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A fiatalok három éve költöztek Száz-
halombattára, az itt lévő munkahelyü-
kön ismerkedtek meg. Megtetszett ne-
kik a város, és úgy gondolták, szíve-
sen élnének a településen. A szülők 
elmondták, hogy a baba jól van, nyu-
godtan viselkedik, sokat alszik. A nagy-
szülők és a barátok is sokat segítenek a 
hétköznapi teendők ellátásában.

A városvezető jó egészséget kívánt 
a szülőknek és a babának, átadta a ba-
bacsomagot, valamint az idén január-
tól minden újszülöttnek járó 30 000 
forint támogatást. Százhalombattán 
2019-ben indult a „babaprogram”, az-
óta igényelhető a 30.000 forint érté-
kű babacsomag. Gondoskodó önkor-
mányzatként módosították a születési 
támogatásról szóló rendeletet, amely-

nek nyomán minden battai újszülött 
pénzbeli támogatást is kap. A cso-
mag egyebek mellett babaplédet, tö-
rölközőt, textilpelenkát, nedves tör-
lőkendőt és cumisüveget tartalmaz, 
illetve külön ajándék „Gyapi”, a vá-
ros kabalafigurája. Vezér Mihály el-
mondta azt is, hogy – sajnos az orszá-
gos statisztikához hasonlóan – a vá-
rosban már több a halálozások száma, 
mint a születéseké, ezért mindenkép-
pen szeretnék erősíteni a gyermek-
vállalási kedvet. A 20 évvel ezelőt-
ti 200-220-as születésszám mára a 
120-hoz közelít, a halálesetek száma 
pedig a 200-hoz. Százhalombatta lé-
lekszáma 2016-ig növekedett, akkor 
19300 lakost számlált a város, szem-
ben a mostani 18500 fővel. Általános 

jelenség, hogy egyre többen költöznek 
ki a fővárosból az agglomerációs te-
lepülésekre, és csak dolgozni járnak 
be – tette hozzá a polgármester. So-

kan szeretnének nyugodtabb környe-
zetben, kertes, családi házas övezet-
ben élni, ami jelentősen felhajtja az 
ingatlan árakat. Komoly kihívás a túl-
zott beépítettség elkerülése, meg kell 
őrizni az élhető településszerkezetet a 
zöld területek megfelelő aránya mel-
lett. Ugyanakkor fontos a szolgáltatá-
sok, a kereskedelmi szektor és a mun-

kahelyek bővítése a fiatalok megtartá-
sa érdekében. Vezér Mihály elmond-
ta azt is, hogy az idei költségvetési 
rendelet megalkotásához beterjesz-

ti a legalább 50 lakás megépítésére 
vonatkozó koncepciót. Az ingatlanok 
egy részét értékesítenék, illetve szol-
gálati lakásként hasznosítanák peda-
gógusok, orvosok megtartása érdeké-
ben. A cél az észszerű városfejlesztés, 
amely nélkül nincs előrejutás – fogal-
mazott a városvezető.

 n

A városvezető elmondta, hogy a 
kezdeményezéssel hosszú távra sze-
retnék biztosítani a folyamatos egész-
ségügyi alapellátást. A programban 
való részvétel – a jelenleg praktizá-
ló háziorvosok részéről – önkéntes. A 
másfél éves előkészítés során komoly 
feladat volt azon négy orvosos felku-
tatása, akik átvehetik az ellátást. Két 
szakemberrel kötöttek most szerző-
dést, a harmadik doktor esetében erre 
később kerül sor, illetve előkészítés 
alatt van a negyedik megállapodás. A 
nyolc battai háziorvosi körzetben ha-
tan már betöltötték a nyugdíjkorha-
tárt, és bár aktívan dolgoznak, a je-

lenlegi különösen nehéz, országosan 
jellemző szakemberhiányos helyzet-
ben elengedhetetlen az utánpótlásról 
való gondoskodás. Az egyénre szabott 
praxisok átvétele a saját erőn felül ál-
lami és önkormányzati támogatással, 
továbbá adott esetben banki hitellel 
valósulhat meg. Lehetőség van arra 
is, hogy az új kolléga „visszafoglalkoz-
tatja” a régi orvost. Az érkező dokto-
rokat szolgálati lakással is segíti a vá-
ros. A program a betegek, az Önkor-
mányzat, a „leköszönő” háziorvos és a 
jelöltnek érdekét egyaránt szolgálja. A 
szerződések részletesen szabályozzák 
felek kötelezettségeit, komoly szank-

ciókkal jár, ha valaki egyoldalúan el-
állna a vállalásoktól. Kölcsönös meg-
egyezés alapján természetesen lehető-
ség van módosításra. 

Amennyiben hasonló megegyezé-
sen alapuló igény mutatkozik a gyer-
mekorvosoknál és a fogászati ellátás-
nál, a program kiterjeszthető ezen 
praxisokra is. Az Önkormányzat szá-
mára az egyik legfontosabb feladat a 
színvonalas egészségügyi szolgáltatás 
fenntartása – hangsúlyozta a polgár-
mester. Általánosságban elmondha-
tó, hogy támogatják azon feladatok el-
látását is, amelyek állami hatáskörbe 
tartoznak. Példaként említette az ok-
tatást, a közbiztonságot, a nem városi 
tulajdonú utak és közterületek kar-
bantartását. A mindenkori vezetésnek 
a lakosság érdekében ezekhez is meg 
kell találnia a szükséges forrásokat – 
fogalmazott Vezér Mihály.

