgatói, 
a társult stratégiai partnerek kollé-
gái, valamint a nemzetközi együtt-
működés tagintézményei Százha-
lombatta római kori történetének 
építészettörténeti kutatásával sze-
retnének hozzájárulni a nemzet-
közi projekt szakmai adatgyűjté-
séhez, megismertetve a helyszínt 
a résztvevő országok kutatóival és 
turisztikai szakembereivel. 

A projekt különlegessége egy, 
a rómaiak által használt 4. száza-
di dunai hajó teljes és hiteles re-
konstrukciója, mely 2022. nyarán 
végigutazik a Dunán, érintve va-
lamennyi jelentős, római múlttal 
rendelkező települést is. Emellett 

a projekt keretében számos, ma-
gas színvonalú kutatás folyik. En-
nek egyik legfontosabb eleme a fel-
szín alatt rejtőzködő emlékek fel-
térképezése. Ebből a célból, 2021. 
november 3. és 5. között a világ-
hírű Ludwig Boltzmann Intézet 
munkatársai feltérképezték Száz-
halombatta, rejtett római kori épí-
tészeti emlékeit.

Dr. Kovács Gergő projekt ko-
ordinátor elmondta: az együtt-
működés résztvevőinek fontos cél-
ja, hogy a jövő generáció, a BME-n 
tanuló építészhallgatók is betekin-
tést nyerhessenek különböző tudo-
mányterületek (régészet, építészet, 
turizmus) munkájába, egyúttal 
egyetemi tanulmányaikat összetett 
történeti múlttal rendelkező hely-
színeken történő tervezéssel ösz-
szefüggésben végezhessék. Épp 
ezért a projekt tanulságait egyete-
mi tervezési feladat során adják át 
a hallgatók számára. akik Százha-
lombatta múltjával és értékeivel is 
megismerkedhettek. Ebben a fo-
lyamatban a Műegyetem nagyon 
fontos segítséget kapott Százha-
lombatta Város Önkormányzatá-
tól, dr. Oláh M. Zoltán főépítész-
től, és a „Matrica” Múzeum szak-
mai támogatását is élvezi. 

A projekt fontos állomásaként 
a világhírű, osztrák Ludwig Boltz-
mann Intézet munkatársai mag-
netométeres felmérést végeztek 
Százhalombatta-Dunafüred terü-
letén, az egykori római tábor, és 

a környékén lévő fürdő, valamint 
vicus könnyen megközelíthető he-
lyein. A felmérés távlati célja, hogy 
információt szolgáltasson az egy-
kori castrum, limes és vicus terü-
letének történeti állapotáról, mely 
alapján később virtuális rekonst-
rukció készülhet. 

T. Német Gabriella, a „Matri-
ca” Múzeum igazgatója elmondta, 
hogy a II.-III században épült köz-
ponti fürdő maradványait az 1970-
es évek első felében tárták fel. A ki-
egészítések nyomán jól láthatóak 
az íves lezárású medencék, ame-
lyek hideg, langyos és forró vízzel 
voltak feltöltve. Az egykori Matrica 
területén lévő fürdő közelében és 
távolabbra a felszín alatt továbbá 
mintegy 400 éves kőfalalap-, út és 
temetőmaradványok találhatóak.

A területhasznosítással kapcso-
latban dr. Oláh M. Zoltán, Száz-
halombatta főépítésze elmondta, 
hogy a pénzügyi források rendel-
kezésre állása esetén, a városi kon-
cepcióba illő, életképes turisztikai 
beruházás jöhet szóba. A szakem-
ber szerint a Duna-parton kialakít-
ható lenne egy sétány, amit a tör-
ténelmi helyszín, illetve a Csónak-

ház felől lehetne megközelíteni. Az 
erőd maradványánál továbbá be 
lehetne mutatni azokat a történel-
mi korokat, amik nyomot hagytak 
a területen az elmúlt 2000 évben, 
így ideális pihenőhelyként szolgál-
na a városlakók és a turisták szá-
mára. 

A magnetométeres kutatás 
előnye, hogy teljes mértékben 
roncsolás mentes, vagyis nem tesz 
kárt a környezetben. A kutatók a 
mérőműszerekkel bejárva a vo-
natkozó területeket a talajban lévő 
történeti épületek nyomairól készí-

tettek felvételeket, remélve, hogy 
ezzel a is bővülhet tudásunk Száz-
halombatta egyedülálló történe-
ti múltjáról. A nemzetközi együtt-
működés tagjai köszönik Százha-
lombatta Város Önkormányzata, 

a „Matrica” Múzeum és Régészeti 
Park, illetve Százhalombatta Város 
Intézményeinek és közösségének 
fontos támogatását.

A „Living Danube Limes” (Élő 
Dunai Limes) projekt összesen 46 
partnert egyesít: a 19 megvalósí-
tó és 27 társult stratégiai partner 
között találhatóak a régió vezető 
egyetemei, és a témában komoly 
tapasztalattal rendelkező álla-
mi és magáncégek. A BME részé-
ről az Építészettörténi és Műem-

léki Tanszék vesz részt a projekt-
ben két társult partnerrel együtt: 
a Banner János Régészeti Alapít-
vány és a Magyar Urbanisztikai 
Társaság együttműködésével. A 
különféle szervezetek a régészet, 
az ókori történelem, a technológia, 
az építészet, virtuális rekonstruk-
ció, múzeumi egyesülések, turiz-
mus, kulturális örökségvédelem és 
az élő történelem területét felölelő 
egyedi kompetenciáikkal támogat-
ják az együttműködést.

