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Vezér Mihály polgármester 
bevezető beszédében köszöntöt-
te a képviselő-testületet az idei év 
utolsó testületi ülésén. Majd átad-
ta a szót Sinka Lászlónak a Magyar 
Sportlövők Szövetsége főtitkárá-
nak és Kéri Attila versenyigazga-
tónak. 

Sinka László köszönetet mon-
dott az Önkormányzatnak, hogy 

a Magyar Sportlövők Szövetsé-
ge Százhalombattán tarthatta 150 
éves jubileumi ünnepségét, amely 
nagyon jól sikerült. Külön köszö-
netet mondott Vezér Mihály pol-
gármesternek a támogatásért, a 
fellépőknek és a szervezőknek a 
színvonalas rendezvényért. Kö-
szönetképpen a Magyar Sportlö-
vők Szövetségének elismerését 

adta át Vezér Mihály polgármes-
ter részére. 

Napirend előtti hozzászólások-
ban Szalai Attila képviselő beje-
lentette, hogy a rendőrség jelentős 
mennyiségű drogot foglalt le a vá-
rosban, a nyomozás még tart, ezért 
többet nem mondhat a bűncselek-
ményről. Tolmácsolta a rendőrség 
felhívását, hogy a balesetek meg-
előzése érdekében sokkal jobban 
figyeljünk egymásra, közlekedjünk 
körültekintőbben. Végül minden 
százhalombattai lakosnak boldog 
karácsonyi ünnepeket és egy „covid 
mentes” boldog, új évet kívánt. 

Nagy Balázs alpolgármester 
köszönetet mondott mindenki-
nek, aki az elmúlt időszakban se-
gítette a testület munkáját, kiemel-
ve a Polgármesteri Hivatal kollégá-
it, Vezér Mihály polgármester, Dr. 
Turbucz Sándor címzetes főjegyző, 
Dr. Horváth Ágota aljegyző mun-
káját, a szociális, az oktatás terüle-
tén dolgozók és a város mindenna-
pi életét segítő kollégák munkáját. 
Áldott, békés karácsonyt és egész-
ségben gazdag boldog új évet kí-
vánt mindenkinek. 

Kovács Lajos képviselő a maga 
és a Pénzügyi, Egészségügyi és Vá-
rosüzemeltetési Bizottság nevében 
köszönetet mondott a Polgármes-
teri Hivatal dolgozóinak, a Szerve-
zési Iroda vezetőjének, a Hatósági 
és a Műszaki iroda kollektívájának 
az egész évi támogató munkáju-
kért. Áldott karácsonyt és egész-
ségben gazdag, boldog új évet kí-
vánt minden városlakónak. 

Szabó Attila képviselő felhívta a 
figyelmet arra, hogy mostanában 
sok a katalizátortolvaj a városban. 
Kérte, hogy az Erkel körút elején 
lévő parkolóban többet járőröz-
zenek a polgárőrök, illetve a térfi-
gyelő-kamerarendszer bővítése so-
rán oda is legyen egy kamera kihe-
lyezve. Felhívta a figyelmet a szülői 
felelősség fontosságára a gyerme-
kek covid elleni oltásával kapcso-
latban. Meghitt karácsonyt és sike-
res, egészségben gazdag, boldog új 
évet kívánt mindenkinek. 

Szabó Gábor képviselő megkö-
szönte a Polgármesteri Hivatal és 
a városért dolgozó kollégák egész 
éves munkáját. 

Foly tatás a 2. ol da lon

Bővül a „babaprogram” – Képviselő-testületi 
összefoglaló

Az érvényben lévő járványügyi szabályokat betartva, 
meghívott vendégek nélkül tartotta az idei év utolsó ülését 
Százhalombatta város képviselő-testülete december 7-én 
a Szekeres József Konferenciaközpontban. A képviselő-
testület 28 napirendi pontot tárgyalt, módosította a 2021. 
évi költségvetési és több szociális tárgyú rendeletét, 
megalkotta a 2022. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 
rendeletét, döntöttek arról is, hogy további támogatást 
kapnak a kisgyermekes családok.
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Ismertette, hogy a Battai Moto-
rosok több mint ezer gyermeknek 
vittek Mikulás-csomagot a hét-
végén. Áldott, békés karácsonyt 
és eredményekben gazdag, sike-
res, boldog új évet kívánt minden 
százhalombattainak. 

Török Sándor alpolgármester 
tájékoztatást adott arról, hogy a 
városi tüdőszűrés sikeresen lezaj-
lott. Szintén említette a szülői fe-
lelősséget a kisgyermekek covid 
elleni védőoltásában. Kérte a szü-
lőket, hogy vegyék igénybe az ol-
tást, ezzel is védve saját és környe-
zetük gyermekeit. Megköszönte a 
Polgármesteri Hivatal dolgozói-
nak egész éves munkáját, ami a je-
len vírushelyzetbe nem lett köny-
nyebb, csak nehezebb. Kiemelte 
a szociális és az egészségügyi te-
rületen dolgozókat, akiknek hihe-
tetlen leterhelő munkáját jobban 
meg kell becsülni, hiszen országos 
szinten nagy a baj, sokan elhagy-
ják az egészségügyi pályát. A város 
ebben is élen jár, már előre gon-
dolkodnak, hogy miként tudnak 
Battára szakorvosokat „csábíta-
ni” és megtartani. Becsüljük meg 
az értékeinket! Áldott, békés ka-
rácsonyt és egészségben gazdag, 
boldog új évet kívánt mindenki-
nek. 

Lukács Bernadett  képviselő 
visszaemlékezett, hogy mennyi 
esemény történt az elmúlt évben. 
Kiemelt számára két emlékezete-
set, az egyik a Trianoni emlékmű 
átadása, a másik az Egyesületük 
által szervezett nyári, családi fesz-
tivál volt, ami nagyon jól sikerült. 
Megköszönte a Polgármesteri Hi-
vatal dolgozói éves munkáját. Ál-
dott karácsonyt és egészségben 

gazdag, boldog új évet kívánt min-
denkinek. 

Szabó Zoltán képviselő az Ok-
tatási, Szociális Bizottság elnö-
keként megköszönte a Szervezé-
si iroda vezetőjének, az óvodák, 
a bölcsőde, az iskolák vezetőinek 
egész éves munkáját. Egy teljesen 
új helyzethez kellett alkalmazkod-
ni mindenkinek az elmúlt két év-
ben, amiből sokat tanultunk. Meg-
köszönte a Polgármesteri Hivatal 
dolgozói éves munkáját is és ál-
dott, békés karácsonyt, egészség-
ben gazdag, boldog új évet kívánt 
mindenkinek.               

A képviselő-testület egybehang-
zóan elfogadta Vezér Mihály pol-
gármester indítványát, hogy a Sze-
keres József Konferencia- és Ren-
dezvényközpontot évente egy al-
kalommal térítésmentesen vehetik 
igénybe a városban működő sport-
egyesületek és nyugdíjas klubok is. 

Döntés született a 2021. évi 
költségvetés módosításáról is, 
amelynek keretében a Dunamen-
ti Energia Modellező Klub részére 
500.000 forint, a Százhalombattai 
Közbiztonsági Egyesület Polgárőr 
Szervezete részére 2.000.000 fo-
rint, a Magyarok Öröksége Alapít-
vány részére 7.967.916 forint visz-
sza nem térítendő támogatás oda-
ítéléséről döntött a testület. 

Az Eötvös iskola tornatermének 
javítási költségeihez 1.905.000 fo-
rint vissza nem térítendő támo-
gatást nyújt önkormányzatunk az 
Érdi Tankerületi központ részére. 

A „Matrica” Múzeum igazgató-
jának kérelmét is tárgyalta a testü-
let, így az intézmény fél fő pénztá-
rost foglalkoztathat évente április 
1-október 31. között. 

