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Adventi reménység - felgyúltak a fények

Az ünneplőkkel, színekkel és 
hangulatokkal megtelt főtéren 
az egyházi köszöntők után Vezér 
Mihály polgármester gyújtotta 
meg a „hit lángját”, Török Sándor 
és Nagy Balázs alpolgármesterek, 
valamint Lukács Bernadett kép-
viselő jelenlétében, majd felkap-
csolták a díszfényeket. A „piros 
gomb” megnyomásában Bencze 
Ramóna is segédkezett, a kislány 
levélben fordult ezzel a kérésével 
a polgármesterhez.

Vezér Mihály örömmel ta-

pasztalta, hogy sok városlakó je-
lent meg a főtéren, ami azt üzeni, 
hogy igent kell mondani az élet-
re, az összefogás megtöri a vírus 
erejét, – a védelmi intézkedések 
betartásával – nem szabad felad-
ni a harcot. Nagy szükség van a 
közösségi találkozásokra, az ösz-
szetartozás érzésének erősítésére 
– tette hozzá. Igyekeztek ismét 
úgy megszervezni az eseményt, 
hogy mindenki számára mara-
dandó élményt nyújtson, amihez 
a vásár is hozzájárul. Az árusok 

ezúttal térítésmentesen vehetik 
igénybe a teret.  A polgármester 
kiemelte, hogy a legértékesebb, 
amit családunknak, barátaink-
nak és a környezetünkben élők-
nek adhatunk, a szeretetünk, tö-
rődésünk és figyelmünk. Érde-
mes átgondolni az elmúlt évet, 
számvetést csinálni, nagyon fon-
tos, hogy megőrizzük szívünkben 
„a szeretet lángját”. Vezér Mihály 
áldott, békés, egészségben és sze-
retetben gazdag adventi készülő-
dést és Karácsonyt kívánt az ün-
neplőknek. 

Nagy Balázs alpolgármester 
szerint az Advent, a Karácsonyra 
való hangolódás során nemcsak a 
településeket és az ingatlanokat, 
hanem a lelkeket is érdemes fel-

díszíteni. A sok nehézség ellené-
re is időt kell szánni az ünnepre 
való készülésre, több figyelmet 
kell szentelni a család számá-
ra. Reményei szerint a karácso-
nyi meghitt hangulat megnyug-
vást hozva segít elfelejteni a gon-

dokat és erőt ad a folytatáshoz. A 
jövőt illetően sem várható köny-
nyű év, azonban továbbra is azon 
lesznek, hogy fejlődő, virágzó pá-
lyán maradjon a város. 

Szulák Andrea örömét fejez-
te ki, hogy nem maradt el a ren-
dezvény, amelyre ünneplőbe öl-
tözött lélekkel érkezett. Ugyanak-
kor nem könnyű felülemelkedni 
az elmúlt nehéz időszakon, amely 
alázatra, önzetlenségre tanítot-
ta a művészvilágot is, ő maga is 
igyekszik minél jobban megbe-
csülni a színpadon töltött pillana-
tokat. Hálás azért, hogy hivatása, 
az éneklés és a színházi szereplé-
sek révén sok érzelmi feltöltődés-
ben lehet része. Magánember-
ként számos mélységet és magas-
ságot élt meg az év során, sokáig 
nem tudta megtalálni az egyen-
súlyt. A hullámvasúton való uta-
zás ugyanakkor hívő emberként 
a belső béke megteremtésére és 
türelemgyakorlásra ösztönözte, 
amely révén optimistán tekint a 
jövőbe. n

Ünnepi díszkivilágításba öltözött Százhalombatta, és 
meggyújtották az első gyertyát az adventi koszorún a 
Szent István téren felállított színpadon november 28-
án. Szulák Andrea koncertjével, a Canticum Novum 
kórusénekével, lézershow-val, gólyalábasokkal, 
vásárral, forralt borral és kürtőskaláccsal várták a 
városlakókat.
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A Battai Motorosok Egyesülete kér-
te a segítségemet abban, hogy szíve-
sen körbekísérnék a Mikulást a város-
unkban, előreláthatólag 15-20 db két-
kerekűvel. 

Több megbeszélést folytattunk an-
nak érdekében, hogy minél szervezet-
tebben és gördülékenyebben történjen 
ez a rendkívüli érdeklődésre számot 
tartó esemény. A közúti közlekedést 
nem akadályozva és a KRESZ-t betart-
va érkezik a menet a 11 megálló hely-
hez, ahol a megjelölt időpontban vár-
hatják a nagy szakállút. A túra első ál-
lomása a Családok Átmeneti Otthona, 
az utolsó, pedig a Matta-kertben lesz.

A december 5-ei vasárnapi túra 
útvonala:

16:10 CSÁO; Családok Átmeneti Ott-
hona, Csen te rics S. út, ERBE Telep
16:25 Ady E. utcai parkoló, SZTK mel-
lett

16:40 SZISZKI játszótér Urbárium
16:55 Piac tér Spar parkoló
17:10 Rubik kocka parkoló
17:25 Tesco-Shell kút parkoló
17:40 Dunafüred, Napsugár tér par-
koló
17:55 VSZK Strand parkoló
18:10 Zenálkó Etel Óvárosi Közössé-
gi Ház
18:25 Régészeti Park parkoló
18:40 Matta-kert, Körtefa u. - Barack-
fa u. sarok

A hideg időjárási előrejelzések mi-
att egy megállónál 10 percet lesznek a 
feldíszített motorosok, mindenki kap 
szaloncukrot, cukorkát. A Mikulást az 
eső sem állíthatja meg, ez esetben au-
tóval megy végig a kijelölt több mint 
2,5 órás útvonalon, hiszen ezen az es-
tén mindenki arcára mosolyt kell va-
rázsolnia.

Szabó Gábor
önkormányzati képviselő

Mint ismeretes, Vezér Mihály pol-
gármester magánemberként, 500 ezer 
forintos felajánlással alapította a civil 
szervezetet a koronavírus-járvány mi-
att nehéz helyzetbe kerülő százhalom-
battai családok és vállalkozások meg-
segítésére. A kuratórium elnöke dr. 
Bercziné dr. Fazekas Olga ügyvéd, to-
vábbi tagjai dr. Horváth Ágota aljegy-
ző és Ádám Erika, a Hotel Training 
igazgatója.

Vezér Mihály örömét és köszöne-
tét fejezte ki, hogy sokan támogatták 
az alapítvány munkáját. Jelentős tár-
sadalmi összefogással, eddig összesen 
mintegy 20 millió forint értékben tud-
tak anyagi segítséget nyújtani, illetve 
különböző tárgyi adományokat bizto-
sítani azoknak, akiket leginkább súj-
tott a járvány. Az általános iskolák - a 
pedagógusokkal és az intézményveze-
tőkkel egyeztetve - egyenként 7, a kö-
zépiskolák pedig 4 tabletet kaptak, így 
a gépet igénylő diákok is csatlakoz-
hattak az otthoni online oktatásához.

Dr. Bercziné dr. Fazekas Olga el-
mondta, hogy számítottak a tapasz-
talható újabb hullámra, a kuratóri-
um ezúttal is a leghasznosabb célra 
szeretné fordítani a jelenleg rendel-
kezésre álló kisebb összegű alapítvá-
nyi forrást. Emlékeztetett, hogy a ta-
valyi hirtelen jött távoktatás során az 
adományok révén a rászoruló csalá-
dok nem maradtak eszköz nélkül. Az 
alapítás szándékának megfelelően, a 
civil szervezet tevékenysége a továb-
biakban is kifejezetten a járványhoz 
kapcsolódhat.

Völgyi Róbert pedagógus el-
mondta, arra törekszenek, hogy a di-
ákok ne csak játékra, vagy közössé-
gi kommunikációra, hanem tudás- és 
készségfejlesztésre is használják az 
okoseszközöket. Köszönetét fejezte 
ki az alapítvány részére, mert az ado-
mány révén már 30 tablet áll rendel-
kezésükre, amelyek hatékonyan segí-
tik az oktatást.

n

Vezér Mihály polgármester örö-
mét fejezte ki, hogy nagy az érdek-
lődés a kezdeményezés iránt, amely 
felélénkíti a közösségi életet is. Re-
ményét fejezte ki, hogy több hasonló 
esemény lesz a jövőben is, amennyi-
ben ezt a nem akadályozza a járvány-
helyzet.