Dr. Farkas Gábor háziorvos örö-
mét fejezte ki, hogy az polgármester 

kezdeményezését támogatta a képvi-
selő-testület, így a program által idő-
ben tudnak gondoskodni a nyugdíjba 
vonuló kollégák utódlásáról. Kiemel-
te, hogy a zömmel önkormányzati fi-
nanszírozással kidolgozott rendszer 
precedens értékű az országban. A há-
ziorvos mellé kerülő, 2,5-3 éven be-
lül szakvizsgát tévő jelölt együtt dol-
gozik a jelenleg praktizáló doktorral, 
így a fiatal kolléga mély szakmai isme-
reteket szerezhet, valamint megisme-
ri a pácienseket. A program továbbra 
is biztosítja a kiemelkedő százhalom-
battai egészségügyi ellátás megtartá-
sát. 

Farkas Gábor elmondta azt is, hogy 
három év múlva éri el a nyugdíjkorha-
tárt, ezután még – a szakellátás mel-
lett – két évig dolgozna házi orvos-
ként a visszafoglalkoztatás keretében. 
Mindenkinek köszönetet mondott, 
aki részt vett az új rendszer kidolgozá-
sában. n

Az első baba
Kovács Kitti Sára az idei év első százhalombattai babája; 
Kitti Sára 3340 grammal és 56 cm-el látta meg a napvi-
lágot január 3-án 18 óra 30 perckor. Az újszülöttet és a 
szülőket, Mojzer Georgina Zsuzsannát és Kovács Kristófot 
Vezér Mihály polgármester köszöntötte a Polgármesteri 
Hivatalban.

Egyedülálló háziorvosi praxis program Százhalombattán
Az Önkormányzat új, példa nélküli háziorvos utánpótlási, 
egyben mentorálási támogatási rendszert dolgozott ki 
annak érdekében, hogy a fiatal szakorvosok a városban 
praktizáljanak majd tanulmányaik befejezése után. Első 
körben két praxis továbbörökítését jelentette be Vezér 
Mihály polgármester.
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Mint ismeretes, idén márciusban 
8 darab korszerű számítógépet – és a 
rájuk telepíthető Office programcso-
magot  – vásárolt az Önkormányzat a 
háziorvosoknak.

Vezér Mihály polgármester az át-
adáskor meleg szavakkal méltatta az 
egészségügyben dolgozók munká-
ját. Elmondta, hogy az önkormány-
zat szívvel lélekkel, akár anyagilag is 
ott áll az egészségügy munkája mö-
gött, különösen most, amikor a covid 
megnehezíti az orvosok, nővérek átla-
gos körülmények között is felelősség-
teljes, nehéz helytállását. Az önkor-
mányzat átlátja, hogy az egészségügy-
ben rendkívül fontos a gördülékeny 
információáramlás, amelyet ma már 
csak korszerű informatikai eszköztár-
ral lehet megvalósítani; gyors adomá-
nyukkal a magas színvonalú betegel-
látás segítését és az orvostársadalom 
anyagi megbecsülésének jelentősé-
gét egyaránt szerették volna kifejez-
ni. Nyilvánvalóvá tette, hogy a fogá-
szat számára biztosított új gépek való-
jában nekünk, polgároknak „ajándé-
kok”, hiszen a mi minél hatékonyabb 
ellátásunkat szolgálják.  A polgármes-
ter az eszközök használatához sok si-
kert, emellett áldott, békés, családi 
körben eltöltött pihentető ünnepeket 
kívánt a fogászat dolgozóinak. 

A battai önkormányzat mindig 
nagy gondot fordított rá, hogy az or-
vosi rendelő minél jobb állapotban le-
gyen. Nem csupán informatikai fej-
lesztés történt, hanem a közelmúltban 
készült el a hátsó bejáratnál a rámpa, 
és ugyancsak nem régiben korszerűsí-
tették a röntgen ellátást. 

Vezér Mihály arra a kérdésre, hogy 
lehet-e folytatása az e téren törté-
nő beruházásoknak elmondta, hogy 
mint minden településvezető, úgy ő 
is a prioritások között is első helyen 
tartja számon az egészségügyi ellátás 

színvonalának biztosítását, s így nem 
csupán az önkormányzatokra általá-
ban háruló fejlesztési kötelezettség-
nek tesznek eleget, hanem minden-
kor örömmel biztosítanak önkéntes 
támogatásokat is. Az önkormányzat 
így kiemelt szerepet játszhat a bo-
nyolult és igen költséges egészségügyi 
rendszert támogató társadalmi ösz-
szefogásban. A százhalombattai orvo-
si szakrendelő jól ellátott szolgáltatás, 
de mindig akad olyan pontja, amelyet 
még korszerűbbé, még hatékonyabbá 
lehet tenni. A rendelő maga is rendel-
kezik anyagi forrásokkal; az Önkor-
mányzat az egészségügyi ellátás szer-
vezését célzó alapítványt hozott létre. 
A szervezet, a vezetők és a kuratórium 
tagjai szintén erőn felül részt vesznek 
a rendelő fenntartásában és folyama-
tos modernizálásában: az elmúlt év-
ben megközelítőleg tízmillió forint ér-
tékben szépítették, korszerűsítették 
az épületet. A folyamatosan biztosí-
tott állami támogatás mellett az Ön-
kormányzat is bármikor szívesen bő-
víti az alapítvány anyagi lehetőségeit. 

Dr. Ilyés Zsolt fogszakorvos, száj-
sebész köszönetet mondott Vezér Mi-
hály polgármesternek és csapatának, 
amiért a fogászati dolgozók kérése 
nyitott fülekre talált és azonnali, gyors 
megoldás született a géppark korsze-
rűsítésére. Elmondta, hogy a modern 
számítógépek nélkülözhetetlenek a 
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapke-
zelővel – régebben: Országos Egész-
ségbiztosítási Pénztárral – való kap-
csolattartáshoz, valamint az Elektro-
nikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér 
számára történő adatszolgáltatáshoz, 
illetve a betegnyilvántartás, továbbá 
a praxisközösség által vállalt preven-
ciós munkáról történő beszámolók is 
ezeken a nagy sebességű gépeken szü-
letnek majd.

n

1989 óta tartunk megemlékezé-
seket január 22-én, és ünnepeljük a 
Nemzeti imádságunk születése nap-
ját. A reformkorban Kölcseyék a ma-
gyarságtudat erősítése legfontosabb 
eszközének a magyar nyelv ügyét tar-
tották, amely az óta sem változott. 
Tudjuk, hogy a magyar kultúra nem 
létezhet magyar nyelv nélkül. A nyel-
vünk a legnagyobb nemzeti kincsünk, 
mely a miénk, magyaroké.  