Vezér Mihály kezdeményezé-
sére már 2019-ben elindult a „ba-

baprogram”. Gondoskodó önkor-
mányzatként, a képviselő-testület 
módosította a születési támoga-
tásról szóló rendeletét, és a pol-
gármester javaslatára további tá-
mogatás odaítéléséről döntött. A 
30.000 forint értékű babacsomag 
mellé 2022. január 1-jétől minden 
százhalombattai újszülött 30.000 
forint pénzbeli támogatást is kap 
az Önkormányzattól. A születési 
támogatás odaítélése a továbbiak-
ban sem szociális alapon történik, 
nincs szükség jövedelemigazolás-
ra. Az igényléshez szükséges adat-
lapot a védőnő az első családláto-
gatás  alkalmával viszi ki a család 
részére. Az önkormányzat így ösz-
szesen 60.000 Ft egyszeri támo-
gatást nyújt a kisgyermekes csalá-
doknak. 

A Sérültekért Alapítvánnyal kö-
tött feladatellátási szerződés meg-
hosszabbítására is sor került, 
amely értelmében további egy évre 
meghosszabbítja az Önkormány-
zat a fogyatékkal elő személyek 
nappali ellátásra kötött szerződé-
sét. 

A képviselő-testület döntése ér-
telmében az Önkormányzat továb-
bi egy évre térítésmentes használa-
tot biztosít a „Polgárok Házában” 
található irodahelyiségben a Del-
finekkel Együtt az Autistákért Ala-
pítvány részére.

A testület módosította lakásren-
deletét is. Az Önkormányzat célja, 
hogy minél több érintett kapjon le-
hetőséget önkormányzati bérla-
káshoz, ezért módosították a jö-
vedelemhatárokat. A szolgálati la-
kásra jogosultak köre is kibővítésre 
került, hogy a városban közfelada-
tot ellátók minél szélesebb köre le-
gyen jogosult szolgálati bérlakás-
ra. Az önkormányzati bérlakások 
esetében a továbbiakban kizárólag 
10 évig van lehetőség bérleti jogvi-
szonyt létesíteni, eltörlésre került 
a méltányosságból való meghosz-
szabbítás lehetősége. 

A képviselő-testület egybe-
hangzóan elfogadta Vezér Mihály 
polgármester indítványát egy új 
önkormányzati lakásépítési pro-
jekt kidolgozására. A lakásépítési 
koncepciót a februári ülésen mu-
tatják be a testületnek.

Alapítói ülések keretében tár-
gyalták és fogadták el a Korshak 
Kft. tulajdonában lévő ingatlanok 
2022. január 1-jétől történő bérle-
ti díjának 10 %-os emeléséről szó-
ló javaslatot is. 

A polgármester javaslatát elfo-
gadva döntöttek a Környezetvé-
delmi Bizottság személyi összeté-
teléről is. 

A fogászati rendelés zavartalan 
biztosítása érdekében a képvise-
lő-testület a fogászati alapellátás-
ban résztvevő fogorvosok részére 
informatikai eszközök beszerzésé-
ről döntött. 

Zárt ülés keretében tárgyaltak 
a többi között az új városi sport-
csarnok létesítésével kapcsola-
tos kérdésekről, a városi közvilá-
gítás beszerzésére vonatkozó köz-
beszerzési eljárásról, valamit az 
egészségügyi alapellátás hosszú 
távú biztosítása érdekében indí-
tott városi háziorvosi utánpótlási, 
mentorálási támogatási rendszer-
ről. A testület zárt ülésen döntött 
a „Szociális Munkáért Elismerő 
Oklevél” és a „Kultúráért Százha-
lombatta Díj” odaítéléséről. 

Vezér Mihály polgármester ez-
úton is köszöni a lakosság megér-
tését és szabálykövető magatartá-
sát, amit a járványidőszakban ta-
núsít. Külön felhívta a figyelmet 
arra, hogy a vírus nem tűnt el tel-
jesen, továbbra is figyeljünk egy-
másra, tartsuk be a megelőzés ér-
dekében hozott védőintézkedé-
seket. Áldott, békés karácsonyt 
és egészségben gazdag, boldog új 
esztendőt kívánt minden városla-
kónak.

 (forrás: battanet.hu)
n

Bővül a „babaprogram” –  
Képviselő-testületi összefoglaló

Folytatás az előző oldalról
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Vezér Mihály örömét fejezte ki, 
hogy sokan részt vettek a Szent Ist-
ván téri „hógolyózós”, zenés-táncos 
eseményen, amelyre saját készíté-

sű, szép és ötletes díszeket vittek a 
gyerekek, szívüket, lelküket bele-
téve. Az ünnep jegyében, az elmúlt 
évekhez hasonlóan a nevelési és az 
oktatási intézmények részére össze-
sen több, mint 3000 ajándékcsoma-
got állított össze az Önkormányzat – 
mondta el a városvezető. Szólt arról 
is, hogy a járvány miatt most sincs 
lehetőség megtartani az ilyenkor 
szokásos „kakaó-partit”, amely so-

rán megvendégelik a gyermekeket, 
akik tartalmas, színes műsorral ké-
szülnek az eseményre. Visszaemlé-
kezve, gyerekként mindig misztéri-
um volt számára az adventi várako-
zás időszaka, a Mikulás, a Karácsony 
eljövetele és az ajándékozás öröme. 
Háromszoros nagypapaként már az 
unokák vannak a középpontban, ne-
kik is szeretné átadni a megélt meg-
hitt hangulatot – fogalmazott Vezér 
Mihály.

Török Sándor alpolgármester 
szerint az utóbbi évek legszebb ka-
rácsonyfája látható most a főtéren, 

miután az előre elhelyezett nagyobb 
elemek mellé a gyerekekkel közösen 
felrakták a többi díszt. A régi családi 
emlékeket felidézve elmondta, hogy 

a szaloncukrokat cérnára kötve tet-
ték fel a csillagszórós fára, amelyet 
már a nagyszülők által is használt 
díszek és igazi gyertyák ékesítettek. 
Gyerekekként saját maguk készítet-
tek ajándékokat, ők jellemzően nem 
játékokat, hanem – nagy örömükre 
– éppen szükséges ruhaneműt kap-
tak. A karácsonyi családi együttlét 
jelenti az igazi értéket, mintsem az 
ajándékok – mondta Török Sándor.

A közösségi ünnepi események 
mellett a Karácsony a személyes el-
csendesedésről és a befelé fordulás-
ról is szól, a természet is megpihen 
ebben az időszakban, amikor a leg-
hosszabbak az éjszakák, a legboron-
gósabb napok – fogalmazott Nagy 
Balázs. Adventben a fényre is vá-
rakozunk, amit a decemberi nap-
fordulót követő hosszabb nappalok 
vetítenek előre. Az elanyagiasodott 
világban az ünnep jó alkalom a lé-
lek feltöltődésére, a családdal való 
meghittebb törődésre, ami mara-
dandóbb élmény jelent, mint a tár-

gyi ajándékok. Felidézte, hogy gyer-
mekkorában is szeretetteljes hangu-
latban készültek az ünnepre, és ez 
nincs másképp ma sem, amikor már 
családos emberként várja az szen-
testét.

Lukács Bernadett szívesen vett 
részt az eseményen, amelyen öröm-
teli volt látni a vidám arcokat. Mint 
mondta, számára a legkedvesebb 
ünnep a Karácsony, amelyre min-
dig meghitt hangulatban készültek. 
A lelkük mellett otthonukat is díszbe 
öltöztették, fényfüzérekkel kivilágí-
tott házzal csatlakoztak a „Nyiss egy 
ablakot”adventi kalendáriumi vá-
rosi kezdeményezéshez. Az ajándék-
vásárlás mellett nem maradhat el a 
családi sütés-főzés sem - tette hozzá.