A városvezető elmondta azt is, 
hogy a parkolási gondok enyhítése 
és a szabadidős tevékenységi lehető-
ségek bővítése érdekében az Önkor-
mányzat mintegy három éve vásárolt 
telket a Matta-kerti részen. Három 
terv készült, amely szerint a területen 
csak parkoló létesülne 44 férőhellyel, 
illetve az igényekhez igazodva 22 fé-
rőhelyes parkoló épülne játszótérrel, 
vagy sportparkkal megosztva. A vég-
leges döntés a közösségi akarat függ-
vényében születik majd meg.

Szabó Gábor, a városrész képvise-
lője elmondta, hogy lakossági megke-
resésre Kanicsár Betty szervezte meg a 
bolhapiacot, amelyen nagyon sok árus 
jelent meg. Szeretnék, ha hagyomány-
nyá válna az esemény a Szent László 
téren. Köszönetet mondott a polgár-

mesternek, hogy elkészültek a Matta-
kerti fejlesztési tervek, amelyekről két 
éve kezdődött részletes egyeztetés a 
lakókkal. Úgy tűnik, hogy jelenleg a 

parkoló megvalósítására van a legna-
gyobb igény, aminek egyébként a leg-
kisebb a bekerülési költsége – tette 
hozzá a képviselő.

n

Hathatós segítség
A százhalombattai Eötvös iskola meghívásának eleget téve, 
angolóra keretében láthatták „A Remény Bajnoka Alapítvány” 
tagjai a szervezet által tavaly májusban adományozott táblagé-
pek gyakorlati használatát.

Motoros Mikulás Százhalombattán

Új kezdeményezés  
és fejlesztés Óvárosban

A százhalombattai Piac téren szokásos bolhapiac nyomán a 
településrész központjában is vásárt rendeztek november 20-án. 
Az eseményen bemutatták a Matta-kertre vonatkozó építési 
terveket.
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A Barátság Kulturális Központ 
idén is meghívta Lépcsős teraszára 
a Mikulást, aki december 6-án hét-
főn, 16.00-18.00 óra között várja a 
gyermekeket, hogy megismerked-
hessenek vele. Ezen a napon a kul-
turális központ Mini Galériájában 
megnézhetik, milyen a Karácsony 
az Üveghegyen túl. A tárnoki Szabó 
Üveg díszeiből berendezett tárlaton 
nemcsak megcsodálni lehet a kü-
lönleges díszeket, de akár egy közös 
családi fotózás különleges színhelye 
is lehet a bájos fotósarok egész dec-
emberben.

A karácsonyra szánt ajándékok 
beszerzéséhez is találnak ötlete-
ket és megvásárolható tárgyakat a 
BKK-n belül, hiszen a SZAK Stúdió 
és barátai karácsonyi tárlata egy ka-
rácsonyi vásár is egyben, mely szin-
tén december 6-án veszi kezdetét.

Ha pedig egy kis szabadtéri for-

gatagra vágynak látogassanak ki a 
Szent István térre, igyanak forralt 
bort, nézelődjenek, vásároljanak és 
töltődjenek élményekkel, illatokkal.

Egy varázslatos mesevilágba re-
pülhetnek el kicsik és nagyok dec-
ember 11-én, szombaton 18.00 órá-
tól, a Szegedi Kortárs Balett Diótö-
rő című előadásával, mely az egyik 
legszebb táncszínházi előadás a ka-
rácsonyváró időszakban.

Felhívjuk szíves figyelmüket, 
hogy a Barátság Kulturális Központ 
rendezvényein 2021. november 26-
tól átmeneti időre, visszavonásig a 
18 éven felüliek csak érvényes vé-
dettségi igazolvánnyal és a hozzá 
tartozó személyazonosságot igazoló 
okmánnyal vehetnek részt.

Örömteli Adventi készülődést 
kívánunk!

A Barátság Kulturális Központ 
csapata

Szabó Gábor óvárosi képviselő 
elmondta, hogy Hoàn Kim, a HHTC 
SUPER Diszkont tulajdonosa még 
ősszel egyeztetett vele az ajándé-
kozásról. Az üzletember két lánya 
a tagóvodába járt, most már csak a 
fia, ezért esett a választás az intéz-
ményre, amelynek mosógépre volt 
szüksége.  A képviselő 10 liter mo-
sószert ajánlott fel az óvodának, a 
Sérültekért Alapítványnak adomá-
nyozott televízióhoz pedig a készü-
lék felszereléséhez szükséges kon-
zolt szerzett be. Mindkét ajándék 
mellé kézfertőtlenítőt, szájmaszkot 
és szaloncukrot is vittek. 

Mikulásik Judit, a Pitypangos 
Óvoda intézményvezetője köszöne-
tét fejezte ki az adományért. Mint 

mondta, nagy segítséget jelent a fél-
ipari mosógép, mert gyakran van-
nak használatban a berendezések.

A Sérültekért Alapítvány nevé-
ben Czeczon Zsuzsa, a szervezet ve-
zetője mondott köszönetet a televí-
zióért. Hálásak azért is, mert sokan 
ajánlottak fel adományokat és egyéb 
segítséget Advent közeledtével. Sza-
bó Gábor a vállalkozóval való egyez-
tetés után kereste meg őket, ezt kö-
vetően kérték a készüléket, amelyet 
a többi között filmklubhoz vesznek 
majd igénybe. Maguk is tervezték 
már korábban a beszerzést a bedol-
gozói munkából származó bevétel-
ből, így azonban másra fordíthatják 
ezt az összeget – tette hozzá.  

(HTV)

HÍ REK-AK TU A LI TÁ SOK

PROG RAM AJÁN LÓ

Áramszünet. Szünetel a szol-
gáltatás a villamos hálózaton végzett 
munkálatok miatt Százhalombattán 
több utcában december 7-én, 9-14 óra 
között. Ady Endre utca 5, 7, 9, 11, 13, 
Csokonai utca 50, 56, Dunafüredi út 
1, Erőmű út 2, Gesztenyés út 1, 1a, 3, 
7, 8a, 10, 15, 17, 19, József Attila utca 
49, Pannónia út 1, 1a, 3, 5, 6, 9, 11b-g, 
13, 13/d, 15, 171772/28, Radnóti utca 
1-8, 10, 12, 14, 16, 18, Vörösmarty Mi-
hály utca 66, 68, 68b, 68c. Amennyi-
ben a munkálatokat előbb befejezik, a 
hálózat előzetes értesítés nélkül visz-
szakapcsolják.

***
Álláslehetőség. Szakassziszten-

seket keres több területre a Száz-
halombattai Egészségügyi Közala-
pítvány a Százhalom Egészségügyi 
Központ – 2440 Százhalombatta 
Gesztenyés út 10 szám alatti – szak-
rendelőjébe. Elsősorban endoszkó-
pos, sebészeti, nőgyógyászati, reu-

matológiai, ortopédiai, traumatológi-
ai, röntgen vagy radiológiai OKJ vég-
zettséggel rendelkezők jelentkezését 
várják. Az Intézmény nem tartozik 
az egészségügyi szolgálati jogviszony 
alá. Munkavégzés hétfőtől péntekig 
van, a hétvégék és ünnepnapok sza-
badok. Jelentkezni telefonon vagy 
e-mail-ben lehet Erben Attiláné ve-
zető asszisztensnél. E-mail: fonover@
mail.battanet.hu, telefon: 06-30-819-
0586. 