Az ünnepi megemlékezések alkal-
mat adnak arra, hogy nagyobb figyel-
met szenteljünk évezredes hagyomá-
nyainknak, gyökereinknek, erősít-
sük nemzeti tudatunkat. A kultúra 
az, amelyre építhetünk, melyre épí-
tenünk kell, s melynek megőrzése, to-
vábbadása mindannyiunk kötelessé-
ge. Tiszta forrás és hatalmas erőfor-
rás a magyarság számára bárhol is le-
gyünk a világban. Ha a kultúra nemes 

és jó, nemesebbé és jobbá teszi az em-
bert – a nemzetet. 

Százhalombattán is megemlékezé-
seket tartunk a Magyar Kultúra heté-
ben, gazdag programokkal, rendezvé-
nyekkel, kiállításokkal tisztelgünk a 
kultúra előtt. A járvány miatt egy ké-
sőbbi időpontban adjuk át a Kultúrá-
ért Százhalombatta Díjat, amelyet a 
Képviselő-testület a Forrás Néptánc-
együttes Független Színháznak ítélt 
oda. Szívből gratulálok a díjazottak-
nak, akik sokat tesznek a magyar kul-
túra népszerűsítéséért itthon és a vi-
lág számos pontján!

Kodály Zoltán intése legyen mind-
annyiunk számára megszívlelendő: 
„Kultúra annyi, mint tanulás; meg-
szerezni, színvonalon tartani nehéz, 
elveszteni könnyű.” 

Vezér Mihály
polgármester

Örömmel értesültem arról, hogy a 
Földművelési Minisztérium és az Em-
beri Erőforrások Minisztériuma ál-
tal kiírt „Örökös Zöld Óvoda” pályá-
zaton az óvoda elnyerte és jogosulttá 
vált az „Örökös Zöld Óvoda” cím hasz-
nálatára.

Őszintén gratulálok az intézmény 
valamennyi pedagógusának ahhoz a 
kitartó, szakmai munkához, amely-
lyel környezettudatos és egészséges 
életmódra nevelik gyermekeinket. Az 
óvodás korosztály számára rendkívül 
fontos, hogy élményekre és tapaszta-

latra építő, környezeti nevelésben ré-
szesüljenek. Az óvoda számos olyan 
programot valósít, meg amellyel erő-
síti a kisgyermekek környezettudatos-
ságának kialakítását, környezetünk 
megismerését, védelmét. 

Büszke vagyok arra, hogy váro-
sunkban egyre több óvoda viselheti az 
„Örökös Zöld Óvoda” címet.

Gratulálok az óvoda valamennyi 
dolgozójának, és köszönöm kitartó, 
elhivatott munkájukat!

Vezér Mihály 
polgármester

Új számítógépek segítik 
a fogorvosok munkáját

Négy korszerű, nagyobb kapacitású, összesen 1,7 millió 
forint értékű számítógép támogatja a százhalombattai 
fogászati alapellátást januártól. Az Önkormányzat a gé-
pekhez monitorokat és nyomtatókat is vásárolt, valamint 
egy új programot is telepítettek az eszközökre, amelyek 
jelentősen meggyorsítják az adminisztrációs feladatokat.

Ünnepeljük együtt  
a magyar kultúrát!

2022. január 22-e a Magyar Kultúra Napja, melyet 1989 óta 
ünneplünk annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban 
ezen a napon tisztázta le Szatmárcsekén a Himnusz kéz-
iratát. 1844-ben Erkel Ferenc zenésítette meg a Himnuszt, 
amely magyarságunk egyik legfontosabb szimbólumává 
vált, a háromszínű zászló, a címer és a Szent Korona mellett. 

Örökös Zöld Óvoda lett a 
Százhalombattai Kipp- Kopp Óvoda
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- A világjárvány okán 2021. meg-
lehetősen nagy kihívások elé állítot-
ta Magyarországot. Képviselőként és 
családapaként hogyan látja a tavalyi 
esztendőt?

- 2021 sem a közigazgatás, sem az 
egészségügyi szolgáltatás, sem az ok-
tatás világában, de még az egyén és a 
család vonatkozásában sem volt köny-
nyű év. Mégis azt gondolom, hogy 
mind a társadalom, mind Magyaror-
szág Kormánya jól vizsgázott abban a 
tekintetben, hogy megpróbált előre te-
kinteni, és a kialakult helyzetre megol-
dást találni. A különféle kormányzati 
döntések, akár előttünk vannak még, 
akár a következő hetekben, hónapok-
ban realizálódnak, soha nem látott po-
zitív döntések, amelyek a társadalom 
minden szegmensét érintik.

- 2021-ben az év kifejezésének 
a család szót választotta a közmé-
dia mellett működő Montágh Testü-
let. Valóban nagyon sok szó esett ta-
valy a hírekben a családról, és ha az 
Ön által előrevetített intézkedésekről 
beszélünk, akkor jól sejtem, hogy ez 
idén sem lesz másként?