Mit rejt a föld? – Római emlékek feltérképezése 
Százhalombattán

A „Living Danube Limes” projekt 2020 júliusában vette 
kezdetét 10 ország partnerségével. Az együttműködés 
célja a történeti infrastruktúra védelme és a Duna-men-
tén található mintegy 2000 éves római örökség turisztikai 
potenciáljának fejlesztése. 

A Műegyetem építészhallgatói Százhalombattán, a római fürdőnél  
dr. Oláh M. Zoltán főépítésszel

Lázár Júlia építészhallgató elképzelése a Százhalombatta-Dunafüred 
területén lévő római emlékek helyszínéről.

A magnetométeres felmérés 
módja

Foly tatás a 6. ol da lon
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Ismét fekete zászló lobog is-
kolánkon…… egykori ikoni-
kus pedagógusunk Csécsey 
Károlyné „lámpása” örökre 
kialudt.

Az Arany János Iskola alapí-
tói között tartjuk számon Mari-
kát. Tanítóként végzett, később 
a történelem szakot főiskolán, 
majd egyetemi kiegészítéssel vé-
gezte el. Az egykori 2. számú Is-
kolában tanított, majd az Arany 
Iskola önállóvá válásakor, 1985-
től nyugdíjazásáig a mi iskolánk 
tartalmi kialakításán, tanulóink 
oktatásán, nevelésén és később 
a fiatal kollégák mentorálásán 
dolgozott. Kezdetben az általá-
nos iskola, majd a ’90-es évek-
től a gimnázium profiljának ki-
alakításában tevékenykedett a 
mindennapi oktató-nevelői fel-
adatai mellett az iskola vezeté-
sével. Több általános iskolai osz-
tályt vezetett, a nyolcosztályos 
gimnázium első (kísérleti) osztá-
lya Szűcs István tanár úré, a má-
sodik Marikáé volt. A harmadik 
gimnáziumi évfolyam osztályfő-
nökségét én kaptam meg az is-
kola vezetésétől, de bátran vál-
laltam, mert tudtam, hogy az 
előttem haladó kolléganő, Mari-
ka gyakorlata nyitott könyv lesz 
előttem, számíthatok segítségé-
re. Fiatal kezdőként felnéztem rá 

és később is tapasztalatát, taná-
csait is szivacsként szívtam ma-
gamba. Tanítói, tanári, munka-
közösség vezetői, igazgató he-
lyettesi pozícióban is kiválóan, 
példamutatóan megállta a he-
lyét. Mindenki tisztelte, szerette 
és becsülte. Rendkívül jó humo-
ra volt, pozitív szemléletű, reáli-
san optimista, energikus peda-
gógusunk volt. Tanítványai sze-
rették, tisztelték: gyöngybetűs, 
esztétikus táblavázlatai, logikus 
történelem-meséi segítették a 
kis-és nagydiákokat a történe-
lem rejtelmeiben való kiigazo-
dásban. Ami igaz, az igaz: tanul-
ni kellett nála, nem volt mentség 
nem-tanulás esetében, hamar 
bekerült a rossz jegy, de mindig 
ki lehetett javítani. Következete-
sen, igazságosan értékelt, diákjai 
a felsőoktatásban is megállták a 
helyüket.

Nagyon boldog volt, amikor 
segítettem neki az Arany Diplo-
mához való hozzájutásban né-
hány éve. Akkor bejött az isko-
lába, nagyon elégedett volt az 
eredményeinkkel és az iskola 
előre haladásával. Nagyon büsz-
ke voltam, hiszen szavai erőt ad-
tak a további lépésekhez. 

Németh László írta: „Az, hogy 
az iskola – és benne a tanár – mi-
lyen volt, csak jó 10 évvel az isko-
la elvégzése után kezd kiderülni.” 

Marika tanítványai már fel-
nőttek. Gyermekeiket kísérik az 
óvodába, iskolába. Hálás gondo-
lataik, felejthetetlen élményeik, 
szép emlékeik között őrzik tanító 
néniként, osztályfőnökként, tör-
ténelmet tanító pedagógusként 
Marika nénit. Őszinte szeretet-
tel és mély tisztelettel őrizzük Őt 
mindannyian emlékezetünkben: 
az egykori tanítványok, kollégák, 
szülők. Nyugodj békében drága 
Marika! 

Horváthné dr. Hidegh Anikó, 
intézményvezető

 Arany János Általános 
Iskola és Gimnázium

Szél Pál nyilatkozatában el-
mondta, hogy az elismerést a 
százhalombattai szervezet min-
den tagja kapta! 

A polgárőrök nem unatkoztak 
októberben sem. Több szemétsze-
désben, illetve azok biztosításá-
ban vettek részt, amik esemény-
mentesen zajlottak le csakúgy, 
mint a civilek által szervezett ke-
rékpártúra. 

A Szekeres József Konferencia- 
és Rendezvényközpontban ok-
tóber 18-án került sor a Magyar 
Sportlövő Szövetség megalakulá-
sának 150 évfordulója alkalmá-
ból megrendezett ünnepségre. A 
rendezvényt a battai polgárőrség 
biztosította, az OPSZ és a MSSZ 
között létrejött együttműködé-
si szerződés alapján, ami szintén 
eseménymentesen került lebo-

nyolításra. Az ünnepséget Sinka 
László a szövetség jelenlegi főtit-
kára szervezte és vezette le.