***
Munkatársat keres a rác

keresztúri drogterápiás otthon. 
Elsősorban férfi lelkész munkatár-
sat keres a Magyarországi Reformá-
tus Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő 
Drogterápiás Otthona, a szenvedély-
betegek felépülésének missziós evan-
gelizálásához. Jelentkezés: fényképes 
szakmai önéletrajzzal, motivációs le-
véllel és a bérigény megjelölésével az 
eszter@kimm.hu címen. n

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. 
- HBVK

December 4. (szombat) 17 
óra: BattaSlamExtra – Dirty Canvas 
koncert – Zenálkó Etel közösségi ház 
Óváros

December 6. (hétfő) 16 óra: 
Találkozás a Mikulással! – BKK lép-
csősor

December 6. (hétfő) 18 óra: 
SZAK Stúdió és barátai: képzőművé-

szeti vásár megnyitója – BKK galéria
December 7. (kedd) 17 óra: 

Fény – Adventi kiállítás: Keleti Anikó 
pasztell képei – HBVK

December 10. (péntektől): Ad-
venti versklippek a HBVK facebook 
oldalán, minden nap

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

December 14. (kedd) 17 óra: 
Diakedd a gyermekkönyvtárban: A 
Népmesekincstár meséi - HBVK

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

Újdonságok a könyvtárban
 Ruth Ben-Ghiat: A hatalom megszállottjai

Sally Rooney: Hová lettél, szép világ
Estók János: Nők a magyar történelemben
Christopher Farnsworth: Halálakták
Agatha Christie: Adventi krimik
Jordan B. Peterson: Túl a renden -  
újabb 12 szabály az élethez
Beatrix Potter: Nyúl Péter adventi  
kalendáriuma
Kolozsi Angéla: Jenci néni és az okostelefonok
Štěpánka Sekaninová: Hétköznapi holmik  
krónikája
Nógrádi Gergely: A Mirrén titka

Hamvas Béla Városi Könyvtár, Százhalombatta   
www.hbvk.hu 

Nyitva tartás: hétfőn 12-19, kedden 10-17, szerdán zárva, 
csütörtökön 10-17, pénteken 12-18, szombaton 9-12.

Jótékony adomány
A százhalombattai Pitypangos Óvoda Óvárosi Tagóvodájának 
mosógépet, a városban működő Sérültekért Alapítvány számára 
pedig televíziót adományozott egy helyi vállalkozó.

A várakozás öröme
Az Adventi időszak mindannyiunknak a várakozásról szól, de 
legjobban egész biztosan a gyermekek várják az év ezen napjait.
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Baranyi Pálné alapító az 1990-
es októberi önkormányzati válasz-
tások után került be a képviselő-
testületbe, ekkor fogalmazódott 
meg benne a gondolat, hogy a kö-
vetkező évi tiszteletdíját jótékony 
célra, fogyatékkal élő emberek se-
gítésre fordítja. Mint mesélte, el-
határozásában személyes indítta-
tást jelentett, hogy húgának sok ki-
hívással kellett megküzdenie csípő-
sérülése okán, illetve egészségügyi 
tanulmánya során, a kórházi gya-
korlaton számos rendellenes eset-
tel találkozott. További motiváci-
óként később az Erőmű bölcsődé-
jében szembesült azzal, hogy egy 
értelmileg sérült kisfiú állapotát 
nehéz volt elfogadtatni a szülőkkel.

Külön számlán gyűlt össze a be-
jegyzéséhez akkor szükséges leg-
alább 100 ezer forint, ami után 
1991 novemberben bejegyzésre ke-
rült az alapítvány.  Cseh Kornélné, 
a Szülők Fóruma Egyesülete ve-
zetője nagy segítséget nyújtott az 
alapítvány létrehozásában, és biz-
tosította a szakmai hátteret és ezt 
követően 2014-ig eleinte titkára, 
majd elnőke volt az Alapítványnak. 
Megalakulása után egyre több szü-
lő fordult segítségért a szervezet-
hez.  Önkormányzati támogatással 
napközbeni ellátásukat Kipp Kopp 
Óvodában oldották meg.

A nappali ellátás mellett később 
a művelődési ház adott otthont a 
tanköteles kort meghaladók szá-
mára ahol fejlesztésként kosárfo-
nó- és szőnyegszövő foglalkozáso-
kat tartott az alapítvány.1995-ben 
megszületett az első együttműkö-

dési megállapodás az önkormány-
zattal, mely négy évre szólt, és az-
óta folyamatosan megújul.

1999-től a Közép-Duna-völgyi 
Vízügyi Igazgatóság tulajdonában 
lévő Gátőrházban folytathatta te-
vékenységét a szervezet, melyet az 
igazgatóság bérleményként rendel-
kezésükre bocsátott. 

A már eddig is meglévő kéz mű-
vesfoglalkozások mellett a József 
Nádor Szakképző iskolával együtt-
működve szakmát adó képzést in-
dítottak az ellátottak részére elein-
te szőnyegszövésből és a kosárfo-
násból, később pedig parkgondo-
zásból is. 

2005. január 1-jétől az alapít-
vány létrehozta a Mezőföldi Ott-
hon Fogyatékosok Nappali intéz-
ményét, melynek vezetője 2007-ig 
Dr. Demeterné Sajtos Mária volt, 
aki ezután 2021-ig kurátorként se-
gítette az alapítvány munkáját. Ez 
által normatív állami támogatás-
ra is jogosult a szervezet, valamint 
együttműködési megállapodást kö-
tött az Önkormányzattal, melynek 
keretében Százhalombatta Város 
Önkormányzata a kötelező alap-
szolgáltatáshoz rendszeres támo-
gatást biztosít. 

2007-ben új szervezeti egység-
ként elindult a Támogató szolgál-
tatás működtetése is, mely az ala-
pítvány ellátottjai mellett a Százha-
lombattán élő fogyatékos emberek 
életminőségében nyújt segítséget a 
szállítás és személyi segítség bizto-
sításával.

Szintén 2007-ben pályázat ke-
retében lehetőség nyílt a fejlesztő 

foglalkoztatás elindítására, mely-
nek keretében képességeiknek 
megfelelően-munkaviszonyban, 
vagy megállapodás alapján munkát 
végezhettek az ellátottak. Ez azóta 
is folyamatosan működik.

A nappali ellátás keretében leg-
feljebb 29, a fejlesztésben 20 fő 
foglalkoztatható – tudtam meg Kő-
rösi Edit gazdasági vezetőtől. Utób-
bi tevékenység folytatására két-

évente pályázatot kell benyújtani, 
a támogatás összegéről azonban 
évente határoz az illetékes hivatal. 
Kiterjedt működésüket jól mutat-
ja, hogy a jelenlegi foglalkoztatot-
takon kívül az elmúlt évtizedekben 
további 51 főt segítettek.

A nappali ellátás és a fejlesztés 
egymásra épül, kiszámítható napi- 
és heti rendet követve – mondta el 
Czeczon Zsuzsa intézményvezető. 
Bedolgozói, szőnyegszövő, kosár 
fonó, és kerámia műhelymunkát 
végeznek délelőttönként, a termé-
keket pedig értékesítik. Szerződés-
ben állnak a battai ipari parkban 
működő Toyo Seat céggel, amely 
számára heti 30 ezer darab hang-
tompítót szerelnek rá az autóülé-
sekhez használt rugókra, valamint 
fémpálcikákat helyeznek el az ülés-
vásznak aljára. A másik bedolgozói 
tevékenység során a kartonokban 
érkező perforált kártyalapokat ki-
törve paklikat állítanak össze, ame-
lyeket behelyeznek a hajtogatás-
sal elkészített dobozokba. Továb-
bi szerződéses munka a különböző 
méretű ásványokból történő karkö-
tő- és nyakláncfűzés.

Sokrétűek a délutáni egyéni, il-
letve csoportos fejlesztések, komp-
lex művészet terápia, rajzolás, ház-

Emberek az emberekért – három évtized története
Harminc éve, 1991 óta működik Százhalombattán a Sérültekért Alapítvány, amelynek cél-
ja a tanköteles koron túli fogyatékkal élő emberek nappali ellátása, képzése, képessége-
ik fejlesztése, foglalkoztatása, társadalmi beilleszkedésük segítése. A szervezet néhány 
munkatársával és foglalkoztatottjával beszélgettünk a kezdetekről és a mindennapokról.

Foly tatás a következő ol da lon
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tartási ismeretek, énekfoglalkozás, 
pszichológiai tanácsadás, kertgon-
dozás. Az egészséges életmód része 
a napi egy, másfél órás városi séta, 
ami közben terméseket, ágakat is 
gyűjtenek a kézműveskedéshez. 