- Miután a társadalom egyik leg-
fontosabb alapja a család, Magyaror-
szág Kormánya 2010 óta nagy hang-
súlyt fektet a családtámogatásra, 
amely túlzás nélkül mondható, hogy 
világszinten is sikeres. Erről az útról 
a világjárvány miatt sem akarunk le-
térni. Fenntartottuk, sőt tovább bő-
vítettük a családi otthonteremtési tá-
mogatásokat. Minden magyar család, 
amelyik 18 évesnél fiatalabb gyerme-
ket nevel, személyi jövedelemadó-
mentességben részesül. Visszaadtuk 
a nyugdíjasoktól elvett 13. havi nyug-
díjat, de azt gondolom, nem távolo-
dunk el a család témakörétől, ha meg-
említjük, hogy a minimálbér 200 ezer 
forintra, a szakmunkás minimálbér 
pedig 260 ezer forintra emelkedett, 
amely megegyezik a 2009-ben regná-
ló Bajnai-kormány alatti bruttó átlag-
fizetéssel. 

Beszélhetünk még a tanárok 10 
százalékos béremeléséről, a rendvé-
delmi dolgozók ugyancsak 10 százalé-
kos bérfejlesztéséről, illetve a katonák 
és rendőrök esetében a 6 havi illetmé-
nyüknek megfelelő ún. fegyverpénz 
kifizetéséről 2022-ben. Mellettük a 
kultúrában és szociális ágazatban dol-
gozók is 20 százalékos béremelésben 
részesültek január 1-jével. Magyaror-
szág tehát előre megy, nem hátra néz, 
és soha nem megszorításokban gon-
dolkozik, hanem a gazdaság növeke-
désében, ami a kormányunk alapüze-
netét hordozza.

- Az idei év a parlamenti választá-
sokról is szól, hiszen tavasszal lejár a 
kormány mandátuma. Ön szerint mi 
a tétje most ennek a választásnak?

- A tét egyértelműen az, hogy visz-
szafordulunk-e a 2010 előtti gyur-
csányi útra, vagy folytatjuk azt, ami az 
egyén, a család és a társadalom meg-
erősödéséről, ezen keresztül pedig 
Hazánk felemelkedéséről szól.

- Ha már újra a család fogalma 
került elő, az országgyűlési választá-
sokkal egyidőben népszavazás is lesz 
tavasszal…

- Azt gondolom, hogy a magyar 
jövő a gyermekeinkben van, ezért az 
ő védelmük a legfontosabb. Sajnos 
az elmúlt időszakban olyan nyugat-
európai és világméretű tendenciát fi-
gyelhettünk meg, amely nem érdekük 
sem a magyar szülőknek, sem pedig 
a felnövekvő generációknak. Ezért is 
született meg a gyermekvédelmi tör-
vény, amit egy népszavazás keretében 
szeretnénk még különböző kérdések-
kel megerősíteni a társadalom egésze 
részéről.

- Az ország helyzete után ejtsünk 
néhány szót a térségünk helyzetéről. 
Hogyan látja az elmúlt éveket, mióta 
Ön képviseli az itt élőket?

- Rengeteg pozitívumról, s ezzel 
együtt megannyi kihívásról is beszá-
molhatok. A lakosságszám folyama-
tos növekedése nagyon sok feladatot 
adott az infrastruktúra bővítése terén, 
aminek, ha kisebb-nagyobb nehézsé-
gek árán is, de úgy gondolom, sikerült 
megfelelnünk. A már elkészült fejlesz-
tések sorában beszélhetünk az M0-
ás bővítéséről és biztonságosabbá té-
teléről; ezzel kapcsolatban is köszö-
netemet fejezem ki a lakosságnak a 
munkálatok során tanúsított türelmé-
ért. Most már 3, illetve 4 sávon hasz-
nálhatjuk az autóutat és a megerősí-
tett Duna-hidat, továbbá Szigetszent-
miklósnál az északi oldalon egy le- és 
egy felhajtóval is gazdagodott a tér-
ség, a továbbiakban pedig az M0 déli 
oldalán is megépül a le- és felhajtóág 
egy kétsávos turbó körforgalommal 
együtt. 

A HÉV-fejlesztés eldőlt, már ja-
vában zajlik a tervezés. Új szerelvé-
nyekkel, új pályával és új állomások-
kal fogja szolgálni az utazóközönséget 
ez a beruházás néhány éven belül, az 
átépített gyártelepi csomóponttal ki-
egészülve. Ha az oktatásról, a neve-
lésről és a szociális ágazatról ejtünk 
szót, akkor elmondhatjuk, hogy szá-
mos bölcsőde épült vagy újulhatott 
meg, valamint több egészségügyi in-
tézményt, óvodát és iskolát is fejlesz-
tettünk.

- Ön itt, Százhalombattán nem-
csak a térség képviselőjeként, hanem 
mint a Magyarok Öröksége Alapít-
vány elnöke is jelen van. Hogy látja 
az elmúlt időszakot?

- Százhalombatta kulturális élete 
minden itt élő számára büszkeségre 
ad okot. Batta templomainak, közös-
ségi tereinek és intézményeinek fel-
szereltsége, a város természeti kör-
nyezete, rendezettsége és az impo-
záns Szent István tér méltó helyszí-
néül szolgálnak a magas színvonalú 
rendezvényeknek. 

Öt évvel ezelőtt Szigetvári József 
művészeti igazgató kérésére öröm-
mel vállaltam a Magyarok Öröksé-
ge Alapítvány kuratóriumának elnö-
ki feladatait, akkor még nem is sejt-
ve, hogy a Summerfest megszerve-
zésén kívül is segíthetek abban, hogy 
Százhalombatta és Magyarország szá-
mos nagyszabású nemzetközi ren-
dezvényen képviseltesse magát. Ilyen 
volt az idén hazánkban megrendezett 
CIOFF világkonferencia, az UNESCO 
népművészeti világszövetségének 50., 
jubileumi egy hetes rendezvénye, me-
lyen 45 ország 150 résztvevője ismer-
hette meg hazánk kultúráját. Köszö-
nöm Szigetvári Józsefnek, a Folklór-
fesztiválok Magyarországi Szövetsége 
CIOFF Hungary vezetőjének, hogy a 
színvonalas szervezéssel ismét öreg-
bítette hazánk hírnevét.