Az október 23-i rendezvényso-
rozat szintén rendben lezajlott.

A polgárőrség a hónap vé-
gén felkészült a rendőrséggel és 
a közterület-felügyelettel Minden 
Szentek és Halottak Napjára. 

Folytatták a szelektív hulladék-
gyűjtők ellenőrzését, a tapasztala-
tok szerint a tavalyi hasonló idő-
szakhoz képest jóval kevesebb 
a visszaélés. A lakosság részéről 
még tettenérés is történt az óvá-
rosi területen meglévő szelektív 
hulladékgyűjtőnél.   

Nem jó hír, hogy a szokásosnál 
is több kisebb-nagyobb baleset 
volt a városban, aminek nem tud-
ni az okát.

Felkészültek a téli hónapokra 
vízen és szárazföldön egyaránt, 
csakúgy, mint az újabb covid-dal 
kapcsolatos szigorításokra.

A rohamosan emelkedő üzem-
anyagárak megnehezítik a polgár-
őrség munkáját.

A Százhalombattai Polgárőr 
Szervezet minden városlakónak jó 
egészséget kíván.

n

Mozgalmas október –
polgárőr beszámoló

Az Országos Polgárőr Szövetség a százhalombattai szervezet el-
nökét, Szél Pált a legmagasabb szintű elismerésben részesítette 
az október 23-i ünnepségsorozat keretében. A Kopácsi Sándor 
Érdemérmet Simicskó István volt honvédelmi miniszter, Kovács 
István r. vezérőrnagy, rendőrségi főtanácsos, gazdasági orszá-
gos rendőrfőkapitány-helyettes és Dr. Túrós András nyugalma-
zott országos rendőr főkapitány az Országos Polgárőr Szövetség 
elnöke adta át a Teve utcai „rendőrpalotában”.

„A tanító olyan lámpás, mely minél inkább világít másnak, annál 
inkább fogyasztja önmagát.”  Gárdonyi Géza

Elhunyt Csécsey Károlyné
Az egykori, római kori határvo-

nal, a dunai limes hálózati szere-
pe nemcsak a határvédelemben, 
hanem a kereskedelmi útvona-
lak szempontjából is alapvető volt. 
Felismerve ennek a hálózatnak a 
nemzetközi és határokon átnyúló 
identitásképző szerepét, a projekt 
arra törekszik, hogy hangsúlyozza 
a dunai limes kulturális, szimbo-
likus és turisztikai értékét. Mint-
egy 2000 év elteltével a római-kori 
örökség továbbra is mindennapja-

ink részét képezi, az ókori kultúra 
lenyomatai a Duna teljes hosszá-
ban jelen vannak a mai napig. A 
folyam mentén fekvő országok je-
lentős városai közül számos büsz-
kélkedhet római múltjával, de szá-
mos kisebb település is lenyűgöző, 
római kori emléket mondhat ma-
gáénak. Ezek között azonban több 
olyan rom is van, amelyek feltárá-
sa még várat magára, így a marad-
ványok sok esetben ki vannak téve 
a természet viszontagságainak, 
akár áradások fenyegetésének. Ha 
megőrzésükre nem fordítunk elég 

figyelmet és erőforrást, az a világ 
egyik legnagyobb történeti határ-
rendszerét alkotó helyszínek vég-
leges eltűnését is jelentheti. 

A projekt célja, hogy minden 
kísérleti helyszín kiemelt, magas 
színvonalú élő történeti kezde-

ményezéssel gazdagodjon, amely-
lyel szó szerint újból élettel telhet 
meg az egykori dunai limes vidéke. 
Mindezzel lehetőség adódik a te-
rülethez kapcsolódó ismeretanyag 
továbbítására.

 n

Mit rejt a föld? – Római emlékek 
feltérképezése Százhalombattán

Folytatás az előző oldalról
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Százhalombattán nemcsak gyer-
meknek, de felnőttnek is igen jó 
lenni. Kulturált, szép környezet-
ben élhetünk, jó a közbiztonság, jól 
működik a szociális háló, az idő-
sek is sportolhatnak, s kulturális 
életünk is viszonylag gazdagnak és 
színesnek mondható. Vannak tere-
ink, ahol meditálhatunk magányo-
san, vagy beszélgethetünk mások-
kal, s akár ki is nyílhatnak egymás 
felé tartó gondolataink. Terek, ahol 
rácsodálkozhatunk a városra, vagy 
a fölöttünk kibukkanó felhő-me-
zőkre. Persze, ha a novemberi ég 
a szürkeségtől el kezd beszűkülni, 
tereink is szűkebbé válnak. Az ősz 
végi idő, minta egy kicsit elidege-
níteni akarná az embert az ember-
től. Ezért is tartom szerencsésnek a 
Szigetvári Jóska által kezdeménye-
zett adventi ünnepségsorozatot. 

Az advent szó a latin advenio 
igéből származik, ami azt jelen-
ti: eljön, közeledik, megérkezik. 
Ki is? Az, aki a bűntől halálba-rop-
pant embert az igaz élet világossá-

gába emeli. A novemberi ég bezá-
rulása és sötétsége életünkre hen-
geríti a szabadulás gondolatát, 
az élet megújulásának a vágyát, s 
szinte önvédelmünkké válik a re-
mény, benne a szív legtisztább ér-
zésével: csakis a szeretet tarthatja 
meg a világot.