2021-ig a Sérültekért Alapítvány 
keretei között működött a Felhőjá-
rók Mozdulatszínház, mely ez évtől 
önálló alapítványként folytatja te-
vékenységét.

A szervezetet négytagú kuratóri-
um irányítja és ellenőrzi, melynek 
jelenlegi tagjai: Baranyi Pálné ala-
pító, Csehák Hajnalka elnök, Ko-
lozsvári Zoltán és Sinka László ku-
rátorok. Az összetétel változott az 
évek során, az elnöki feladatot elő-
ször Dr. Kovács László röntgenor-
vos, országgyűlési képviselő látta 
el, illetve a testület tagja volt Sárosi 
Gábor református lelkész is. A ku-
ratórium határozza meg az alapít-
vány értékrendjét, tevékenységét, 
és őrködik afelett, hogy ne sérüljön 
az eredeti cél, miszerint minden 
foglalkoztatott egyforma szakértel-
met, figyelmet és ellátást kapjon. 
A kezdetektől jelen lévő Kolozsvá-
ri Zoltán mellett, Csehák Hajnalka 
pszichológusként szakértelmével 
nagyban segíti az alapítvány mun-
káját, csakúgy, mint az irányítás-
ban nagy tapasztalattal rendelkező 
Sinka László, Százhalombatta volt 
alpolgármestere. Baranyi Pálné ki-
emelte, hogy a 30 év alatt megfor-
duló valamennyi munkatárs is szá-
mos értékkel gyarapította tevé-
kenységüket.

Jó hangulatú beszélgetés bonta-
kozott ki az alapítvány által foglal-
koztatottakkal, Egyed Valéria, Her-
mann Erzsébet, Volárovits Ágnes, 
Liczenciás Erzsébet, Gráczer Dá-
vid és Ofella Margit osztotta meg 
gondolatait, illetve az alapítvány-
nál legrégebben dolgozó Szalainé 
Gedrus Erzsébetet, a szövőműhely 
vezetőjét kérdeztem munkájáról.

Mindannyian sok feladatot el 
tudnak látni, jól érzik magukat az 
összetartó közösségben. Ágnes, 

Herman Erzsébet és Egyed Valé-
ria, akik már a kezdetektől fogva az 
alapítványnál vannak, mindig sze-
retettel bátorítják az újonnan ér-
kezőket. Ágnes specialitása a mé-
csessel vagy led füzérrel világító, 
„fényszoborként” ható agyagfor-
ma, és fontos indíttatás volt az éle-
tében, hogy édesanyja az elsők kö-
zött tanította a kosárfonást még a 
művelődési ház termében. Erzsé-
bet családjában is hagyomány a ko-
sárfonás és a szövés; ő maga is ter-

vez mintákat. Megjegyzendő, hogy 
az agyagozásnál különösen figyel-
ni kell, hiszen tévesztés esetén elöl-
ről újra kell kezdeni a tárgy felépí-
tését. Liczenciás Erzsébet 2007 óta 
nappali ellátott, korábban varrónő-
ként dolgozott, ez áll hozzá a leg-
közelebb, de szereti a szőnyegszö-
vést, újabban pedig a kerámia tár-
gyak készítésében is részt vesz. Dá-
vid, - akinek igen szép az orgánuma 
– 2009-ben kapcsolódott a cso-
porthoz, a szövés és a kertrendezés 
a fő területe. Margit 16 éve busz-
szal jár be Ráckeresztúrról az ala-
pítványhoz, ezért már 6 órakor fel 
kell kelnie. Szőnyegszövő, valamit 
kert- és parkgondozói vizsgát tett, 
de - csakúgy, mint a többiek - más 
tevékenységet is kreatívan és rugal-
masan el tud végezni.

Szalainé Gedrus Erzsébet 1997 
óta vesz részt az alapítvány munká-
jában, előtte óvónőként dolgozott 
százhalombattai intézményekben. 
Mint mondta, azonnal megszeret-
te a segítőkész közösséget, többe-
ket korábbi munkahelyeiről ismert 
már. Másokhoz hasonlóan folya-
matosan képzi magát, a többi kö-
zött játszóházvezetői és szociális 
gondozói szakképesítést szerzett, ő 
is „univerzális” munkatárs.

Tizenkét szociális szakképzett-
séggel és kézműves végzettséggel, 
gyakorlattal rendelkező kolléga áll 
dolgozói munkaviszonyban az ala-
pítvánnyal, akik kézügyességük, 
empátiájuk és emberszeretetük ré-
vén bármely területen tudják he-
lyettesíteni egymást – mondta el 
Czeczon Zsuzsa.

Jeles esemény a szokás szerint 
június második szombatján tar-
tott, műsorral színesített „Arany-
szív Ünnep”, amikor a családta-
gokkal, barátokkal együtt főznek; 
egyúttal átadják a formába öntött 
„Aranyszív Díjat”, azon kollektívá-
nak, társaságnak vagy személynek, 
aki az adott évben anyagilag, vagy 
más módon jelentősen segítette az 
alapítvány munkáját. A másik nagy 
ünnep a Karácsony, amely során 
ajándékokat készítenek, a közös 
ebéd után pedig visszatekintenek 
az elmúlt hónapokra. A téli szüne-
tet követően januárban kezdődik 
újra a foglalkoztatás. A közösség-
építést erősítik a helybeli és távo-
labbi kirándulások, köztük az álta-
lában víz közeli helyekre szervezett 
három napos út. Jó kikapcsolódási 
és feltöltődési lehetőség napozással 
és fürdőzéssel a nyári heti kétszeri 
strandolás is. 

Zsuzsa szólt arról is, hogy fontos 
misszió az érzékenyítés, amely so-
rán céges rendezvényeken tartanak 
kézműves bemutatókat. Hasonló 
céllal iskolai és gyerek csoportokat 
fogadnak, akár családi nap kereté-
ben, közös kézműveskedéssel, játé-
kokkal egybekötve. 

A védett munkahelyről kilépve, 
intézménylátogatáson is részt vet-

tek az ellátottak a közelmúltban, 
megismerkedhettek az erőműben, 
a postán és a könyvtárban zajló 
munkával. Tervezik, hogy további 
helyeket is felkeresnek.

Az alapítvány lehetőséget ad a 
diákok számára a közösségi szol-
gálatra. Egyre több intézménnyel 
kötöttek erre irányuló szerződést, 
van, aki a kötelező 50 óra után is 
visszajár, illetve önkéntesek is szí-
vesen segítek a munkában, tölte-
kezve a jó közösségi légkörben.

Baranyi Pálné „gyermekeit” hall-
gatva meghatódottan jegyezte meg, 
hogy érdemes volt elindulni ezen 
az úton 30 évvel ezelőtt.   

Végezetül, kissé rendhagyó mó-
don, engedtessék meg e sorok jegy-
zőjének néhány gondolat. Köszö-
nöm, hogy bepillanthattam az ala-
pítvány életébe, ahol hivatástu-
dattól átitatott, igazi csapatmunka 
zajlik. Jó volt megtapasztalni, hogy 
ezt a közösséget elsősorban igazi 
emberi értékek, a szeretet, az em-
pátia, az egymás iránti tisztelet, 
és a segítés szándéka tartja össze. 
Adventben lévén, talán sokakban 
felmerül, hogy volt valaki, Jézus 
Krisztus, aki hasonló példát mutat-
va jött el Karácsonykor.