A világjárvány miatt a megszokot-
tól eltérő módon, de idén ismét sor 
kerülhetett a Summerfest megren-
dezésére, valamint a Halom Polgári 
Egyesület az Emberi Erőforrás Támo-
gatáskezelő segítségével – a járvány 
miatt elmaradt közösségi programo-
kat valamelyest pótólandó – Százha-
lombatta polgárai számára nyár végi, 
szabadtéri családi fesztivált szerve-
zett.

A polgári kormány számára az egy-
házi és nemzetiségi közösségek meg-
tartása is fontos cél, ezért a nemzeti-
ségek kulturális kezdeményezéseinek 
támogatására kiírt pályázatán Százha-
lombatta szerb és román nemzetiségi 
önkormányzatát is segítette. A katoli-
kus és a szerb templom felújításához, 
valamint a Szerb Klub épületének 
rendbehozásához is jelentős állami 

forrás érkezett tavaly, egy idei év eleji 
döntés értelmében pedig idén folyta-
tódhat az épület megújulása.

-  Végül lássuk, hogy Százhalom-
battán milyen fejlesztésekről beszél-
hetünk még?

- Az önkormányzati feladatellá-
tást szolgáló fejlesztések támogatá-
sára kiírt pályázat keretében a Bel-
ügyminisztérium a bölcsőde szigete-
léséhez járult hozzá, de a battai isko-
lások sportolási lehetőségei is lépést 
tarthatnak a kor követelményeivel. Az 
Arany János Iskolánál megkezdődtek 
egy új tornacsarnok építésének föld-
munkái a Kosárlabda Szövetség köz-
reműködésével, a Kőrösi Csoma Sán-
dor Sportiskolai Általános Iskolában 
pedig az Atlétikai Szövetség finanszí-
rozásával rekortán burkolatot kap a 
régi atlétikapálya, ami az új világítás-
sal, a távolugró- és súlylökőhelyekkel 
kiegészülve komplett versenyek meg-
rendezését teszi majd lehetővé ez év 
tavaszától.

Itt kell megemlítenem, hogy meg-
kezdődött a közbeszerzése a Vasút 
utcában kormányzati hozzájárulás-
sal épülő – a régi sportcsarnok mellé 
megálmodott – multifunkciós új csar-
noknak, mely nemzetközi kézi- és ko-
sárlabda versenyek és helyi rendezvé-
nyek helyszínévé válhat.

A világban zajló gazdasági nehéz-
ségek ellenére itt, Százhalombattán 
munkahelyteremtő beruházást ad-
tunk át közösen Szijjártó Péter kül-
ügyminiszter úrral, hiszen az állam 
nemcsak az önkormányzatokat és a 
különböző társadalmi szervezeteket, 
de a vállalkozásokat is támogatja, ha 
azzal a helyi közösséget is segíti. 

Végül, mindannyiunk számára fon-
tos a közlekedés. Befejeződtek a mun-
kálatok és hivatalosan is átadtuk a 
Kelenföld és Százhalombatta között 
megújult vasúti pályát, és elkészült az 
Iparos úti vasúti felüljáró is melyen 
keresztül közvetlenül közelíthető meg 
a MOL és az Olajmunkás út. A vasút-
beruházáshoz kapcsolódóan építet-
te meg az állam a Városkapu úti kör-
forgalmat a szükséges járdákkal és ke-
rékpárút-kapcsolattal együtt. A vas-
útállomásnál elkészültek a parkolók 
és az eredeti állapotnak megfelelően 
helyreállított állomásépület is átadás-
ra kerül az idén. Szeretném megkö-
szönni a battaiak felújítás ideje alatt 
tanúsított türelmét, azt gondolom, az 
eddiginél, gyorsabb, környezetbarát 
közösségi közlekedés minden itt élő 
érdekét szolgálja.

Ezek mind nagyszerű hírek, és ha a 
választók bizalmának köszönhetően a 
kormányzásunk folytatódik, még na-
gyon sok hasonlóról számolhatok be 
a jövőben.

n

Fejlődő ország, fejlődő térség
Évindító beszélgetés Bóna Zoltán országgyűlési képviselővel
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HÍ REK-AK TU A LI TÁ SOK
Áramszünet. A villamos hálóza-

ton végzett munkálatok miatt áram-
szünet lesz Százhalombatta több utcá-
jában február 15-én. A pontos helyszí-
nek és időpontok itt megtekinthetőek a 
battanet.hu oldalon.

***
Álláslehetőség. A református 

egyház ráckeresztúri drogterápiás ott-
hona műszaki vezető munkatársat ke-
res. Elvárások: műszaki középfokú/
felsőfokú végzettség; a területen szer-
zett tapasztalat; precíz munkavég-
zés, priorizálás, hatékony kommuni-
káció, keresztyén értékrend. Fényké-
pes, szakmai önéletrajz és motivációs 
levél a bérigény megjelölésével, „mű-
szaki vezető” jeligére az eszter@kimm.
hu címre küldhető.

***
Álláslehetőség. Szakassziszten-

seket keres több területre a Százha-
lombattai Egészségügyi Közalapítvány 
a Százhalom Egészségügyi Központ - 
2440 Százhalombatta Gesztenyés út 10 
szám alatti – szakrendelőjébe. Elsősor-
ban endoszkópos, sebészeti, nőgyógy-

ászati, reumatológiai, ortopédiai, tra-
umatológiai, röntgen vagy radiológiai 
OKJ végzettséggel rendelkezők jelent-
kezését várják. Az Intézmény nem tar-
tozik az egészségügyi szolgálati jogvi-
szony alá. Munkavégzés hétfőtől pén-
tekig van, a hétvégék és ünnepnapok 
szabadok. Jelentkezni telefonon vagy 
e-mail-ben lehet Erben Attiláné vezető 
asszisztensnél. E-mail: fonover@mail.
battanet.hu, telefon: 06-30-819-0586.