Néhány hete a mezőgyáni refor-
mátus lelkész a villámpostán egy 
pdf-csomagot küldött el nekem. 
Egy fiatalember kézzel írt versei 
voltak a csomagban, melyek halála 
pillanatáig ismeretlenül hevertek 
íróasztalának csukott fiókjában. 
Egy fiatal férfiról van szó – ez állt a 
mellékelt levélben –, aki betegsége 
fájdalmait nem bírta már mer elvi-
selni, s végül homokos, szomorú 
vizes síkra ért. Gyenge János úgy 
halt meg, hogy nem tudta magáról, 
hogy mekkora költő, s a világ is 
csak most tudhatja majd meg róla. 
A mezőgyáni eklézsia egy kötetet 
kíván kiadni a verseiből. A gyüleke-
zet és a fiú szülei engem kértek fel 
a könyv szerkesztésére és lektorá-

lására. A munka rendkívül feleme-
lő volt és heoretikus volt. Hama-
rosan Budapesten, s remélhetőleg 
városunkban is lesz majd a Mező-
gyáni Ikarosz című verseskötetnek 
bemutatója. Ki is volt a szerzője va-
lójában? 

Gyenge János a „kozmosz” szí-
vében élt, a „csillagok tövissel éke-
sített koronája alatt” írta a verseit, 
s akár, mint egy mesét, úgy is kezd-
hetnénk a költészetéről való tűnő-
dést, hiszen világgá indult kis ki-
rályfiként került az édes anyanyelv 
tündöklő birodalmába, ahol re-
ményt virágzó fegyvere lett a szó, 
hogy az életmámort és a megsem-
misülés-vágyat is átitató sejtelme-
ivel kimondhassa a kimondhatat-
lant, elzenghesse nekünk a világ-
egyetem titkai mögött megtalált 
ősharmóniák himnusz-töredéke-
it. Íme, egy költő, aki az önkeresés 
fénykavargásában fölemelni ké-
pes a liliom- és orgonaillatok tisz-
títótüzében újra nemessé formáló-
dó ember-arcot, aki lét-eleven szív-
dobbanásokkal és nap-robbanásos 
gondolatisággal figyeli a teremtés 
kicsorduló csodáinak mindenen át-
ívelő ér-rendszerét. Egy költő, aki 
pontosan ismeri a szenny megmá-
síthatatlan jelen idejét és a gro-
teszk mindennapok báli mulatsá-
gát. Egy költő, aki közvetlen-egy 
volt a világgal – s talán ezért is tu-

dott oly könyörtelen lenni önmagá-
hoz. 

Ha elmerengve és vigyázva ol-
vassuk a verseit, könnyen meglát-
hatjuk a lelkünk felé indázó költői 
nyelvezet kristálylombjai mögött 
felragyogó tekintetét, a jajszavak-
kal átitatott istenkeresés áhítat-vi-
lágát. Gyenge Jánosnak igazi ott-
hona az anyanyelve volt. Mondhat-
juk így is: a nyelvben élt igazán. A 
fájdalom cseppkőbarlang patak-
csobogásai, a szerelem-éhes árva-
ság sóhajai, az őrjöngések és a té-
tova bánatok zsoltárszavai így lesz-
nek nála az életnek és az élni aka-
rásnak fölbecsülhetetlen értékű, 
attraktív vallomásai. A mezőgyáni 
Ikarosz felrepült, s le már sohasem 
zuhanhat. Gyenge János az Atyá-
hoz vágyódott hazamenni. Sorsa és 
munkássága arra figyelmeztet ben-
nünket, hogy az életet szeretni kell. 
Arra figyelmeztetnek versei, hogy 
meg kell becsülnünk egymást, hogy 
vigyáznunk kell egymásra. 

Hamarosan itt az advent. Kö-
zösen fogunk arra várakozni, aki 
maga a Remény, aki maga szeret. 
Aki azt mondotta magáról, hogy: 
„Én vagyok az út, az igazság és az 
élet; senki sem mehet az Atyához, 
hanemha én általam.” Ne akar-
junk másképp az Atyához menni, 
csakis Krisztus által!

n

VÁ R O S N A P LÓ
Fazekas István

FŐTÉR
Az út, az igazság és az élet

Sütemények, torták, házi főzött fagylalt,  
prémium teák és széles kávékínálat!

Cukrászdánk nyitva minden nap 10:00-20:00!
Kedvenc süteményeit házhoz is rendelheti!

Csomagajánlatainkat tekintse meg honlapunkon: e-batta.hu/rendeles
Telefon: 06 23/ 350-360
Web: www.e-batta.hu

November utolsó hétvégéje idén 
Advent első vasárnapja. Az ünne-
pi hangolódás, a készülődés idő-
szaka minden évben egy különle-
ges, meghitt keretet ad a karácsonyt 
megelőző időszaknak. A Barátság 
Kulturális Központ az idei évben is 
sokszínű programkínálattal várja 
Önöket, hogy élményekkel teljenek 
meg az ünnepi időszak mindennapjai.