Kovács Attila

2440 SZÁZHALOMBATTA, DAMJANICH UTCA 22.
TEL.: 23/354-112   E-MAIL: battadent@freemail.hu

EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÉS
SZÉP KÁRTYA

ELFOGADÓHELY

FOGBEÜLTETÉS
IMPLANTÁLÁS

FOGORVOSI MAGÁNRENDELŐ

• FOGFEHÉRÍTÉS
• FOGKŐ ELTÁVOLÍTÁS
• SZÁJSEBÉSZET
• ESZTÉTIKUS TÖMÉSEK
• FOGÁGYBETEGSÉGEK KEZELÉSE
• GYÖKÉRKEZELÉS
• FÉMMENTES KERÁMIÁK
 KÉSZÍTÉSE

• FOGÁSZATI RÖNTGEN HELYBEN
• HIDAK KÉSZÍTÉSE
• ESZTÉTIKUS, KORSZERŰ
 FOGPÓTLÁSOK GARANCIÁVAL
• FOGÉKSZER
• TÉRÍTÉSMENTES
 ÁLLAPOTFELMÉRÉS

Folytatás az előző oldalról
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VÁ R O S N A P LÓ

Bár negyedik évfolyamos tanulóként 
a továbbtanuláson és pályaválasztá-
son való morfondírozás még nem a 
mindennapjaink része, a százhalom-

battai Kőrösi Sportiskola legérettebb 
alsó tagozatos évfolyama komoly és 
igen színvonalas szakmai rendez-
vényen vehetett részt november 12-
én, pénteken a velencei Dr. Entz Fe-
renc Mezőgazdasági Szakgimnázium, 
Szakközépiskola és Kollégium szerve-
zésében.

A nap színes programkínálatáról 
és az intézmény által kínált képzések 
széles palettájáról az iskola éttermé-
ben kaptunk tájékoztatást, majd osz-
tályokra bontva vettünk részt az inter-
aktív előadásokon és programokon. 

Az iskola egyik emeleti tantermé-
ben meghallgatott előadások során 
sok érdekességet mutattak be nekünk 
a mezőgazdasággal, állattenyésztés-

sel, növénytermesztéssel és vadászat-
tal kapcsolatban. Ezt követően kü-
lönböző állomásokon szívhattuk ma-
gunkba a tudást. 

A puzzle játék során megcsodáltuk 
a legmodernebb fejőgépet, a terem 
másik végében pedig számos takar-
mánynövényt vizsgálhattunk meg és 
tehettünk különbséget közöttük. Kós-
tolókból sem volt hiány: az iskola di-
ákjai különböző állati és növényi ere-
detű tejeket, sajtokat, túrót és mézet 
kínáltak nekünk. Ezek mellett többfé-
le szőlőlevet és mazsolát is megízlel-
hettünk, illetve a legbátrabbak a te-
hénfejés mesterségét is kipróbálhat-
ták a teremben kiállított életnagyságú 
tehén segítségével.

Egy rövid TOTÓ közös kitöltését 
követően napunk a szomszédos te-
remben folytatódott, ahol az iskolá-
ban oktatott szakmák gyakorlati ele-

meit sajátíthattuk el. Ifjú tájrendező-
ként miniatűr mezítlábas parkot ké-
szíthettünk, saját konyhakertünket 
pedig különböző növényfotókból al-
kotott kollázzsal tervezhettük meg. 
Virágkötő segítségével szalvéta-dísz-
csomagolást és festett köveket készí-
tettünk, és minden tanuló megismer-
kedhetett a fűmagvetés fortélyaival is. 

A programokat követően az iskola 
tanulói által készített krémeket és lek-
várt, valamint az igazgató által sütött 
túrós és meggyes pitéket is megkós-
tolhattuk. A programsorozat végén 

mindkét osztály egy szép oklevéllel és 
ajándékcsomaggal is gazdagabb lett. 

Napunkat a Velencei-tó partján 
tett sétával zártuk. Hátizsákunkat sa-
ját készítésű tárgyakkal, kobakunkat 
pedig hasznos tudással töltöttük meg 
a nap során. 

Köszönjük szépen Stossek Balázs 
Mátyás igazgató úrnak és Nyuliné 
Aradi Katalin tanárnőnek a profi szer-
vezést és a nagyszerű élményeket!

Tornai Boglárka
osztályfőnök-helyettes

Olyan kedves kis ovis eseményen ve-
hettünk részt november 11-én, Már-
ton napon a Kipp-Kopp Óvoda szer-
vezésében, hogy tele lett a szívünk. 
Annyira bájos volt, ahogy a sötétben 
a gyerekek a saját maguk által készí-
tett kis lámpásokkal világítva dalol-
tak, körjátékokat játszottak és meg-
ismerhettük Szent Márton legendáját 
is. Volt zsíros kenyér, lilahagymával 
és meleg teával. Az óvoda udvaráról 
indultak a csoportok libasorban, egé-
szen a Szent István térig, menet köz-
ben is hangosan dalolva és nevetve, a 
kis lámpások fényében.

Márton naphoz kapcsolódó hagyo-
mányok és népszokások egyre inkább 
kiveszőben vannak, bár sok család-
ban az asztalra kerül ilyenkor a liba-

leves és a sült liba párolt káposztával. 
Pedig érdemes őket fenntartani, hi-
szen a magyar ünnepek jó részét a je-
les napok teszik ki, és tovább örökíté-
sük fontos.

Fodor Bernadett 
(szülő)

A versenyeknek, a megmérettetések-
nek rengeteg előnyét megtapasztal-
hatják diákjaink az Eötvös iskolában. 
Rekordszámú vetélkedőn vettek részt 
tanulóink novemberben. A különféle 
versenyhelyzetek teremtésével lehető-
séget adunk a tehetségek kibontakoz-
tatására, de vannak olyan gyerekek is, 
akik azért jelentkeznek, mert ez szá-
mukra kellemes szórakozást, jó játé-
kot jelent. A félénkebbek a csapatver-
senyeket részesítik előnyben, hiszen itt 
az egyéni tudásuk összeadódik, ráadá-

sul a versengés kiegészül az együttmű-
ködéssel.

A Bolyai Anyanyelvi Csapatverse-
nyen 29 (négyfős) csoport indult. A ki-
váló együttes munka legjobb eredmé-
nyei: megyei-területi 5., 3. és 1. helye-
zés. A 7. osztályos diákjaink bejutottak 
az országos döntőbe.

Dunaújvárosban egy csapatunk do-
bogós helyen szerepelt, a másik 4. he-
lyezett lett a 8. osztályosok angol nyel-
vi vetélkedőjén.

Iskolai kihívás volt a Thanksgiving 
olvasási verseny, melyen osztályon-
ként 1-1 kisebb társaság mérte össze 
tudását. 

A Diákolimpia IV. korcsoportos 
futsal körzeti döntőjét csapatunk nyer-
te, így a fiúknak már a megyei elődön-
tőn is szurkolhatunk.

Szintén drukkolunk, a Ki tud töb-

bet a kőolajfeldolgozásról? vetélkedő 
2. fordulójába jutott 7. és 8. osztályos 
tanulóinknak. A gyerekek versengési 
kedvét jól mutatja, hogy egyéni (tanul-
mányi és egyéb levelező) megméret-
tetésre is szívesen vállalkoznak. (Ezek 
felsorolásától most eltekintünk…)

Nemrég kaptuk meg az értesítést 
arról, hogy a HÓDítsd meg a biteket! 
- Nemzetközi informatikai és számí-
tógép-készség versenyen egy tanulónk 
maximális pontszámot ért el, megsze-
rezve ezzel az első helyet.

Gyermekeink mindennapi okoso-
dásáról a Remény Bajnokai Alapítvány 
tagjai is meggyőződhettek, mikor ta-
nítványaink az angolórájukon mutat-
ták meg, hogy milyen sokrétűen tudják 
használni az alapítványtól kapott táb-
lagépeket.

Készségfejlesztő, interaktív foglal-
kozáson vettek részt a nyelvvizsgákra 
készülő diákjaink, ahol hasznos támo-
gatást, tippeket kaptak az Euroexam 
Nyelvvizsgaközpont elismert munka-
társától.

Az okosodó, versenyző tanulóink-
ra büszkék vagyunk, a szülőkkel együtt 
örülünk minden eredménynek.

Eötvös Loránd Magyar-Angol 
Két Tanítási Nyelvű Tagozatos 

Általános Iskola 
munkaközösség-vezetői

Te mi leszel, ha nagy leszel?

Márton napi lámpás felvonulás

Okosodni, támogatni, versenyezni!
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Arisztotelész szerint a boldogság 
(eudaimonia) az élet igazi tar-
talma, mely csakis ott valósulhat 
meg, ahol az ember a saját egyé-
niségét ki tudja bontakoztatni. 
Nikomakhoszi etikájában kifejti, 
hogy az ember leginkább az érte-
lem birtoklásával jellemezhető, 
ezért nyilvánvaló, hogy a boldog-
ság alapvetően az értelmes tevé-
kenységben lelhető fel. 