A sokak által várt újtelep-urbá-
riumi fenyődíszítésen a Canticum 
Novum emelte az ünnep hangulatát. 
Vezér Mihály, a településrész képvi-
selője köszönetét fejezte ki, hogy az 
énekkar varázslatos karácsonyi da-
lokkal mindig részt vesz ezeken az 

eseményeken. Fontosnak nevezte, 
hogy a városrészek lakói ilyen kö-
zösségi alkalmakkor is közelebb ke-
rüljenek egymáshoz, ugyanakkor 
hosszabb távú feladat a körzetek 
építészeti eszközökkel való egysé-
gesítése. Örömteli, hogy az egykori 
fenyőünnep helyett, a rendszervál-
tozás óta fokozatosan megvalósul-
hatott az egyre többeket megérintő 
karácsonyi eseménysorozat – tette 
hozzá.

A dunafüredi közös díszítésen az 
Önkormányzat nevében Vezér Mi-
hály, Török Sándor, a városrész kép-
viselője, valamint Lukács Berna-
dett és Szabó Gábor óvárosi képvi-

selő vettek részt. Török Sándor kö-
szöntötte a nagy számban megjelent 
ünneplőket, örömét fejezte ki, hogy 
a lakótelepről is sokan érkeztek. 
Mint mondta, jó együtt lenni, azon-
ban emlékezni kell azokra is, akik 
már nem lehetnek velünk. Szólt ar-
ról is, hogy a városrész különösen 
összetartó közösséget alkot, ame-
lyet tovább erősít a folyamatos fej-
lődés. A környezet vonzerejét mu-
tatja, hogy egyre többen költöznek 
Dunafüredre, a régen gazdátlan tel-
keken új házak épültek. Reményét 
fejezte ki, hogy a korábban meg-
szokott hangulatban, egészségben 
ünnepelhet mindenki, illetve, hogy 
könnyebbséget hoz az új esztendő.

Lukács Bernadett 15 éve él 
Dunafüreden, számára különösen 
kedves a városrész, amit közvetlen, 
családias hangulat jellemez. Mint 
mondta, a sok nehézség ellenére bi-
zakodva tekint előre, képviselőként 
is szeretne minél többet tenni a vá-
rosért.

Szabó Gábor örömmel vett részt 
a díszítésen, amelyet Óvárosban is 
nagyon várnak. Betlehemes műsor-
ral, szeretetasztallal és halászlével 
ünnepelnek, de lesz karácsonyi vá-
sár is december 17-én – mondta el 
a képviselő. Köszönetét fejezte ki 
azért, hogy sokan segítenek a szer-
vezésben. Bár ebben az évben nem 
minden valósulhatott meg, amit el-
tervezett, azonban nem lehet elége-
detlen. Reményei szerint jövőre ke-

vésbé kell számolni a járvánnyal, 
és nyugodtabb körülmények között 
dolgozhatnak majd a képviselők is.

n

Közös fenyődíszítések
Az iskolásokkal és az óvodásokkal együtt díszítette fel 
a Százhalombatta főterén felállított óriás fenyőt Vezér 
Mihály polgármester, Török Sándor és Nagy Balázs alpol-
gármesterek, illetve Lukács Bernadett valamint Szabó 
Zoltán képviselők. A hagyományokhoz híven, településré-
szenként is sor került a közös fadíszítésre.
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Vezér Mihály polgármester 
elmondta, hogy ezzel a gesztus-
sal is szeretnék hálájukat kifejez-
ni az idősebb generáció iránt, il-

letve megköszönni azt az áldoza-
tos munkát, amelyre alapozva fej-
lődhet a város. A járványra való 
tekintettel egyszerre szállítják ki 
az Idősek Világnapja alkalmából 
szokásos és a hagyományos ka-
rácsonyi csomagokat, amelyet a 
Tesco áruházlánctól szereztek be. 
A cég ingyenesen vállalta az ösz-
szekészítést. Külön meglepetés, 
hogy az érintettek a város címe-
rével ellátott, pénztárca méretűre 
összehajtható, később praktiku-
san használható bevásárló táská-
ban kapják meg az ajándékokat, 
amelyek a sütés-főzéshez szüksé-
ges hozzávalókat, tartós élelmi-
szereket és édességeket is tartal-
maznak.

A kiszállítás mintegy két hétig 
tart, akit nem találnak otthon, an-
nak értesítést dobnak be a posta-

ládájába a személyes átvételről, 
amelyre a Polgármesteri Hivatal-
ban lesz lehetőség december 21-
22-én, 8 és 12 óra között. 

Vezér Mihály reményét fejez-
te ki, hogy sikerül örömöt szerez-
ni minden 65 év feletti százhalom-
battai lakosnak.

A százhalombattai önkormány-
zat nevében Vezér Mihály polgár-
mester és Török Sándor alpolgár-
mester ajándékcsomagokat adott 
át az Idősek Gondozóháza lakói 
számára.  A csomagokat Till Eri-
ka, a Városi Családsegítő és Gon-
dozási Központ vezetője vette át. 
Vezér Mihály elmondta, nagyon 
fontos, hogy az idősotthonban is 
érezzék azt a szeretetet és gon-
doskodást, amit a városban élő 
szépkorúak iránt tanúsít az ön-
kormányzat. A most átadott cso-
magokat annak figyelembe vételé-
vel állították össze, hogy a gondo-
zóház lakói nem vezetnek önálló 
háztartást. A polgármester remé-

nyét fejezte ki, hogy mindenkinek 
sikerül örömet szerezni a finom-
ságokkal, kávéval, teával. 

Till Erika elmondta, hogy a la-
kók három covid elleni oltást vet-
tek fel, így mód nyílik arra, hogy 
mindenki közös karácsonyi ünnep 

keretében kaphassa meg az aján-
dékcsomagot.

Hagyományosan a százhalom-
battai nyugdíjas klubok is része-

sültek ajándékban, szaloncukrot 
és sóbarlang bérletet kaptak, a 
rákbetegeket tömörítő szervezet 
pedig vitaminokat és immunerő-
sítő készítményeket. Az Önkor-
mányzat nevében Vezér Mihály 
polgármester és Török Sándor al-

polgármester több klub rendez-
vényére is ellátogatott, békés, 
boldog karácsonyi ünnepeket kí-
vánva. n

Ajándékcsomagok 
adventkor

A hagyományokhoz híven idén is megajándékozza a 65 
éven felüli városlakókat a százhalombattai önkormányzat, 
amely több mint 3500 városlakóhoz juttatja el a csomago-
kat. Karácsonyi ajándékokat készítettek az idősotthon és a 
nyugdíjas klubok számára is.
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A politikus elmondta, hogy a 
covid járvány nyomán kibontako-
zott válság során két út állt Magyar-
ország előtt. Enged a nyomásnak és 
„hátrafelé halad”, vagy a gazdaság 

felpörgetésével a növekedést céloz-
za meg. A kormány ez utóbbi mel-
lett döntött, így a társadalom jelen-
tős részét érintő, a rendszerváltozás 
óta nem látott mértékű támogatá-
sokra nyílik mód. 

A nyugdíjasok 80 ezer forintos 
prémiumot kaptak, 5%-al emelke-
dik a nyugdíj jövőre, illetve vissza-
vezetik a 13. havi juttatást február-
tól. 

Soha nem látott mértékben, 200 
ezer forintra emelkedik a minimál-
bér januártól, a szakmunkás mini-
málbér pedig 260 ezer forint lesz.