A Szent István térre várjuk Önöket 
november 28-án 17.00 órától, hogy 
közösen ünnepeljük Advent első va-
sárnapját, az első Adventi gyertya és 
a város ünnepi fényeinek meggyújtá-
sát. A tavalyi évben a pandémia mi-

att elmaradt a hagyományos Fényfel-
gyújtás, de idén ismét lézershow-val, 
Szulák Andrea koncertjével, gólya-
lábasokkal, forralt borral és kürtős-
kaláccsal várjuk Önöket, hogy szí-
nekkel, hangulatokkal és élmények-
kel töltsük meg a Fő teret. A Fényfel-
gyújtást követően a kulturális központ 
színháztermében immáron 5. alka-
lommal várja Önöket a Proseccós éj-
szakák rendezvénysorozat, mely az 
idei évben a „Fúvószenei gyöngy-
szemektől Adventig” alcímet viseli. 
Tavalyi évben hatalmas sikert aratott 
a Mikulás postaládája, mely novem-
ber 19-e és december 2-a között idén is 

várja a gyermekek leveleit a Barátság 
Kulturális Központ főbejárata mellett, 
az árkádok alatt. December 6-án pe-
dig, a gyermekek nagy örömére, a Mi-

kulás ismét ellátogat a Fő térre, hogy 
élőben is találkozhassanak, néhány 
szót válthassanak a nagyszakállúval. 
Az idei évben is ajándékozhatnak sze-

retetteiknek Színházjegyet karácsony-
ra! Töltsék meg élményekkel az ünne-
pi időszakot és ajándékozzanak közös 
időt a család minden tagja számára. 
Zárják velünk a 2021-es évet! Szín-
háztermünkben a Marica grófnő ope-
rettre várjuk Önöket, a Fő téren pedig 
utcabállal készülünk. Reméljük, Önök 
is velünk tartanak!

A programok részleteit megtalál-
ják az intézmény honlapján – www. 
baratsagkk.hu – Facebook oldalán és 
a kihelyezett szóróanyagokon. Kérjük, 
vegyék figyelembe, hogy a szabadtéri 
programoknál és a Barátság Kulturá-
lis Központ intézménybe történő belé-
péskor az aktuális járványügyi szabá-
lyok érvényesek. 

 n

Adventre készülve
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A felhasználók bejelentése 
alapján a társaságunk a hibát el-
hárítja, de nem rendeltetésszerű 
használat miatt szükségessé vált 
javításokért a felhasználóknak/ 
ingatlantulajdonosoknak kell vi-
selniük a felelősséget.

Tájékoztatjuk, hogy a napok-
ban és az elkövetkező időszakban 
több felhasználó/ ingatlantulaj-
donos felé érvényesítjük kárigé-
nyünket. Amennyiben a lakosság 
részéről ezzel kapcsolatos megke-
resés érkezik Önökhöz, a bejelen-
tések, panaszok hátterében ez áll.

A lakossággal és az Önkor-
mányzattal közös érdekünk, hogy 
a fenti problémákat megelőzzük. 
Ennek érdekében készült a csator-
nahasználati illemtant a lakosság 
részére.

A kiadvány lényege, hogy pon-
tosan meghatározhatóak azok az 
anyagok, amelyeket a csatornába 
le lehet engedni és azokat amelye-
ket, nem mert kárt okoznak a há-
lózatban.

Szigorúan TILOS a csatornába 
engedni mérgeket, gyógyszereket, 
növényvédő szereket, nehézfém 
tartalmú folyadékokat, tűzveszé-
lyes anyagokat, mint higító, fes-
ték, benzin, és a lebomlásuk so-
rán mérgekké vagy tűzveszélyessé 
váló anyagokat!

A csatornahálózat semmikép-
pen nem alkalmas szilárd hulla-

dékok „eltüntetésére”, mert ezek 
elzárják a víz útját és kárt tesznek 
a vízátemelő szivattyúkban, ame-
lyeknek a javítása nem olcsó do-
log. Ilyen szilárd anyagok, ame-
lyeket szintén TILOS a csatornába 
ereszteni a fából, kőből, csontból 
és műanyagból álló háztartási hul-
ladékot, fémkupakot, műanyag és 
üvegpalackokat, macskaalmot 
(akkor sem, ha környezetbarát a 
megjelölése), építési törmeléket, 
homokot, kavicsot, vízben nem 
oldható egészségügyi anyagokat 
(tampon, vatta), egyéb háztartá-
si hulladékot, mint például texti-
lek, növények, szárnyasok tollaza-
ta, gyümölcsmag, szőr.

A szennyvíztisztító-telepek a 
normál életvitellel járó szenny-
víz megtisztítására alkalmasak. 
Túlterhelést okoznak a követke-
ző anyagok, mint az állattartásból 
származó híg trágyalé, háztartá-
si ételmaradék, akkor is, ha kony-
hamalaccal aprított, zsírok, ola-
jok, háztartási állatfeldolgozásból 
származó hulladék, pld.: halfej, 
belsőségek, elpusztult kisállatok 
tetemei, emésztőkből szippantott 
szennyvíz.

A csatornahasználati illemtan 
megtalálható a társaság honlap-
ján. Kérjük, felelősséggel használ-
ják a hálózatot!

Fővárosi Vízművek Zrt.