Mondhatjuk tehát, hogy „bol-
dognak lenni” nem valami totál 
happy érzés elragadtatottságba 
átcsapó állapota, hanem kifejezet-
ten emberi tett. Arisztotelész sze-
rint az emberben megvan az a ké-
pesség, hogy felismerhesse a jót, 
éppen ezért képes arra is, hogy 
erényes legyen. A legfőbb erény 
pedig a helyes mérték: a termé-
szetes harmónia felismerése és ki-
alakítása az életünkben.

A mérték és a mértékletesség 
kérdése mindig rendkívül fajsú-
lyos kérdés. S legtöbbször azt ta-
pasztalhatjuk, hogy hibáink hát-
terében valóban ott húzódik, ott 
lappang a mérték félreértelmezé-
se. A helyes mérték mindig érték 
is, a mértéktelenség sokszor az ér-
tékest is elsilányítja, leértékeli.   

Az Újszövetség azt tanítja, hogy 
az Írás elegendő ahhoz, hogy az 
ember „minden jó cselekedetre 
felkészített” legyen. (2Tim 3,17) 
Isten ígéreteinek és parancsai-
nak fényében megtartott önvizs-
gálatunk ugyanis, megmutatja a 

jót, vagyis azt, amit az embernek 
ténylegesen tennie kell. Az adven-
ti időszak mindig kitűnő alkalom 
az elcsendesedésre, az önmagunk-
kal való szembenézésre, a mások-
kal való megbékélésre. 

Régebben, impozáns könyvtár-
szobájában Matyi atyával beszél-
gettem sokat erről. Az adventi vá-
rakozás lényegéről. Arról, hogy 
az igazi várakozás sohasem lehet 

egyfajta passzív állapot, hiszen 
mindig késznek kell lennünk arra, 
hogy akit várunk, megérkezik. Az 
adventi fénybenézésünk aktivitást 
jelent, tetteket, amelyek előidé-
zik a jót, amelyek másoknak is a 
jó, a helyes mérték felé mutatják 
az utat.  Az utóbbi években, az ad-
venti időszakban elsősorban zsol-
tárokat fordítok. Egyrészt talán 
azért, mert jól tudom, a zsoltáros 
szerint a boldogság nem állapot, 
hanem életforma, másrészt pe-
dig azért, mert a zsoltárok minden 
esetben költői szövegek is. 

A magyar zsoltárfordítások már 
a középkorban elkezdődtek. (Va-
lójában legrégebbi nyelvemléke-
ink is műfordítások, hiszen a Ha-
lotti Beszéd narratív része a 1Móz 
3 prózai parafrázisa, az Ómagyar 
Mária-siralom pedig az egyik ko-
raközépkori latin nyelvű Mária-
himnusz magyar változata.) Nem 
készült ugyan el a középkorban a 
Zsoltárok teljes és szakszerű for-
dítása, azonban figyelemre mél-
tó az a körülmény, hogy a magyar 

kódexirodalomban gyakran talál-
kozhatunk a parafrázis különbö-
ző jelenségeivel. Ennek a gyakor-
latnak nagyon fontos a későbbi 
zsoltárfordítások szempontjából 
a megléte, hiszen a parafrázis mó-
dozatai középkori vagy éppen óke-
reszténykori hagyományokat is 
őriznek, ugyanakkor a zsoltárok-
ra vonatkozóan más bibliai vagy 
liturgikus szövegeket is felhasz-
náltak a fordítások során. Ez le-
het az oka az ezekben a források-
ban fellelhető intertextualitások-
nak is. Kinizsi Pálné Magyar Be-
nigna című imádságos könyvének 
zsoltárfordításai egyértelműen er-
ről tanúskodnak. A parafrázisok-
ra való „kitekintést” a reformáció 
és az ellenreformáció zsoltárfordí-
tói is gyakorolták.  A parafrázisok 
sok esetben - a patrisztikus iroda-
lomból ismert szabályokat követ-
ve - az egészen egyszerű alapértel-
met is elspiritualizálták. Minden-
képpen fontosnak tartom tehát a 
zsoltárok újrafordítását, s néhány 
éve hasonló okokból kezdtem el a 
középkori himnuszok újrafordítá-
sát is. 

Százhalombattán a fordítói 

műhelymunkához (az aktív el-
csendesedéshez) minden adott. 
A könyvtárunk ilyen értelemben 
is jól felszerelt, s élnek a város-
ban olyan alkotótársak is, akik-
kel nyelvészeti kérdésekben gyak-
ran lehet konzultálni. Legutóbb 
például ismételten a látszat és a 
valóság problémájába ütköztem 
az egyik görög szöveg magyarí-
tása közben. Nyilván mindany-
nyian ismerjük, miként véleke-
dett erről József Attila: „Te jól tu-
dod, a költő sose lódit:/ az iga-
zat mondd, ne csak a valódit,/ a 
fényt, amelytől világlik agyunk,/ 
hisz egymás nélkül sötétben va-
gyunk.” S mit mondott  Platón? 
„Ha majd az Igaz megjelenik 
a földön, akkor megostoroz-
zák, megkínozzák, láncra verik, 
mindkét szemére megvakítják és 
végül, az összes kín után, kereszt-
re szegezik, azért, hogy belássa, 
hogy nem helyes ebben a világ-
ban igaznak lenni, csupán annak 
látszani.” 

Adventi tűnődésre való gon-
dolatok. Már csak azért is, mert 
a boldogság nem állapot, hanem 
életforma. n

VÁ R O S N A P LÓ
Fazekas István

FŐTÉR
A boldogság nem állapot, hanem életforma

Az elmúlt hónapokban több, mint 
50 alkalommal találkoztam vele-
tek és sokat beszélgettünk a térség 
problémáiról, a minket körülvevő 
aggasztó folyamatokról. 

Szakmai munkámat egy tucat-
nyi szakember segítette ebben az 
időszakban, akikkel feltérképez-
tük a választókerület problémá-
it. Orvosok, mentősök, tanárok, 
építész- és közlekedésmérnökök, 
urbanista szakemberek vettek 
részt ebben a munkában. 

Komplex módon feltártuk azo-
kat a folyamatokat, okokat, múlt-
béli hatásokat és jövőben gene-

rálódni látszó problémákat, ame-
lyek meghatározzák, és sokszor 
megkeserítik az életünket nap, 
mint nap.

Kíváncsi vagyok a Ti vélemé-
nyetekre is!

Töltsd le a weboldalamon ta-
lálható kérdőívet, és véleményezd 
azokat a problémákat, fejlesztési 
elképzeléseket, amelyek megha-
tározzák térségünk fejlődési irá-
nyait.

Értetek dolgozom.
Jószai Teodóra

Közös ellenzéki jelölt – 
Pest megye 8. sz. vk.

Gondolkodjunk együtt
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A villamosenergia-rendszer zöld át-
menetéhez elengedhetetlenek a köny-
nyen szabályozható és rugalmas esz-
közök, mint amilyen a Dunamen-
ti Erőmű is. A fenntartható működés 
biztosításához az elmúlt években szá-
mos modernizációs és karbantartá-
si projektet hajtottak végre a létesít-
ményben, az így kialakult erőművi 
infrastruktúra mérete pedig további 
energiahatékonysági lépésekre adott 
lehetőséget. Az új fűtési technológia 

bevezetését a lecsökkentett energiafel-
használás és az ezáltal jelentősen visz-
szaesett kapacitásigény tette lehetővé. 

„Jelentős anyagi és munkaráfordí-
tást igényel a környezetbarát műkö-
dés folyamatos fejlesztése, de megéri, 
hiszen ezzel nemcsak a saját jövőnkbe 
fektetünk be, hanem az energiaterme-
lésben betöltött szerepünket is újra-
értelmezzük” – mondta Horváth Pé-
ter, a Dunamenti Erőmű vezérigaz-
gatója.