***
Adókedvezmények nyilatkoza-

tai. Aki szja-kedvezményre jogosult, 
annak érdemes már januárban kitöl-
tenie az adóelőleg-nyilatkozatot, hogy 
a munkáltatója mielőbb figyelembe ve-
gye a munkavállalónak járó kedvez-
ményeket. Nyilatkozni online is lehet, 
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 
honlapján. Változás esetén év közben 
új nyilatkozatot kell tenni vagy a ko-
rábbit vissza kell vonni. A legegysze-
rűbb megoldás az adóelőleg-nyilatko-
zat online benyújtása a NAV honlapjá-
ról elérhető Online Nyomtatványkitöl-
tő Alkalmazással (ONYA). n

A megszokott feladatokon 
kívül rengeteg tennivaló volt 
a decemberi hónapban. Sok 
volt a rendezvénybiztosítás, 
melyek eseménymentesen 
zajlottak le. 

A százhalombattai polgárőrök fi-
gyelték az egyedül élők házát, be-be-
csöngettek, nézték azt is, hogy füs-
töl-e a kémény vagy sem. Az egyedül-
álló idős emberek gyakrabban vannak 
kitéve rosszullétnek és így a kihűlés ve-
szélyének.

Az ünnepek alatt megjelentek a na-
gyobb élelmiszer-áruházak parkolói-
ban az áruikat erőszakosabban elad-
ni akaró személyek. Mind ezzel együtt 
a megnövekedett hétvégi bevásárlások 
miatt is többet járőröztek.  

Sajnos két olyan tűzeset volt, ahol 

a biztosításban kellett részt venniük. 
Személyi sérülés egyik esetben sem 
történt. 

A nagysikerű „Házhoz Megyünk” 
rendőrségi rendezvénysorozat utolsó 
állomására december 20-án került sor 
a százhalombattai rendőrőrsön. Kü-
lön dicséretben részesítette a szervező-
ket az Igazságügyi Minisztériumból ér-
kezett felügyeleti ellenőr. Szatmáriné 
Berczi Dolóresz címzetes rendőr száza-
dos, bűnmegelőzési főelőadó munkáját 
külön kiemelte. A rendőrség mellett a 
Polgárőrség, a Vagyonvédelmi Kama-
ra, valamint a SZAMURÁJ 07 KFT. 
vett részt tevékenyen a rendezvényso-
rozaton.

A Városi Polgárőrség mindenkinek 
egy sokkal egészségesebb, boldog új-
évet kíván!

 n

Polgárőr beszámoló

Mozgalmas december

Társadalmi szolidaritás-alapú gondol-
kodásra van szükség, ami a szegény- és 
romaellenes hangulatot végre feloldja, 
és kinyitja a gettóba zártak előtt az utat 
a társadalmi mobilizáció előtt. Akkor, 
amikor ma idehaza a társadalmi mobi-
lizáció már szinte csak a lecsúszásnak 
ad teret.

A szegénység nem csak a nincstele-
nek szenvedése és problémája. A tár-
sadalom egésze számára nagy gond 
ez, ami a krízishelyzetben elemi erővel 
tör a felszínre és mindenki számára ve-
szélyforrásként jelenik meg. Egészsé-
ges társadalom és gazdaság békeidő-
ben sem engedheti meg a nyomort, az 
esélytelenséget.

Egyenlőtlenségek mindig lesznek, 
de annak mértékén van hangsúly. Az 
ország kettészakadóban, a keleti te-
rületek magukra lettek hagyva. Vég-
érvényesen leszakadó megyék: B.A.Z; 
Heves; Szabolcs-Szatmár-B; Nógrád. 
Minden 3. északkelet magyarorszá-
gi lakos éveken belül áttelepül nyugati 
régiókba. 2050-re begyűrűző társadal-
mi krízis várható. 

A társadalmi mobilitás bezárulá-
sának, a szegénység konzerválódá-
sának és a zsákutcás oktatáspolitikai 
iránynak fő mutatója, hogy ma a ma-
gyar diákok jövőjét, tanulási lehetősé-
geit 70%-ban az határozza meg, hogy 
az ország mely részén születtek. Ez kb. 
8% a skandináv országokban. A ma-
gyar oktatási rendszer az EU-ban a leg-
egyenlőtlenebb. Az elmúlt évtized nagy 
problémája: egyszerűen nem lehet ku-
tatni a magyar oktatásügyet. Nincs ér-
demi szakmai vita, nem is lehet, mert a 
politika maga alá gyűrte a társadalom 
rendszereit. Nem véletlen, hogy a PISA 
a politikai rendszer és nem az oktatás 
hibájaként jelenik meg.

A nagy társadalmi alrendszereken 
óriási lékek tátonganak - a szociális 
szféra lényegében összeomlott, hiszen 
már nem jelez. Ahogy nem előz meg 
problémákat, de újabbakat generál. 

Kimondhatjuk, a szociális ágazatot 
teljesen magára hagyta a kormány. Ma 

a szociális területet, kizárólag az (leg-
többször) 50 feletti, megalázó bérért 
dolgozó (legtöbbször) nők szakmai el-
hivatottsága, embersége működteti.

A szegénység össztársadalmi prob-
lémaforrás, nem csak a szegények 
gondja. A rendszer nem biztosít a tár-
sadalmi mobilitás számára csator-
nát. A szociális rendszer lebontásában 
maga a rendszer jár élen konzerválva 
a legkiszolgáltatottabbak helyzetét és 
megöli a reményt.