Csatornahasználati 
illemtan

Az elmúlt időszakban megszaporodott a házi átemelő 
szivattyúk nem megfelelő csatornahasználatból származó 
meghibásodása. A csatornahálózatba juttatott csatorna-
idegen anyagok ellehetetlenítik az átemelő rendeltetés-
szerű használatát. Ez által a felhasználó saját, illetve több 
rákötés esetén a szomszédjai szennyvízelvezetésében is 
fennakadást, súlyosabb esetben leállást okoz. Emellett a 
szennyvíztisztító telep kapacitásának felesleges többlet-
terhelésével is kár keletkezik.
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S P O RT

Rövidpályás Országos Baj-
nokság, Kaposvár, novem-
ber 11-14-e. Első nap. Nagy Ko-
los (2003) 100 vegyes, egyéni csúcs 
6. hely, 100 hát egyéni csúcs. Maro-
si Bálint (2005) a 100 hát a 8. pont-
szerző hely a felnőttek között, egyé-
ni csúccsal.A 4x50 mix vegyesváltó 
(Marosi-Nagy-Rupics-Jánosi) a dön-
tőről csak 1 hellyel lemaradva a 9. he-
lyen végzett. További eredmények: 
Rupics Bendegúz (2005) 100 vegyes 
28. hely; 100 hát 29. hely, Jánosi No-
émi (2004) 50 gyors 25. hely. 

Második nap. Nagy Kolos 
(2003) folytatta a hihetetlen szerep-
lését. 2. versenyszám felnőtt bajnok-
ságon, 2. ‘A’ döntő és egy csodála-
tos 7. hely. Marosi Bálint (2005) 16 
évesen ismét megcsillantott egy ki-
csit abból, amiért korosztálya egyik 
legjobb versenyzője. A 200 vegyes B 
döntőjében a 6. helyet szerezte meg 
óriási egyéni csúccsal. A 4x50 mix 
gyorsváltó (Marosi-Nagy-Rupics-
Jánosi) nagyszerű egyéni csúcsokkal 
a 12. helyen végzett. Rupics Berna-
dett 400 gyors 44. hely, Rupics Ben-
degúz 200 vegyes 38. hely.

Harmadik nap. Selmeci Levente 
(2000), 1 év kihagyás után tért visz-
sza, 4 hét felkészülés áll mögötte. A 
3-ból 3 versenyszámában javította 
meg eddig egyéni csúcsát az OB-n, 
talán legnehezebb versenyszámban 
400 vegyesen lépett előre és szerez-
te meg a 6. helyet a döntőben. Foly-
tatásképp Marosi Bálint (2005) bril-
lírozott ismét 16 évesen a felnőttek 
között és a 100 méteres gyorsúszás B 
döntőjében a 4. helyet szerezte meg 
új egyéni csúccsal, ezzel ő lett napon 
ő az ország 12. leggyorsabb 100-as 
gyorsúszója. 

Az OB eddigi legkellemesebb meg-
lepetése Nagy Kolos (2003), aki 200 
háton újabb nagy tettet vitt véghez, 
6. helyet szerzett a felnőtt és ifi válo-
gatott versenyzőkkel teletűzdelt me-
zőnyben. Jánosi Noémi (2004) 100 
gyors, egy éves kihagyásból vissza-
térve óriási egyéni csúcs, (1:00,46) ez 
több mint 1 másodperccel jobb, mint 
az eddigi legjobb ideje. Rupics Ben-
degúz (2005) 200 hát, 18. hely, új 
egyéni csúcs.

Negyedik nap. Először Maro-
si Bálint (2005) 50 háton úszott 26 
másodpercen belül, és ezzel a B dön-
tő 4. helyét szerezte meg. Nagy Kolos 
(2003) a verseny talán legnagyobb és 
legkellemesebb meglepetése volt a 4 
nap alatt. A 200 méter gyors B dön-
tőben tovább javította egyéni csú-
csát. Ez volt az első felnőtt bajnok-
sága, minden úszása egyéni csúcsot 

ért, minden versenyszámban döntőt 
úszott. Rupics Bendegúz (2005) 50 
háton nagy egyéni csúccsal a 32. he-
lyen végzett. Selmeci Levente (2000) 
100 pillangó 21. hely. Rupics Ber-
nadett (2003) 50 pillangó új egyéni 
csúcs. 

*
Tizenöt versenyző képvisel-

te  VUK SE úszóit az Intercisa 
Kupa II. fordulójában Dunaúj-
városban, november 11-13-án.

Kiváló egyéni csúcsokkal, szám 
szerint 33 egyéni rekorddal, előkelő 
helyezéseket sikerült elérni. Olyan is 
volt, aki rövid pályás eredményét is 
felülmúlta az 50 méteres medencé-
ben. A Versenyzők több számban is 
rajthoz álltak, a sűrű igénybevétel el-
lenére is kitűnően úsztak. Érmes he-
lyezések: Dégi Csenge 1 arany, Rácz 

Bálint 1 arany, 1 ezüst, Nagy Soma 
1 arany, 1 ezüst, Pálinkás Hanga 1 
ezüst, 1 bronz, Bóta Liliána 1 ezüst, 
Kesztler Gábor 1 ezüst, Diaz Zrubecz 
Adriano 2 bronz, Kálmán Nóra 1 
bronz, 4x50m MIX gyorsváltó 1 
ezüst (Nagy Soma/Bóta Liliána/Dégi 
Csenge/Kesztler Gábor), 4x50m lány 
vegyesváltó 1 bronz (Kálmán Nóra/

Dégi Csenge/Bóta Liliána/Pestenácz 
Bíbor)

*
Százhalombatta adott otthon 

X. Matrica Kupának november 
6-7-én. A két napos versenyen 
33 egyesületből érkeztek ver-
senyzők, még Vietnámot is kép-
viselte 9 úszó. 