A fűtési technológia cseréjével, a 
korábbi jóval nagyobb erőművi inf-
rastruktúrához méretezett, földgáz-
tüzelésű gőzkazán helyett egy har-
mad akkora teljesítményű (15 MW 

-> 5 MW), de sokkal jobb hatásfo-
kú melegvízkazán működik a továb-
biakban. Ezzel párhuzamosan a fű-
tési rendszer is átalakult (gőzösről 
melegvizessé), emellett az automa-
tikus hőszabályozással a technológi-
ai (nyersvízmelegítési) hőigény kont-
rollálható, ami további megtakarítást 
jelenthet. A kazán hatásfokának javu-

lása mellett a korábbi gőzrendszerből 
fakadó szállítási veszteségeket, illet-
ve a szabályozott új rendszerrel a túl-
fűtés okozta veszteségeket egyaránt 
meg lehet előzni.

A Dunamenti Erőmű becslései sze-
rint az új fűtési rendszerrel évi 4000 
MWh gázfogyasztást lehetséges meg-
takarítani, ami a fűtési földgáz fel-
használásuk felét teszi ki. A megtaka-
rított földgázzal pedig megközelítőleg 
évi 22 ezer tonna szén-dioxid-kibo-
csátás megtakarítása érhető el.

n

A MOL szándékai egyértelműek: 
egész Európában romlanak a járvány-
ügyi statisztikák, ezért minden lehet-
séges eszközt be kell vetni a kollé-
gák védelme érdekében. Járványügyi 
szakemberek egyetértenek abban, 
hogy minden Magyarországon elér-
hető oltással meg lehet előzni a súlyos 
megbetegedéseket, és ezt az állítást a 
MOL saját statisztikái is igazolják. A 
vállalat ezért alapos mérlegelés után 
úgy döntött, hogy él a kormányren-
deletben biztosított lehetőséggel, és a 
munkavégzés feltételeként határozza 
meg a koronavírus elleni védettséget.

„Krízismenedzsment csapatunk 
hétről hétre kockázat elemzéseket vé-
gez, és járványügyi szakemberek bevo-
násával rendszeresen finomhangolja 
a vállalat védekezési stratégiáját. A 
rendelkezésre álló védettségi statiszti-
kák alapján arra jutottunk: a jelenlegi 
helyzetben határozottabb intézkedé-
sekre van szükség ahhoz, hogy meg-
védjük a kollégáink egészségét és Ma-
gyarország energiaellátását. Bár a fo-
lyamatos tájékoztató kampányoknak 

és munkatársaink felelős magatartá-
sának köszönhetően a vállalaton be-
lüli átoltottság a 80 százalékot is meg-
haladja, mi jelentősen szeretnénk nö-
velni az arányt, hiszen egymásért és a 
régió ellátásért is felelősséggel tarto-
zunk” – mondta el Ratatics Péter, a 
MOL Magyarország ügyvezető igaz-
gatója.

A munkatársaknak 2022. január 
31-ig kell igazolniuk, hogy felvették 
az oltást, átestek a betegségen, van 
pozitív antitest tesztjük, vagy orvosi-
lag ellenjavalt számukra az oltást. Ha 
a védettségi igazolvány lejár, akkor 
az érintett munkatársak oltakozással 
szerezhetnek védettséget.

A MOL az elmúlt másfél évben szá-
mos egészségvédelmi intézkedést ve-
zetett be: csoportszinten több mint 20 
millió dollárt költött a járvány elleni 
védekezésre, több millió maszkot és 
kesztyűt vásárolt, és rendszeres vírus-
tesztelést biztosított a munkatársai-
nak. Miután az oltás elérhetővé vált, a 
cég járványügyi szakemberek bevoná-
sával indított tájékoztató kampányt, 

több magyarországi telephelyén meg-
szervezte a munkahelyi oltakozást, és 
szabadnappal is támogatja az oltás 
felvételét. A cég azokra is gondol, akik 

átestek a fertőzésen, hiszen az érintett 
kollégák koronavírus utáni szűrővizs-
gálaton vehetnek részt.

n

A MOL-nál a munkavégzés 
feltétele lesz a koronavírus 

elleni védettség
A MOL úgy döntött, hogy él a kormányrendeletben biztosított 
lehetőséggel, és a munkavégzés feltételeként határozza meg a 
koronavírus elleni védettséget. A munkatársaknak 2022. január 
31-ig kell igazolniuk, hogy felvették az oltást, vagy más módon 
védettséget szereztek – tájékozatott a társaság.

Kevesebb gáz fogy  
mostantól a százhalombattai 

Dunamenti Erőműben
A zöld jövő alakításában mindenkinek van feladata. Évi közel 
22 ezer tonna szén-dioxid-kibocsátás megtakarítását célozza a 
Dunamenti Erőmű legújabb energiahatékonysági intézkedése.  
A többszáz millió forintos beruházással kialakított fűtési tech-
nológia jelentősen csökkentette az erőmű saját működéséhez 
szükséges energiafelhasználását, 4000 MWh-val mérsékelve 
ezzel a gázfogyasztást.
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S P O RT

Több egyéni csúcs is született. Ki-
emelendő Nagy Kolos (2003) 100 mé-
ter pillangója, amin 1,6 másodpercet 
javított. 

Hét érmet is szereztek versenyzők: 
Jánosi Noémi (2004) 100 hát 

bronz, Arányi Márk (2007) 100 pil-

langó bronz, 400 vegyes ezüst, Maro-
si Bálint (2005) 100 hát arany, Rupics 
Bendegúz (2005) 400 vegyes bronz, 
Nagy Kolos (2003) 100 pillangó 
arany, 100 hát ezüst, 100 mell bronz.

Folytatódik a felkészülés a ciklus-
záró versenyekre.  n

Hét érem és egyéni csúcsok
A fáradtság ellenére nagyszerűen vizsgáztak a győri felkészülé-
si versenyen a százhalombattai VUK SE úszói, akik a rövidpályás 
szezon végeztével most már 50 méteres medencében szálltak 
vízre.

A továbbiakban két tag is megbete-
gedett, így a 21-i és a 28-i hazai mér-
kőzést is le kellett mondani, ebben az 
évben már több mérkőzésre nem tud-
tak teljes létszámban kiállni.

A klub mielőbbi gyógyulást kíván a 
sérülteknek és a betegeknek, egyúttal 
kellemes Karácsonyt és boldog(abb) 
új évet mindenkinek.

n

Vége az őszi szezonnak
A Battai Gurítók tekcsapata részére véget ért a 2021-es őszi 
szezon, már a november 16-i idegenbeli mérkőzést sem tudták 
lejátszani sérülés miatt.

Az egész tornán magabiztos, és 
legtöbbször látványos játékkal ruk-
koltak elő a fiúk/lányok, ugyanis a 10 
nevezhető játékosból 9 fiú és 1 leány-
zó is kivette a részét a remek teljesít-
ményből.

Tíz mérkőzésen összesen 58 gólt 
lőttek és mindössze 11-et kaptak, a 
megszerezhető 30 pontból pedig 27-t 
bezsebeltek.

Különdíjban részesült Radován 
Milos, aki teljesen megérdemelten a 
„Liga Legjobb Játékosa” címben ré-
szesült.

Károlyi Csaba edző gratulációját 

fejezte ki a játékosnak, akikre büszke 
lehet minden városlakó.

A csapat eredményei:
Százhalombatta - Airnergy 2-0
Százhalombatta - 4trainerz 7-3
Százhalombatta - SZAC U8 9-0
Százhalombatta - Városgazda 8-3
Százhalombatta - SZAC U9 2-3
Százhalombatta - 4trainerz 4-0
Százhalombatta - Airnergy 2-1
Százhalombatta - Városgazda 8-0
Százhalombatta - SZAC U9 6:1
Százhalombatta - SZAC U8 10-0

n

Tallér Zsolt, a klub technikai veze-
tőjének tájékoztatása szerint, tudták, 
hogy nem ők a mérkőzés esélyesei, sé-
rülések és betegségek is nehezítették a 
felkészülésüket és a szereplésüket. A 
19 fős keretből hét játékost kellett nél-
külözniük.
BFKA Veszprém  Százhalombat

tai KE 4129 (2114)
A mérkőzés első felében fej-fej mel-

lett haladtak a csapatok. Végig a hazai 
csapat vezetett, de 
tartották a lépést. A 
25 percben 15-13-re 
vezettek az akadé-
misták. Sajnos itt 
a kiütközött, hogy 
létszámban keve-
sen voltak, és a cse-
rék hiánya miatt a 
hazaiak a szünetig 
jelentős előnyt ala-
kítottak ki.