Továbbra is támogatják a kis-
gyermeket nevelő családokat, ösz-
szesen 600 milliárd forint marad 
náluk az SZJA visszatérítés révén, 
ami mintegy 2 millió állampolgár-
nak jelent könnyebbséget.

A munkát vállaló fiatalokat is tá-
mogatja a kormány, SZJA mentes-

ségben részesülnek a 25 év alatti-
ak, szintén 2022 januártól. Ezzel a 
példa nélküli döntéssel is szeretnék 
ösztönözni a pályakezdést, illet-
ve az itthon maradást – tette hozzá 
Bóna Zoltán. Reményét fejezte ki, 
hogy az elmúlt 10 évhez hasonlóan, 
ezen az úton haladhatnak tovább a 
következő időszakban is.

A képviselő a néhány hónapja el-
fogadott gyermekvédelmi törvény-
nyel kapcsolatban elmondta, hogy 
szabad utat kapott a kormány ál-
tal erről kezdeményezett népszava-
zás, amelynek időpontjáról a köz-
társasági elnök hoz majd döntést. 
Az ügydöntő népszavazással szeret-
nék megerősíteni a törvényben fog-

laltakat, amely szerint a legfonto-
sabb, hogy a gyermekeket a szülők 
neveljék, személyiségfejlődésüket 
ne befolyásolják különböző - akár 
külföldről irányított - propaganda 
szervezetek a nevelési, oktatási in-
tézményekben.

Bóna Zoltán örömét fejezte ki, 
hogy határidőre befejeződött az 
M0-s autóút Deák Ferenc hídjának 
halaszthatatlan megerősítése, ami-
nek nyomán ismét kétszer négy sá-
von lehet közlekedni. Köszönetet 
mondott a térségben élőknek, hogy 
türelemmel próbálták elviselni a 
felújítással járó nehézségeket.

n

 Az ünnepvárás első hetének vé-
gén a felújított betlehemi jászol is a 
helyére került a Szent László temp-
lom előtt. Mondhatni zarándok-
hellyé vált a városlakók körében hi-
szen, rengeteg fotó készül a helyszí-
nen. Ezen a napon kerültek ki a fá-
ból készült rénszarvasok is, a négy 
hely ahol megtalálhatók: templom-
kert, Erőmű körforgalom, Régésze-
ti Park körforgalom, Álmos utca. 
Pozsgainé Szabó Éva, Loós Attila, a 
Mikulásik házaspár és a Kardos há-
zaspár ismét szebbé tették az óvá-

rosi decemberi estéket.
Közel másfél tucat ünnepi jel-

mezbe öltözött motorossal kísér-
tük végig Százhalombattán a Miku-
lást december 5-én, a Battai Moto-
rosok Egyesületének közreműkö-
désével. Tizenegy megállóhelyen 
több száz gyermek és felnőtt várta 
a „nagy szakállút”, aki a segédeivel 
szaloncukrot, édességet osztott a rá 
várakozóknak. Természetesen, akik 
kellő bátorságot éreztek magukban, 
a motorokra is felülhettek. Az első 
megálló a Családok Átmeneti Ott-

hona volt, ahol a gyermekek miku-
láscsomagot, gyümölcsöt és egyéb 
finomságokat kaptak. A délután fo-
lyamán összesen 60 kg édességet 
osztottak ki a motorosok, saját fel-
ajánlásukként, ehhez még hozzá-
járult két helyi illetőségű cég, vala-
mint számos magánszemély.

Ami az ünnep hátralévő idősza-
kát illeti, szeretném meginvitálni 
településrészem, illetve városunk 
minden lakóját a december 17-én 
14-19 óra között tartandó karácso-
nyi ünnepségre a Szent László tér-
re. Rendezvényünk fővédnöke Ve-
zér Mihály polgármester úr. A hely-
színen 14 órától mini karácsonyi vá-
sár lesz kézművesek termékeiből, 
miközben szeretetvendégséget tar-
tunk halászlével, süteménnyel. For-
ralt borral, forró teával, szaloncu-
korral, csillagszóróval fogadjuk az 
érkezőket. A rendezvény program-
ja 17 órától veszi kezdetét a pol-
gármesteri köszöntővel, amit a he-

lyi cserkészcsapat betlehemi játéka 
és a Canticum Novum Kamarakó-
rus koncertje követ. A karácsony-
fa-díszítésre, mint a korábbi évek-
ben, saját készítésű díszeket is le-
het hozni.

Áldott, békés karácsonyi ünnepe-
ket, és eredményekben gazdag, bol-
dog új évet kívánok!

Szabó Gábor 
önkormányzati képviselő

Rendkívüli támogatások
A kormány több jelentős támogatásról döntött, amely a 
nyugdíjasokat, a családokat és a fiatalokat is érinti. Az 
intézkedésekről Bóna Zoltán országgyűlési képviselő tájé-
koztatott Százhalombattán.

Advent az Óvárosban
Az Óvárosi Falusi Közösség tagjai idén először készítettek 
adventi koszorút, melyet elhelyeztek a Szent László szobor 
elé. Az első gyertya az első adventi vasárnapon, november 
28-án került meggyújtásra közös imádság keretén belül.
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Több sportrendezvény eredmé-
nyes biztosításában is részt vettek 
a polgárőrök.

A hidegebb idő beköszöntével 
különösen figyelnek az egyedül 
élő idős emberekre, hogy szükség 
esetén segítséget nyújtsanak.

A november 28-i adventi ünne-
pi fényfelgyújtás is rendben lezaj-
lott.

Szeretetben Gazdag Karácsonyt 
és egy Boldogabb és Egészsége-
sebb Új Évet Kíván a Százhalom-
battai Polgárőr Egyesület! n

HÍ REK-AK TU A LI TÁ SOK
Álláslehetőség. Szakasszisz-

tenseket 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, traumatoló-
giai, röntgen vagy radiológiai OKJ 
végzettséggel rendelkezők jelentke-
zését várják. Az Intézmény nem tar-
tozik az egészségügyi szolgálati jog-
viszony alá. Munkavégzés hétfőtől 
péntekig van, a hétvégék és ünnep-
napok szabadok. Jelentkezni telefo-
non vagy e-mail-ben lehet Erben At-

tiláné vezető asszisztensnél. E-mail: 
fonover@mail.battanet.hu, telefon: 
06-30-819-0586. 

***
Értesítést küld a NAV a gép-

járműadó-tartozásról. Az értesí-
tőt december elején azok kapják, 
akiknek 2021. november 23-án leg-
alább 1000 forint gépjárműadó-
tartozásuk van. A gépjárműadó-
tartozás pontos összege, a korábbi 
befizetések és az adónem aktuális 
egyenlege ügyfélkapus azonosítás 
után az eBEV-portálon a Szolgál-
tatások > Adószámla és pótlékada-
tok > Adószámla menüpontban el-
lenőrizhető. n

Elkészült a bölcsőde és a Neve-
lési Tanácsadó épületének külső 
homlokzati hőszigetelése és rész-
legesen megújult a tetőszerkezet 
is, így korszerűbb, energiahatéko-
nyabb és esztétikusabb épület fo-
gadja a gyerekeket. 

Az intézmény korábban néhol 
már beázott, és az elhasználódott 
szigetelés miatt kevésbé volt ha-
tékony fűtés. A szeptemberben 
kezdődött munkálatok a tervek-
nek megfelelőn a téli hideg beállta 

előtt, időben befejeződött.
Biztonságosabbá és védetteb-

bé vált a szakrendelő oldalsó, la-
boratórium felőli megközelítése. 
Új, csúszásmentes járólapokat he-
lyeztek el a bejártnál, amelyhez 
előtető is került, csakúgy, mint a 
lépcső melletti rámpa fölé. Utóbbi 
önkormányzati támogatásból va-
lósult meg.