A mostani társadalompolitikai gon-
dolkodásban Magyarországon egy per-
verz újraelosztás tapasztalható, a tá-
mogatások nagyobb része a jómódú 
családokhoz jut és nem a szegények-
hez. Drámai következmény, hogy ma 
a magyar gyermekek harmadát fenye-
geti a szegénység és az azzal járó tár-
sadalmi kirekesztettség. Az elmúlt 10 
évben drámai módon nőtt az időskori 
szegénység.

Nagyon veszélyes útra lépünk. 
Nincs két Magyarország.

Érdekes lehet, hogy a COVID-
járvány időszaka után kezdhetünk neki 
a rom eltakarításának és építkezésnek, 
hiszen, mint minden válság, új esélye-
ket, lehetőségeket kínál társadalmunk-
nak. Felértékelődött a szolidaritás, em-
pátia, az átláthatóság, az emberi mél-
tóság szem előtt tartása, össztársadal-
mi szinten. Az ezen értékeken alapuló 
politikák az élhetőbb, gazdasági érte-
lemben is sikeresebb és stabilabb tár-
sadalmakat jellemzik. 

Politikába újonnan belépő, női je-
löltként, számomra fontos, hogy a tör-
vényalkotás minden szintjén érvénye-
sítsük a női szempontokat is (munka-
jogi, családjogi, egészségügy, szociális 
terület stb). Azt reméljük ettől, hogy 
ezzel útjára indulhat egy szolidaritáson 
és valós egyensúlyon alapuló összetar-
tozás, ami pozitívan formálhatja a po-
litikai közbeszéd hangsúlyait. 

Én azt szeretném, hogy a szolidari-
tás talaján álljunk minden problémá-
hoz az üzleti és gazdasági alapok mel-
lett, akkor van esély generációkon át-
ívelő problémákra hatékonyan reagál-
ni: felszámolni a mélyszegénységet, 
ami az egyetlen út a gyermekszegény-
ség megszűnéséhez.

MI azért dolgozunk, hogy minden 
megszületett gyermek valóban kincs 
legyen.

Egy gyermek sem tehet arról, hogy 
milyen nehézségek közé születik. 

Legyen Magyarország Mindenkié!

Jószai Teodóra

Szolidaritás-alapú 
programra van szükség

Nyitó gondolataim a Civitas Intézet  
kerekasztal-beszélgetésén, a szegénység témájában

Elkészült a vízelvezető rendszer re-
konstrukciója a Százhalombattai Eöt-
vös Loránd Magyar-Angol Két Tanítási 
Nyelvű Tagozatos Általános Iskolában. 

Az Érdi Tankerületi Központ igaz-
gatója kérelemmel fordult önkormány-
zatunkhoz, hozzájárulásunkat és anya-
gi támogatásunkat kérte az iskolában 
végzendő javítási munkákhoz. Az Eöt-
vös korábban felújított tornatermé-
ben csapadékvíz-elvezetési problémák 
adódtak, többször beázott, ezért azon-
nali intézkedésre volt szükség.

Önkormányzatunk a javítási mun-
kák elvégzéséhez bruttó 1.905.000 Ft 
támogatást adott. A gyermekek egész-
sége védelmében és a balesetek elke-
rülése miatt fontosnak tartottam a 
szükséges felújítások, javítások mi-
előbbi elvégzését. A munkálatok gyors 
elvégzésére, a vízelvezetési rendszer re-
konstrukciójára a téli szünetben került 
sor. Örülök, hogy a gyermekek mostan-
tól újra biztonságosan és balesetmente-
sen használhatják a tornatermet.

Vezér Mihály polgármester

Önkormányzati gyors segítség
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Sajnos, az idei Magyar Kultú-
ra Napja sem az előzetes tervek sze-
rint alakult a Barátság Kulturális Köz-
pontban, hiszen a járványhelyzet és a 
sorozatos lebetegedések miatt mind 
a városi rendezvény, mind a Mester-
munka, mind a kiállításmegnyitók el-

maradtak, de az intézmény saját, bel-
ső díját, a Zenálkó Etel díjat átadták 
a közművelődési intézmény dolgozói.

A Zenálkó Etel díj szakmai elisme-
rés a közösségért és közönségért dol-
gozó kollégáknak, akik munkája sokat 
ad hozzá a magas színvonalú százha-
lombattai kulturális élethez. A mun-
katársak szavazati alapján az idei év-
ben Kohut Kriszina előadó-művésze-
ti igazgatóhelyettes és Győrfi András 
műszaki munkatárs vehette át az elis-
merést. Kriszta nélkül szinte elképzel-
hetetlen színháztermi előadás, hiszen 
ő szervezi kulturális élet ezen szeg-
mensét, amelyre mindannyian mél-

tán büszkék lehetünk. A BKK „Ban-
dikája” pedig már szinte mindenhol 
ott hagyta kézlenyomatát a Házban, 
aminek csak örülhetünk, hiszen álta-
la újul meg például a színpad festése, 
de a kreatív dekorációkból is kiveszi a 
részét. Ezúton is gratulálunk a díja-

zottaknak és kívánunk nekik további 
munkasikereket!

Bár a kiállítások megnyitói elma-
radtak, de a Mini Galériában és a Lép-
cső Galériában is megtekinthetik a Sé-
rültekért Alapítvány tagjainak csodá-
latos tárgyi és festészeti alkotásait. 