A második fél-
időben a játék képe 
nem változott. A 
mérkőzés végére ki-
alakuló különbség 
túlzó, de jelen pil-
lanatban elfogad-
ható.

SZKE: Kovács, Bokréta (kapusok), 
Mogyorósi 4, Fiar 4, Félegyházi 1, Kő-
vári 2, Gyurcsovics 5, Pap 1, Kiss 8, 
Kedves 3 (1), Györkő 1, Keresztes; ve-
zetőedző: Adorján Gábor

Budai Farkasok  Százhalom
battai KE 3729 (1712)

A tabella első helyén álló hazai csa-
pat kezdte a mérkőzést és szerezte az 
első gólt. Ezt követően a battaiak ra-
gadták magukhoz a kezdeményezést 
és megrángatták az oroszlán bajuszát. 
Sajnos góljaikra mindig volt válasz a 
hazai oldalon. A 20. percben 10-10 állt 
az eredményjelzőn. Ekkor a hazai csa-
pat teljes sort cserélt és néhány érthe-
tetlen játékvezetői döntéssel kiegészít-
ve a Farkasok ritmusváltását a szünet-
re 5 gólos hátrányba került az SZKE.

A második félidő elején ez a különb-

ség nőni kezdett, de a 45.percben Ko-
vács János egészpályás góljával négy 
gólosra csökkent a lemaradást. Sajnos 
a rövidebb kispad ismét megmutatko-
zott, így a hazaiak a végére ismét nö-
velni tudták az előnyüket.

A két bajnokesélyes elleni idegen-
beli mérkőzéseken érvényesült a pa-
pírforma, de így is nagyban szolgálta 
felkészülést az idei évben hátralévő két 
mérkőzésre.

SZKE: Kovács 1, Bokréta (kapusok), 
Mogyorósi 2 (1), Fiar 1, Félegyházi 6, 
Kővári 5, Gyurcsovics 3, Pap 1, Kiss 2, 
Kedves 5, Györkő, Keresztes 1, Szalay 2 
(1); vezetőedző: Adorján Gábor

Kézilabda Mikulás !
A következő hazai mérkőzésre a Ta-

tai AC ellen , december 4-én, szomba-
ton 18 órától kerül sor a battai sport-
csarnokban, ahova várhatóan a Miku-
lás is ellátogat.

A mérkőzés szünetében ajándék-
sorsolásra kerül sor a nézők között és a 
mérkőzés utánra meglepetéssel készül 
a csapat a szurkolói felé. 

A belépés továbbra is ingyenes, de 
csak védettségi igazolvánnyal lehetsé-
ges.

 n

Bajnokcsapat
Megnyerte a 2. Delej Ligát a Százhalombattai VUK SE U9-es csa-
pata, amely kilenc győzelem mellett, mindössze egy, minimális 
arányú vereséggel zárta a tornát november 28-án.

Vereségek a bajnokesélyesektől
Feléhez ért a férfi kézilabda NB I/B alapszakasza. A Százhalom-
battai KE a várakozáson felüli 5. helyen várta a két bajnokesé-
lyes elleni idegenbeli mérkőzéseit.

A csapat tagjai: Hátsó sor: Arányi Márk, Lajkó Csanád, Rupics 
Bendegúz, Lantos Florina, Jánosi Noémi, Rupics Bernadett. Első sor: 
Marosi Bálint, Nagy Kolos.
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Keresztrejtvény
Müller Péter Kossuth és József Attila díjas író 1936. december 1jén született. Könyvei, drámái sikeresek, több film forgató
könyvét is ő írta, emellett gyakran idézik bölcsességeit. Mai rejtvényünk egyik idézetét tartalmazza.

A megfejtéseket 2021. december 10-éig várjuk a hirtukor@mail.battanet.hu, vagy a Hírtükör Szerkesztősége, 2440 Százhalombatta, Ifjúság 
útja 7. (Polgárok Háza) címre. Az idei év utolsó rejtvényének helyes megfejtőit karácsonyi meglepetések várják, többek között a Megasun Szolá-
rium Stúdió 2 db egyenként 50 perces szoláriumbérlete, a Harcsa Csárda 2 db egyenként 5.000 Ft értékű utalványa, a Barátság Kulturális Köz-
pont 2021.12.26-ai Alice Csodaországban című előadására 2 db jegy, valamint a Biksi Méhészet által felajánlott 1-1 üveg egészséges méz találhat 
gazdára.

Az előző számban megjelent rejtvényünk helyes megfejtéséért a Biksi Méhészet egy üveg mézét Tóth Gyula nyerte. Nyereményét átveheti a Pol-
gárok Háza portáján munkaidőben. Gratulálunk! 



1 1 .  O L D A LS Z Á Z H A LO M B AT TA I  H Í RT Ü KÖ R  •  X X X I V.  É V F O LYA M   1 9 .  S Z Á M  •  2 0 2 1 .  D E C E M B E R  2 .

LEGYÉL A MOL-NÁL 
FINOMÍTÁSI RENDSZERKEZELŐ!
Csatlakozz százhalombattai csapatunkba, ha 
egy megbízható, hosszútávú munkahelyet 
keresel, és fejleszd tovább szakmai 
tudásodat a Kezelői Akadémia programban!

mol.hu

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
 Tel./Fax: 06-23-350-099  •  E-mail:hirtukor@mail.battanet.hu

Hirdetésszervezés:Darida-Mutafisz Viktória, tel.: 06 70 413 0817  • 
hirtukor@gmail.com

Nyomdaimunkák:Mediaworks Hungary Zrt.
ISSN 0238-972X

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

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

KÉZILABDA MIKULÁS 
 

SZÁZHALOMBATTAI KE 
TATAI AC 

NB I/B. FÉRFI KÉZILABDA MÉRKŐZÉS 
 

2021.december.04. szombat 18:00 
SZÁZHALOMBATTA, SPORTCSARNOK 

 
ahova, várhatóan a Mikulás is ellátogat. 

A mérkőzés szünetében ajándéksorsolásra kerül sor a nézők között, 
a mérkőzés után meglepetéssel készül a csapat a szurkolói felé. 

 
A belépés továbbra is ingyenes, de csak védettségi igazolvánnyal lehetséges. 
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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

ingyenes
konzultációval

nagyszülői

csomag

takarítás (portörlés, porszívózás,
felmosás)
ágyneműáthúzás
gyógyszerkiváltás
postai ügyintézés vagy vasalás

házi kedvenc sétáltatása vagy
kozmetikába vitele
temetőlátogatás
kerti alapmunkák

 

A fenti négy szolgáltatás tetszés
szerint felcserélhető az alábbiakkal:

 

takarítás
ágyneműáthúzás
vasalás
gyermekfelügyelet

kerti alapmunkák
bevásárlás
házikedvenc sétáltatása vagy
kozmetikába vitele

A  fenti négy szolgáltatás tetszés 
szerint felcserélhető az alábbiakkal:

 

39.990 Ft/hó

szülői 

csomag

varia 

csomag

39.990 Ft/hó39.990 Ft/hó

Egyedileg összeállítható
csomagajánlatunkban
Ön választhatja ki
a négy legmegfelelőbb
szolgáltatást, ami
megkönnyítheti életvitelét
a hétköznapokban.

c s o m a g a j á n l a t a i n k

Szolgáltatásaink

+36-20581-8102 info@jelenlet-jelenvagyunk.hu jelenlet-jelenvagyunk.hu Jelenlét-jelenvagyunkf

házvezetés és még annál is több

gyermekfelügyelet
takarítás
mosogatás 
ablaktisztítás
ágyneműáthúzás
vasalás
kerti alapmunkák 
házi kedvenc sétáltatása vagy
felügyelete
házi kedvenc kozmetikába
vitele
apróbb szerelési munkák
elvégzése
bevásárlás vagy segítség
online bevásárlásban
megfelelő szakember
megkeresése