 Az ünnepekre való tekintettel 
karácsonyi kivilágítást is kapott a 
felújított bejárat. n

Épületfelújítások
Befejeződött a bölcsőde külső felújítása, valamint új burkolat és 
előtető készült a szakrendelőnél Százhalombattán.

Polgárőr beszámoló
A Százhalombattai Polgárőr Egyesület számára a mindenszentek 
és a halottak napi temetői szolgálattal kezdődött a novemberi 
hónap, amely során nem történt rendkívüli esemény.

A városvezető köszöntét fejezte ki 
az áldozatos, példaértékű szakmai te-
vékenységért. Százhalombatta tuda-
tosan, mély elhatározással kiemelt fi-
gyelmet fordít a szociális munka vilá-
gára.

Az Önkormányzat továbbá juta-
lomban részesített négy rendőr kollé-
gát, akik kiemelkedő munkát végeztek 
a város érdekében.

n

Köszönet az áldozatos munkáért
Pentz Istvánné, a százhalombattai Idősek Gondozóháza vezetője 
kapta az idei Szociális Munkáért Elismerő Oklevelet Százhalom-
battán. Az oklevelet és a virágcsokrot Vezér Mihály polgármes-
ter és Török Sándor alpolgármester adta át.

A hosszan tartó vírusos időszak-
ban mindenki még jobban vágyik az 
örömre, az ünnepi színes hangulatra, 
ezért is tartotta különösen fontosnak, 
hogy most is sor kerüljön a díszítés-
re - mondta el Szalai Attila. A vízesés 
szerűen elhelyezett csillogó girlandok 
mellé idén is Jászi Adél készített dí-
szeket. 

Karácsony közeledtével sok város-
lakó ajánlott fel gyermekjátékot, ru-

hát és gyümölcsöt, amelyet a képvi-
selő eljuttatott a Családok Átmene-
ti Otthona részére. Hagyományosan 
most sem maradt el a lakótelepi Mi-
kulás-ruhás ajándékozó körút.

A képviselő hosszú évek óta két al-
kalommal főz a hajléktalan szálló la-
kói számára, ahol idén december 22-
én várja ételosztással őket. A hagyo-
mányoknak megfelelően húsvétkor is 
sor kerül az asztalterítésre. n

Karácsonyi díszítés és ajándékozás
Folytatva a hagyományt, Szalai Attila idén is feldíszített több 
köztéri fát Százhalombattán, az Olajmunkás úton, ahol a kutya-
futtató kerítésére és a KRESZ táblákra is kerültek díszek. Az 
önkormányzati képviselő ajándékozást is szervezett.
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VÁ R O S N A P LÓPROG RAM AJÁN LÓ
December 17. (péntek) 14 

óra: Óvárosi Karácsony – Óváros, 
Szent László tér

December 26. (vasárnap) 11 
és 13 óra: Alice Csodaországban – 
BKK Színházterem

December 31. (péntek) 20 és 
23 óra: Marica Grófnő – BKK Szín-
házterem

2022. Január 19. (szerdáig): 
A legszebbek – Válogatás a Látás Is-
kolája növendékeinek képeiből – 
BKK Lépcső Galéria

Január 21. (péntek) 18 óra: 
KIÁLLÍTÁS - Lakatos István író, 

grafikus, képregényszerző kiállítá-
sának megnyitója - HBVK

Január 24. (hétfő) 18 óra: 
KÖNYVBEMUTATÓ - Takács Mik-
lós: Partes inferiores - Tanulmá-
nyok a Kárpát-medence déli részé-
nek középkori településrégészetéről 
- HBVK

Január 28. (péntek) 18 óra: 
KÖNYVBEMUTATÓ - BESZÉL-
GETÉS - Barcs Kriszta szerzővel és 
László Zsuzsi illusztrátorral az Így 
működik a lelked című könyv kap-
csán - HBVK

n

Hamarosan itt az év vége, mely a 
karácsony meghittségét és a Szil-
veszter önfeledt pillanatait hozza el 
mindannyiunk számára. 

Az év hétköznapjainak rohaná-
sát megszakítja a családdal, bará-
tainkkal közösen eltöltött idő, mely 
maradandó emléket és élménye-

ket ad az elkövetkezendő időszak-
ra. Az idei évben a Barátság Kul-
turális Központ egy igazi különle-
gességgel készül karácsonyra, Ali-
ce Csodaországába repülhetnek el 
2021. december 26-án 11.00 órától. 
A darab bájos szerethetősége mel-
lett rávilágít arra, hogy Csodaország 
valójában itt van körülöttünk, ben-
ne élünk, és ha megtanuljuk látni 
és észrevenni a létezés mindenna-
pi nagyszerűségét, kalandosságát, 
jobban megértjük önmagunkat és a 
minket körülvevő világot.

Szilveszter estéjén 20.00 órától a 
Marica grófnőt láthatják a kulturális 
központ színpadán. A méltán világ-
hírű operettben egy slágerekkel teli, 
különleges, mégis korszerű törté-
net elevenedik meg különböző, saját 
maguk gyártotta hazugságok hálójá-
ban vergődő szerelmes emberekről! 

A Battai Szilveszter 21.00 órától 
kezdődik a Szent István téren, me-
lyen Kocsis Tibor, Polyák Rita és 
az Abbasisters fellépése mellett Dj 
Matisz zenéjére búcsúztathatják az 
óévet és éjfélkor tűzijátékkal kö-
szönthetik, a reméljük mindenkinek 
boldog, egészségbe, örömökben gaz-
dag 2022-es esztendőt!

Kívánunk Önöknek minden jót és 
szeretettel várjuk Önöket a karácso-
nyi időszakban és a 2022-ben is!

Barátság Kulturális Központ

Ünnepre hangolva!

Újdonságok a könyvtárban
 Müller Péter: Anyám titkos könyve

Sarah Penner: A méregkeverő patikárius
Fábián Janka: Az Anna-bál szerelmesei Arne 
Dahl: Hajsza
Karády Anna: Füredi lány, Füredi földesúr
Karen Swan: Karácsony a Tiffanynál
J.R.R.Tolkien: Karácsonyi levelek
Karácsonyi mondóka - Szimonidesz Kovács  
Hajnalka rajzaival
Geronimo Stilton: A legszebb karácsonyi  
ajándék
Takács Viktória: Betlehemi mese, Luca mese
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Két évtizeden át a Hamvas-borest 
a könyvtár névadója, Hamvas Béla 
emléke előtt tisztelgő irodalmi össze-
jövetelt jelentett. Remek előadások, 

tartalmas beszélgetések, finom borok 
jellemezték.

2017-ben a könyvtár vezetése és a 
megújult alapítvány gondolt egy me-

részet, és gyökerestül megváltoztatta 
a december eleji rendezvény arcula-
tát, hangulatát és célját.

Az alapítvány megtervezte az elő-
adóterem felújítását, és a borest a he-
lyiség korszerűsítését célzó jótékony-
sági rendezvénnyé vált. A támogatás 
a belépő- és tombolajegyek árából, a 
büfé eladásaiból adódik össze.

Az est népszerűségének kulcsa, 
hogy a könyvtár bevonta a szervezés-
be Czifrik Katalint, aki évről évre nyo-
mozós játékot írt az alkalomra. Idén 
az alapkoncepciót követve a mun-
ka dandárját két könyvtáros – Borza 
Krisztina és Kolláth Sári – végezte el, 
tombolával zárva a vetélkedést.

A kezdetektől aktív részesei a bor-
esteknek az Óvárosi Papírkutyák csa-
pata, több civil családi és baráti kö-
zösség, valamint munkahelyi kollek-
tívák, a SZISZKI és a Napsugár Óvo-
da is.

A Hamvas-borest egyik emelkedett 
pillanata, amikor a könyvtári kollektí-
va szavazata alapján egy kiemelt sze-
mély átveheti az Örökös olvasójegyet. 