A kupáért zajló küzdelemben, a 
csapatok rangsorában az 5. helyezést 
érte el a VUK SE szakosztálya. 

VERSENYZŐ I. csoport: a na-
gyok közül hárman álltak rajthoz, a 
többiek pihenőt kaptak a felnőtt rö-
vidpályás országos bajnokságra ké-
szülve. Hét úszásból 7 egyéni csúcs 
is született (Lajkó Csanád 50, 100, 
200 gyors; Arányi Márk 50, 100, 200 
gyors; Rupics Bernadett 200 pillan-
gó), így folytatódik a szeptember óta 

beindított csúcs dömping. A nagy 
csoport 8 versenyzője már 38 egyéni 
csúcsnál jár 8 hét alatt. 

VERSENYZŐ II.-III. csoport: 
Nagy Soma 4 arany, 1 ezüst, Dégi 
Csenge 3 arany, 1 ezüst, 1 bronz, 
Bóta Liliána 2 arany, 1 ezüst, 1 bronz, 
Kesztler Gábor 2 arany, 1 bronz, Mé-
száros Marcell 1 arany, Kálmán Nóra 
3 ezüst, 1 bronz, Rácz Bálint 2 ezüst, 1 
bronz, Diaz Zrubecz Adriano 1 ezüst, 
3 bronz, Santha Dávid 1 ezüst, Rácz 
Vince 1 ezüst, Réti Eszter 2 bronz, 
Pestenácz Bíbor 1 bronz. 

Öt váltó is érmes helyezést ért el, 
4x50m gyorsváltó:, Ezüst 2008-09 
fiúk Fodor Zsombor, Nikolicza Ger-
gő, Németh Andor, Vértesi Leven-
te, Bronz 2008-09 lányok Pestenácz 
Bíbor, Kálmán Nóra, Dulai Vivi-
en, Pálinkás Hanga, Bronz 2010-
11 fiúk Diaz Zrubecz Adriano, Nagy 
Soma, Santha Dávid, Rácz Bálint, 
Bronz 2010-11 lányok Kálmán Nóra, 
Pestenácz Bíbor, Dégi Csenge, Bóta 
Liliána, Bronz 2012- fiúk Kesztler 
Gábor, Rácz Vince, Diaz-Zrubecz 
Rodrigo, Mészáros Marcell. (Forrás: 
VUK SE)

n

Megállíthatatlan úszók
Több versenyen is részt vettek kiváló eredményeket elérve a 
százhalombattai VUK SE úszói a közelmúltban. Számos érem, 
értékes helyezések és egyéni csúcsok születtek.
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Első ízben indultak váltóban, 30,5 
km volt a teljes táv. A 16 körből Noémi 
6-ot teljesített, körönként váltva egy-
mást. A Cat Runners duó 02:35:24-s 
idővel a dobogó második fokára állha-
tott fel. Lak Tünde nagyon büszke lá-
nya teljesítményére.

Fia, Balogh Ákos az 1,3 km-es egyé-
ni távon állt rajthoz, és a harmadik 
helyen ért célba. n

A Budapest Bajnokságon Pupp Le-
vente első helyezést ért el, míg Török 
Lóránt az ötödik helyen zárt.

A Győrben rendezett junior orszá-
gos Bajnokságon Sári Patrik 100 kg-
ban bronzérmes lett, míg Csák Zsolt 
Zétény a saját súlycsoportjánál ma-

gasabb, serdülő korcsoportban indul-
va két győzelemmel a hetedik helyen 
végzett.

Sarkadi János a SZVISE szakmai 
alelnöke a klub nevében elismerését 
fejezte ki az eredményes és dicséretes 
teljesítményért. n

Tovább csökken az egészséges já-
tékosok száma egy újabb sérült miatt, 
illetve a covid okán van, aki nem kí-
ván részt venni a bajnokságban, amit 
megértéssel fogadnak – tájékoztatott 

a klub. Legközelebb november 16-án 
ismét Budapesten, majd pedig nov-
ember 21-én a Klub Sirályban tarta-
nak bajnoki mérkőzést.

n

Kiemelkedő teljesítményt nyújtott 
az OB-n most először versenyző Grátz 
Benjámin, aki 6 magyar bajnoki címe 
mellett 4 országos csúccsal is hozzá-
járult a csapat nagyszerű eredményé-
hez. 

A battai szeniorok az induló 51 csa-
patból a 7. helyen végeztek a pontver-
senyben. A klub gratulál minden ver-
senyzőnek a kitartó felkészüléshez és 
a bevállalós versenyzéshez.

 n

Ezüst-páros
Ezüstérmet szerzett a SZVISE Atlétika szakosztályának futója 
Lak Tünde és lánya Balogh Noémi a „Tisztelet a Hősöknek” 
váltófutáson Ráckevén, október 31-én. 

Judo arany- és bronzérem
Ismételten kitűnően szerepeltek a Százhalombattai Városi Ifjú-
sági Sportegyesület judosai a közelmúlt versenyein.