A díjat az kaphatja, aki tevékenységé-
vel támogatja az intézményt, öregbí-
ti jó hírét, aktívan részt vesz a könyv-
tár életében. Idén a választás Kovács 
„Kovi” Istvánra esett, aki 2019-ben, a 
könyvtár arcaként nyilatkozott, szere-
pelt plakátokon, előadást tartott, ve-
zetett helytörténeti kirándulást, segí-
tette a könyvtári programok szerve-
zését, és nem utolsó sorban aktív ol-
vasó is.

A könyvtárban folyamatosan zaj-
lanak a különböző előadások, közös-
ségi programok, kiállítások, és érde-
mes figyelni Facebook-oldalukat is, 
ahol minden nap új tartalmakat, on-
line programokat is kínálnak. Az ala-
pítvány is folyamatosan várja a tá-
mogatásokat, felajánlásokat, hiszen 
a könyvtár ebből tudja megvalósítani 
a kötelező feladatain felüli ötleteit. Az 
előadóterem fejlesztésén túl támogat 
versenyeket, irodalmi programokat, 
kirándulásokat, kiállítások szervezé-
sét, táborok és klubok működtetését. 

(Az írás bővebben a hirtukor.hu 
oldalon olvasható.) n

Novemberben francia napot tar-
tottak a „Legyél Te is világpolgár!” 
sorozat keretében a „Matrica” Mú-
zeumban. Az eseménysorozat célja 
a nemzetközi cserediák-programok 
népszerűsítése, így a novemberi ren-
dezvényen társszervezőként részt vet-
tek az AFS Nemzetközi Csereprogram 
Alapítvány képviselői is.

Ugyancsak novemberben a Barát-
ság Kulturális Központ Lépcső Galé-
riájában nyílt meg Tengler Gergely, 
ezzel párhuzamosan a Hamvas Béla 
Városi Könyvtárban Fazekas Leven-
te tárlata. László Bandy, képzőmű-
vész-tanár, mint a SZIKE elnöke for-
dulópontnak nevezte a november 12-i 
dupla megnyitót, utalva ezzel arra a 
generációváltásra, ami átvette a ki-
állítás-rendezés és -szervezés egy ré-
szét.

December 4-én rendezte „soka-
dik” slam poetry eseményét a SZIKE-
Ifjúsági Műhely. A helyszín ezút-
tal az óvárosi Zenálkó Etel Közössé-
gi Ház volt, aminek remek adottsá-
gait kihasználva az idei esemény címe 
BattaSlamExtra lett. Bemelegítésként 
a Flexibility Crew zenélt, levezetés-
ként a Dirty Canvas koncertezett.

Az egyesület keresi, várja azokat a 

fiatalokat, akikben buzog némi tett-
vágy, hogy ebben a városban számuk-
ra is teremjen babér, legyenek közös-
ségi események, érdekes programok. 
A SZIKE-IM a kezdetektől támogat-
ja az alulról jövő kezdeményezéseket, 
amelyeknek keretet és segítséget tud 
nyújtani a megvalósításhoz. Lehet-

nek ezek az ötletek klubok, rendez-
vények, társadalmi akciók. A SZIKE-
IM több iskolával is szerződésben áll, 
rendelkezik azzal a lehetőséggel, hogy 
a kötelező közösségi szolgálathoz te-
vékenységeket biztosítson, és órákat 
igazoljon középiskolások számára.

Aki kedvet kapott, hogy aktív ré-
szese legyen a SZIKE-IM életének, 
akinek van ötlete, mivel gazdagítaná 
Százhalombatta életét, jelentkezzen 
az Ifjúsági Műhely – Százhalombat-
ta Facebook-oldalán!  (Bővebb össze-
foglaló a hirtukor.hu oldalon) n

Csúcsdísz
A Százhalombattai Könyvtárért Alapítvány negyedik alkalommal 
hívta játékos borestre a városlakókat december 3-án este.

Vérfrissítésre vágyik  
a SZIKE-Ifjúsági Műhely!

Új lendülettel rendezett több eseményt is a SZIKE-Ifjúsági 
Műhely az utóbbi hetekben: novemberben francia nap, kiállítás, 
decemberben a szokásos téli slam poetry várta Százhalombatta 
ifjúságát. A szervezők legfontosabb célkitűzése jelenleg az, 
hogy minél szélesebb körben mutassák be, milyen lehetősé-
geket kínál az egyesület, és hogy új aktivistákat szerezzenek a 
jövőbeli programokhoz.

Fotó: Tóth Erzsébet

Dirty Canvas koncert
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10 m légpisztoly férfi Or-
szágos Bajnok Szemán Dávid 189 

kör, 3. Hujbert Dániel 188 kör 
csapat Országos Bajnok Szemán 

Dávid, Hujbert Dániel, Joó Attila 
ifj, 560 kör országos csúcs. 4. Ju-
hász Márton, Klem Barnabás, Joó 
Attila id. 538 kör.

10 m légpisztoly ifi lány Or-
szágos Bajnok Nagy Zsófia 186 
kör országos csúcs, 6. Farkasré-
ti Eszter 176 kör, csapat Orszá-
gos Bajnok Nagy Zsófia, Farkasré-
ti Eszter, Bencs Lilla 531 kör or-
szágos csúcs.

10 m légpisztoly ifi fiú 4. 
Hornyák Hunor 180 kör, 6. Már-
kus Péter 179 kör, csapat 3. Hor-
nyák Hunor, Márkus Péter, Szabó 
Zoltán 527 kör.

10 m légpisztoly junior lány 
csapat 2. Farkasréti Eszter, Györ-
gyi Kinga, Nagy Zsófia 521 kör.

10 m légpisztoly junior fiú 
3. Klem Barnabás 185 kör, 6. Hor-
nyák Hunor 180 kör, csapat Or-
szágos Bajnok Klem Barnabás, 
Hornyák Hunor, Márkus Péter 
544 kör országos csúcs.

10 m légpuska ifi lány 2. 
Bánhidi Ariella 171 kör, 5. Far-
kasréti Eszter 139 kör, 6. Németh 
Lilla 126 kör, csapatban Országos 
Bajnok Bánhidi Ariella, Farkasré-
ti Eszter, Németh Lilla 436 kör.

10 m légpuska ifi fiú csa-
pat: 2. Márkus Péter, Joó Zoltán, 
Hornyák Hunor 295 kör, 3. Kiss 
Molnár Bence, Szabó Zoltán, Ba-
logh Márton 184 kör.

10 m légpuska junior lány 
4. Bánhidi Ariella 163 kör, 6. Far-
kasréti Eszter 152 kör, csapat: 3. 
Bánhidi Ariella, Farkasréti Eszter, 
Németh Lilla 439 kör.

10 m légpuska junior fiú 
csapat: 3. Joó Zoltán, Szabó Zol-
tán, Czirok Merse 273 kör.

A Serdülők Országos Bajnoksá-
gát Győrben rendezték, no vember 
27-én, 10 méteres serdülő lány 
légpisztolyban 2. Milei Regina 133 
kör, serdülő fiú 2. Czakó Patrik 
163 kör. n

Országos csúcsok és Bajnoki címek
Hat arany-, három ezüst- és hat bronzérmet nyertek a Százha-
lombattai Lövészklub versenyzői, illetve még további értétes hat 
negyedik, három ötödik és hat hatodik helyezést is szereztek, a 
Magyar Sportlövők Szövetsége által Szombathelyen megrende-
zett 10 méteres Nemzeti Versenyszámok Országos Bajnokságán, 
december 12-én.

VÁ R O S N A P LÓ

Carl Gustav Jung, a református lel-
készi családból származó híres sváj-
ci pszichológus küssnachti házának 
homlokzatára ezt vésette: „Vocatus 
atque non vocatus Deus aderit!”, 
azaz: „Híva vagy hívatlanul Isten 
mindig felkeres!” 

Talán azért választotta ezt a so-
katmondó, az otthon szívdobogásá-
ból fölfakadó mondatot epigrafénak, 
mert kutatásai alapján úgy gondolta, 
hogy az ember személyiségszerkeze-
tében van egy pont, amely igazából az 
„isteni pecsétnyomó emberi lenyoma-
ta”, amely – Pál apostol szavaival – a 
Szentlélek templomának a szentélye, 
vagyis hát: istenképűségünk archetí-
pusa. Jung az emberi pszichét alap-
vetően három fő rétegre tagolja. Ezek 
közül a legfiatalabb a tudat, melyet a 
gondolkodás, az intuíció, az érzelem 
és az érzékelés jellemez. Tudatunk 
alatt foglal helyet a személyes tudat-
talan, melyet alapvetően árnyéksze-
mélyiségünk ural, s végül ez alatt a ré-
teg alatt tárulhat fel a kollektív tudat-
talan, melynek egyik jelentős része a 

selbst, vagyis: ősmagunk, mely nem 
más, mint pszichénk centruma, Jung 
szerint az a pont, ahol Isten és em-
ber találkozásának ősrégi emléke fel-
derenghet. Mondhatjuk tehát ezt így 
is: pszichénk centruma Isten országá-
nak kapuja. Az Istennel való találko-
zás csakis lelki élmény lehet. 

Régebben sokat foglalkoztatott az 
a gondolat, hogy a Szentírásban va-
jon miért esik olyan kevés szó a gyer-
mek Jézusról? Tudósítást kapunk ar-
ról, hogy megszületett egy betlehemi 
istállóban, tudjuk, hogy nyolcnapos 
csecsemőként őt is körülmetélték, 
mint a többi zsidó kisfiút, aztán a szü-
leivel Heródes hatalmi féltékenysége 
elől Egyiptomba menekült. Négy-öt 
éves lehetett, amikor visszatértek Ná-
záretbe, s még egy pillanatfelvétel ma-
radt meg róla: tizenkét évesen Máriá-
val és Józseffel, s még jó néhány ná-
záreti lakossal Jeruzsálembe zarán-
dokolt a húsvétot megünnepelni. Ez 
alkalommal a szüleitől valahogy el-
keveredett, akik végül a templomban 
találtak rá, ahol mindenki ámulatára 

a papokat és az írástudókat tanítot-
ta Isten dolgaira. Ahhoz, hogy kide-
rítsük, milyen gyermek is lehetett, ez 
igencsak csekély információ. Arra ju-
tottam végül, hogy ez talán azért le-
het így, mert a gyermek Jézust vé-
gül is magunkban kell megtalálnunk. 
Ott, a lelkünknek a felnövekedésünk-
kel egyre inkább homályba burkoló-
zó csöndjében: saját gyermekségünk-
ben. A karácsonyvárásban is az a 
szép, hogy annak, aki abban a város-
széli kis istállóban egykor világra jött, 
a mi szíveinkben is meg kell szület-
nie. S mindannyiunknak egyformán 
esélye van erre, hiszen Isten hívatla-
nul is felkeres bennünket.

Az ókori görög tragédiaköltészet 
kialakulása alapvetően azzal függ ösz-
sze, hogy az ember rájön arra, hogy 
a bűntől önerejéből nem képes meg-
szabadulni. A Dionüszosz-kultusz so-
rán is – miként egy kicsivel korábban 
már a Jahwe-kultuszban – felismerik, 
hogy Isten előtt az „összetört szív”, te-
hát az ember valóságos, őszinte bűn-
bánata az igazi áldozat. Mi indíthat a 
legmélyebb bűnbánatra? Isten és em-
ber konfliktusának bemutatása. Mi 
szükséges ehhez? A kórus és a karve-
zető mellett meg kell jeleníteni az is-
tent, egy színésszel el kell játszatni 
Dionüszoszt. Ennek a dramaturgiai 
fogásnak köszönhetően a görögök is 
igen hamar belátják, hogy az ember 
tulajdonképpen „eredendően” bűnös. 
A kórus, a karvezető és az isten mel-

lett megjelenik az orkhésztrán a má-
sodik színész: az ember. Az ember, aki 
a bűnnel, a végzettel, a végzettnek hitt 
sorssal szembeszáll, s akinek bukása 
szükségszerű. A görög tragédiakölté-
szet is eljut oda, hogy szinte szó sze-
rint kimondja: az ember isteni meg-
váltásra szorul. 

Az adventi várakozás minden nép 
kultúrájában benne van. A görögöket 
egy paraszthajszál választotta el attól, 
hogy ráébredjenek: a Megváltó úgy 
fog eljönni, hogy Isten fiaként ember-
nek születik. De nem jutnak el eddig. 
Nem tudják elképzelni azt, hogy Isten 
szerethet annyira, hogy mindannyi-
unk életéért az Ő egyszülött fiát adja. 
Megfogalmazzák a politeizmus kriti-
káját markánsan, ám legnagyobb nyi-
tottságuk ellenére sem érik meg ben-
nük az a gondolatot, hogy az isteni 
kegyelem végtelen.  

A karácsonyvárás ma sokaknak a 
vásárlásról, az ajándékozásról szól. 
Vajon eszükbe jut-e, hogy Isten az, 
aki a legnagyobb ajándékot adta? 
Eszükbe jut-e, hogy amikor aján-
dékozunk, abban eredendően Is-
tent utánozzuk? A helyes ajándéko-
zás példája a gyermek Jézus, aki ér-
tünk megszületett. Ő a mi igazi aján-
dékunk. S mert mi is Isten akaratából 
születtünk erre a világra, mi is egy-
más ajándékai vagyunk. Ott, a lel-
künk legmélyén, ahol kinyílik Isten 
országának a kapuja, ott mindannyi-
an pontosan tudjuk ezt.  n

Fazekas István

FŐTÉR
Isten ajándéka
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Szervező egyesületként nagyrészt 
vállaltak az előkészítésben és a lebo-
nyolításban, de ezzel párhuzamosan 
csapatuk tagjai a bajnoki címekért is 

versenybe szálltak. Ezen a fórumon is 
szeretnék megköszönni mindenkinek, 
aki segítséget nyújtott a lebonyolítás-
ban. A csapatuk példa értékű munkát 
végzett és kiválóan teljesített.

A szövetség egyesületei a civid hely-
zet okozta nehézségek ellenére is rész-
vételükkel méltó szintre emelték az 
esemény színvonalát. Közel 300 ne-
vezéssel, egy igazán jó hangulatú ver-
senyen, korrekt, jól képzett bírásko-
dás mellett tovább erősödtek a sport-
baráti kapcsolatok és a befektetett 
edzésmunka gyümölcseként érkeztek 
katában (formagyakorlat), kumitében 
(küzdelem), csapatkatában is a szebb-

nél szebb eredmények és az Országos 
Bajnoki címek sora. 

A százhalombattai klub 10 arany-, 
9 ezüst-, 8 bronzérmet és három 4. 

helyezést szerzett. Az egyesület na-
gyon büszke érmeseikre és helye-
zettjeikre, mert a teljesítményükkel 
a Shotokan Karate-Do International 
Hungary Szövetség egyesületei között 
az összesítésben az előkelő 2. helyet 
szerezték meg.