Továbbra sem megy
A Battai Gurítók tekecsapata a legutóbbi hazai mérkőzésén az 
NT-TE „A” gárdájától szenvedett 5:1 arányú vereséget. A pont-
szerző Borbély Károly volt.

Éremeső
Kilenc arany-, tíz ezüst- és tíz bronzérmet szereztek a százha-
lombattai szenior úszók a X. Hódmezővásárhelyi Szenior Úszó 
Országos Bajnokságon.

Aktuális ellenfelünk évek óta a 
másodosztály dobogóján végez. 
Az idei bajnokságnak is úgy áll-
tak, hogy szeretnék azt megnyer-
ni és feljutni.

Mi öt meccses győzelmi szériát 
hoztunk, de tudtuk jól, hogy há-
rom olyan mérkőzés következik, 
amelyeken szerény esélyünk van a 
győzelmekre.

A mérkőzés elején kicsit megil-
letődötten kezdtünk, aminek kö-
vetkeztében a vendégek ragad-
ták magukhoz a kezdeményezést 
és pillanatok alatt három gólos 
előnyt alakítottak ki. Ez után ki-
egyenlített játék folyt a pályán és 
a két-három gólos különbség nem 
változott egész a 25. percig. Ekkor, 
hathatós játékvezetői segédlettel a 

vendégek elléptek öt gólra. (12-17)
A második félidőt úgy folytató-

dott, ahogy az első abba maradt. A 
két csapat közti távolság hét gólra 
nőtt. Ekkor kicsit összekapta ma-
gát a csapat és a 42.percre felzár-

kózott három gólra. Sajnos ezzel 
el is lőttük az összes puskaporun-
kat. A jobb napot kifogó és egyéb 
segítséget is kapó vendégek foko-
zatosan elléptek és a mérkőzés vé-
gére tetemes előnyre tettek szert.

Ezen a napon meg kellet hajol-
nunk és el kellett ismernünk, hogy 
az ellenfél jobb volt. Pánikra sem-
mi ok, mert a kitűzött célok még 

elérhetők, és azokért dolgozunk 
tovább. 

SZKE: Kovács, Pásztor, Bok-
réta 1 (kapusok), Mogyorósi 2 
(2), Tóth 3, Félegyházi 4, Kővá-
ri 5, Gyurcsovics, Major, Pap 1, 
Kiss 5, Keresztes 1, Fiar 3, Kedves, 
Györkő 1, Bozi; vezetőedző: Ador-
ján Gábor

A következő hazai mérkőzé-

sünkre a Tata ellen december4-
én, szombaton 18 órától kerül sor 
a battai sportcsarnokban, ahova 
továbbra is ingyenes a belépés, de 
csak védettségi igazolvánnyal.

n

S P O RT
Vereség hazai pályán

36-26–ra kikapott a Százhalombattai KE csapata a férfi kézilab-
da NB I/B legutóbbi fordulójában – tájékoztatott a egyesületi 
beszámolóban Tallér Zsolt, a klub technikai vezetője.
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Keresztrejtvény
Anna Seghers német író 1900. november 19-én született. A háború utáni keletnémet irodalom jeles alak-
ja volt, kiemelkedő műve A hetedik kereszt. Mai rejtvényünk egy tőle származó idézetet tartalmaz.

A megfejtéseket 2021. november 26-áig 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 Biksi Méhészet által fel-
ajánlott egy üveg egészséges mézet kaphatja meg.

Az előző számban megjelent rejtvényünk helyes megfejtéséért a Biksi Méhészet egy üveg mézét Törőné Hevesi Erzsébet 
(Százhalombatta) nyerte. Nyereményét átveheti a Polgárok Háza portáján munkaidőben. Gratulálunk! 
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A P  R Ó  H I R  D E  T É  S

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

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 10-17h Péntek és szombat 10-14h. Címünk: Százhalombatta, 
Vörösmarty u. 40. További információ: 06-30-401-5083  www.biksimeheszet.hu

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

Személyre szabott biztosítási megoldásokkal, szerződés-
kötéssel, kárbejelentéssel, egyéb biztosítási ügyintézéssel 
kapcsolatban keressenek bizalommal személyesen, online 
vagy telefonon!
Magánszemélyek és cégek élet-, egészség- és vagyon-
biztosításai, utasbiztosítás, nyugdíj- és egészségpénztári 
szerződések indítása, kezelése.

BOKA ERIKA
Generali Képviselet Százhalombatta
2440 Százhalombatta, Damjanich utca 23.
Nyitva tartás: kedden 8 – 14, csütörtökön 12 – 17 óráig.

06 20 544 7555
kiskapocs@generalimail.hu
FB: Generali Képviselet Százhalombatta

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

SZÁZ HA LOM BAT TAI HÍR TÜ KÖR
VÁ RO SI KÖZ ÉLE TI LAP
Főszerkesztő:Kovács Attila

Kiadja:Promotion Service Nonprofit Kft., Száz ha lom bat ta.   
Felelőskiadó:Kovács Attila 

Előfizethetőa kiadónál, a Százhalombatta, Ifjúság út 7/b. alatt, 
a Hírtükör szerkesztőségében minden csütörtökön 10-től 15 óráig. 

Tel.: 06-23-350-099
Címszerintikiszállításidíj:egy év re 2300 Ft.

Aszerkesztőségcíme:Száz ha lom bat ta, Ifjúság út 7/b., Polgárok Háza
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