Edzéseiket továbbra is a százha-
lombattai 1-es Számú Általános Isko-
la kis tornatermében tartják kedden 
és csütörtökön 17 órától. A tagfelvétel 
folyamatos, érdeklődni Vadász Tamás 
vezetőedzőnél, a 06 30 992366 tele-
fonszámon vagy a „Karate Team Száz-
halombatta” Facebook oldalon lehet.

n

Százhalombattai KE – Tatai AC 
22-22 (10-10)

A mérkőzés első 7 percében fej-fej 
mellett haladtak a csapatok (3-3). Ek-
kor megrázta magát a hazai csapat és 
Félegyházi Zsolt és Gyurcsovics Ár-
pád vezérletével 5 gólos előnyt dol-
gozott ki a 22. percre (9-4). Sajnos itt 
megtorpantunk. Sem védekezésben 
sem támadásban nem tudtuk tartani 
a teljesítményünket és a vendégek a 
szünetre egyenlítettek.

A második félidőben a játék ki-
egyenlítődött és a döntetlen ered-
mény körül mozogtak a csapatok 
(37.p. 15-15). Ekkor ismét mi kerül-
tünk egy kisebb gödörbe és a vendé-
gek a következő tíz percben két góllal 
elléptek. Egy felrázó időkérés után is-
mét lendületbe jöttünk és Mogyorósi 
Tamás góljaival, átvettük a vezetést is, 
de ezt mindannyiszor egalizálták a ta-
taiak (55.p. 21-21). Az utolsó 5 perc-
ben nagy küzdelem, 1 gól itt és egy gól 
ott, de döntés nem született.

A mérkőzés döntetlenje igazságos, 
de kis szerencsével nyerhettünk vol-
na.

SZKE: Kovács, Bokréta, Pásztor 
(kapusok), Mogyorósi 2, Fiar, Fél-
egyházi 6 (2), Kővári 3, Gyur csovics 
4, Pap 1, Kiss 5, Tóth, Keresztes, 
Zatureczki 1, Kedves, Györkő, Szalay; 
vezetőedző: Adorján Gábor

*
Pécsi VSE - Százhalombattai KE 
28-37 (13-16)

Nehéz feladatnak ígérkezett az év 
utolsó mérkőzése. Sajnos Félegyházi 
Zsolt betegség miatt nem tudott ját-
szani és Kővári Balázs valamint Tóth 
Bálint is csak a védekezésben állt ren-

delkezésre. A tabella hátsó felében 
álló hazai csapat kezdte a mérkőzést, 
de remek védekezés és ötletes táma-
dás végén Fiar Dániel szerezte az első 
gólt. Ezt követően a mieinknél maradt 
a mérkőzés irányítása. A játék képe 
ugyan hullámzott, de az előny mindig 
megmaradt. A szünetre a három gólos 
vezetés biztató volt.

A második félidő elején ez a kü-
lönbség nőni kezdett, és a 38.percben 
Kovács János egészpályás góljával 
már hét góllal vezettünk. Ez a mérkő-
zés hátra lévő részében nem csökkent, 
hanem a végére kilencre hízott. 

SZKE: Kovács 1, Bokréta (kapu-
sok), Mogyorósi 9 (2), Fiar 2, Kővá-
ri, Gyurcsovics 4, Tóth, Zatureczki 7, 
Kiss 7, Keresztes 2, Kedves 5, Györkő, 
Szalay, Pap, Bozi, Major; vezetőedző: 
Adorján Gábor

A két mérkőzésen szerezett 3 pont-
tal csapatunk pontazonossággal a ta-
bella ötödik helyén karácsonyozik. Ez 
jelenleg a célkitűzések felett van, de 
bízunk benne, hogy tavasszal hasonló-
an eredményesen tudunk szerepelni. 

A következő hazai mérkőzés: Száz-
halombattai KE-Szigetszentmiklós, 
2022.02.12.,szombat 18 óra, battai 
sportcsarnok.

Ezúton szeretnénk Kellemes Kará-
csonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet 
Kívánni minden Kedves szurkolónk-
nak!

Találkozzunk 2022-ben és addig is 
HAJRÁ BATTA! n

Tíz aranyérem a Karate Országos 
Bajnokságon

Komoly kihívással nézett szembe a Százhalombattai Karate 
Egyesület november utolsó hétvégéjén, hiszen a városban 
rendezhették meg a Shotokan Karate-Do International Hungary 
Országos Bajnokságot, valamint a II. Kohai Kupát - tájékoztatott 
Vadász Tamás, a battai klub elnöke.

Két meccs – Három pont 
Az év utolsó két mérkőzése kiemelt fontossággal bírt a férfi ké-
zilabda NB I/B –ben szereplő Százhalombattai KE számára, mert 
az ezeken a találkozókon szerzett pontok duplán számítanak. 
Sajnos a sérüléshullám tovább tartott, ami nehezítette felkészü-
lést és a szereplést. Tallér Zsolt technikai vezető beszámolója.

Hatodik helyen végzett a Száz-
halombattai VUK SE U9-es lab-
darúgó csapata egy országos 
tornán, amelyen a legnívósabb 
klubok, akadémiák is megmé-
rették magukat – tájékoztatott 
Károlyi Csaba edző.

A csoport első három mérkőzésén 
sikerült legyőzni 1-0-ra a Kelen SC 
csapatát, 3-1-re az MTK Budapestet, 
illetve 3-0-ra a Siófokot. 

A későbbi két döntős, a Budapest 
Honvéd és a Mészöly Focisuli azon-
ban jobbnak bizonyult, de ellenük 
is kiélezett meccset játszott a battai 
gárda, amely olyan akadémiákat és 
Nb1-2-es csapatokat legyőzött, mint 
a Szombathelyi Haladás, MTK Buda-

pest, Gyirmót FC, és a Siófok. „Min-
den résztvevőnek hatalmas gratu-

láció, nagy büszkeség, hogy sikerült 
felvenni a versenyt az ország legjobb 
csapataival, akadémiáival” – írta a 
klub.

n

Előkelő helyezés a legjobbak között
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Keresztrejtvény
Emily Bronte, az angol romantika egyik legnagyobb prózaírója, 1848. december 18-án halt meg. Verseket és egyetlen regényt, 
az Üvöltő szeleket írta, először álnéven, de halála után valódi nevén is kiadták. Rövid ideig, csak harminc évig élt, de a regé-
nye ma is népszerű. Rejtvényünkben egy tőle származó idézetet találnak.

A megfejtéseket 2022. január 21-éig várjuk a hirtukor@mail.battanet.hu, vagy a Hírtükör Szerkesztősége, 2440 Százhalombatta, Ifjúság útja 7. 
(Polgárok Háza) címre. A Hírtükör 2022. évi első, január 27-én megjelenő lapszámának helyes megfejtői közül egy szerencsés, a Biksi Méhészet 
által felajánlott egy üveg egészséges mézet kaphatja meg.

Az előző számban megjelent rejtvényünk helyes megfejtéséért a Megasun Szolárium Stúdió 1-1 db 50 perces szoláriumbérletét Benedik Szilvia 
és Szántó István nyerte, a Harcsa Csárda 1-1 db 5.000 Ft értékű utalványát Magyar Viktória és Vass Miklós nyerte, a Barátság Kulturális Központ 
2021.12.26-ai Alice Csodaországban című előadására 2 db jegyet Dobos Magdolna nyerte, valamint a Biksi Méhészet által felajánlott 1-1 üveg egész-
séges napraforgó mézet Molnár Lászlóné, Horváth István, Nagy Terézia, Dezsényi István kaphatják meg. A 2021. év utolsó rejtvényének helyes meg-
fejtői a karácsonyi meglepetéseket munkanapokon a Polgárok Háza portáján vehetik át. 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

OKTÁN SZÁLLÓ
MUNKÁSSZÁLLÁS  (EG19009148)

Százhalombattán, a városközpontban
oktanszallo@oktanszallo.hu  •  www.oktanszallo.hu

06 23 354-812
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