A Barátság Kulturális Központ 
a 2022-es évben is szeretettel vár-
ja Önöket, színházi előadásokkal, ki-
állításokkal, családi programokkal, 
maradandó élményeket adva az egész 
családnak. Programjaikat megtalálják 
honlapjukon – www. baratsagkk.hu – 
a Facebook oldalon és a műsorfüze-
tekben.  n

PROG RAM AJÁN LÓ
Január 28. (péntek) 17 és 18 

óra: „Egy csepp népköltészet” – egy 
este népdalokkal – BKK Kamarate-
rem

Január 28. (péntek) 17.30 óra: 
A misztikus Natália nővér – Tamá-
si József atya előadása – Szent Lász-
ló Templom

Január 29. (szombat) 14 óra: 
Bor+Korcsolya=? - Kulturális kalan-
dozás családoknak a Múzeum donga-
pincéjétől a galériáig – „Korcsolyasi-
mogatás”, pincelátogatás, kézműves 

foglalkozás, fejtörő – „Matrica” Mú-
zeum 

Január 29. (szombat) 18 és 
19:15 óra: László Attila újévi kon-
certje - Szent István Templom

Január 31. (hétfő) 18 óra: 
KÖNYVBEMUTATÓ – Páhokiné 
Arany Piroska: Akik megérintették a 
szívemet – könyvbemutató, dediká-
lás, felolvasóest – HBVK

Február 27. (vasárnapig): Kiál-
lítások a Magyar Kultúra Napja alkal-
mából – BKK n

A programot támogatta a Bethlen 
Gábor Alapkezelő Zrt. és a helyi Ro-
mán Nemzetiségi Önkormányzat.

Nedró János szolgáltatta a rendez-
vényen a néptánc bemutatót. Az est 
folyamán a zenét Romániából érkező 
Laszlo Ioan együttesével szolgáltatta.

A bál jó hangulatban telt el. A kitű-
nő programok, a folklór, a zene, kará-
csonyi dalok, a  tánc szolgálta az ün-
nepi hangulatot, jókedvet. 

n

A Magyar Kultúra Napja –  
Zenálkó Etel díj

Hagyományőrző bál - 
beszámoló

„Téli ünnepekre várva” - VII. Román Bál címmel rendezték meg 
2021. december 4-én a hetedik hagyományőrző román bált a 
Klub Sirályban a Százhalombattai Román Nemzetiségi Önkor-
mányzat szervezésében. 

Újdonságok a könyvtárban
 Thea Leitner: A Habsburgok elfelejtett gyeremekei

Mary Kay Andrews: Csajos esték
Elizabeth Laurie Flynn: Esztelen játékok
James Patterson: A madártollas gyilkosságok
Robin Cook: Genezis
Matteo Strukul: Mediciek (sorozat)
Lakatos István - Mesék az ágy alól (összegyűjtött kép-
regények)
Faragó Melinda: Barátkozni jó! avagy mi fán terem a 
barátság?
Farkas Gyöngyi Karolina: Érzelmeink nyomában - já-
tékos hangulathatározó
Julia Donaldson: Cicus főzni tanul

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.
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A Programban való részvétel erősí-
ti a munkavállalók tulajdonosi szem-
léletét, illetve elkötelezettségét a vál-
lalattal szemben, hiszen befekteté-
sük megtérülése nagyrészben a MOL 
részvény árfolyamának alakulásától 
függ. A tulajdonosi szemlélet erősí-
tése a vállalat érdeke, hiszen a gya-
korlat azt mutatja, hogy segít mind a 
pénzügyi, mind a nem pénzügyi ered-
ményesség javításában. Ennek meg-
felelően a hasonló programok gyako-
riak az európai nagyvállalatoknál.

Magyarországon a szabályozás 
idén nyár óta biztosít lehetőséget 
KMRP indítására, amely abban kü-
lönbözik a sima munkavállalói rész-

vényesi programoktól, hogy ebben az 
esetben a munkavállalói oldalról in-
dulhat a kezdeményezés. Így történt 
ez a MOL-nál is, ahol a MOL munka-
társi érdekszervezete, az Üzemi Ta-
nács, kezdeményezte az indulást és 
amelyhez több száz munkavállaló 
csatlakozott. A Program finanszíro-
zási és működési költségeit részben a 
részvények osztaléka, részben pedig a 
Közgyűlés által jóváhagyott MOL tá-
mogatás fedezi.

A rendkívüli közgyűlés emellett öt 
évre megválasztotta Dr. Bacsa Györ-
gyöt, a MOL Igazgatóság tagjának.

n

Világszerte egyre ambiciózusabb 
fenntarthatósági törekvéseket jelen-
tenek be az energiaszektor szereplői, 
köztük a MET Csoport is – és ezzel 
párhuzamosan egyre gyorsabb ütem-
ben létesülnek megújuló energiát ter-
melő erőművek. Az időjárásfüggő, ez-
által kiszámíthatatlan termelés miatt 
a kereslet-kínálat kiegyenlítésében 
kulcsszerep jut a rugalmassági eszkö-
zöknek és az energiatárolási megoldá-
soknak. 

Az akkumulátoros energiatárolási 
iparág egyik úttörője és innovátora a 

Tesla, Magyarországon viszont ez az 
első ilyen típusú együttműködése. A 
Dunamenti Erőmű innovációs pro-
jektjének részeként létesítendő, kö-
zel 4 MW-s (maximum teljesítmény) 
és 8 MWh-s (tárolási kapacitás) Tes-
la Megapack akkumulátoros energia-

tároló kétórás tárolási ciklusidővel 
rendelkezik – szemben az eddigi ha-
zai gyakorlattal, amely inkább a telje-
sítményoptimalizált, fél-egyórás táro-
lást alkalmazza. Ennek köszönhetően 
lehetőséget teremt a megújuló ener-
giatermelők hatékonyabb rendszerin-
tegrációjára is. 

„A most leszerződött beruházás 
lesz az egyik kulcsfontosságú eszkö-
ze az áprilisban indult K+F projek-
tünknek” – mondta Horváth Péter, 
a Dunamenti Erőmű vezérigazgató-
ja. „A jövő a karbonmentes eszközö-

ké, így a hálózati rugalmasságot biz-
tosító gázos erőműveknek is minél in-
kább karbonmentesnek kell lenniük. 
Az energiatárolásra is építő kísérle-
ti projektünk így egyfajta előszobája 
lesz ipari léptékű alkalmazásoknak” – 
tette hozzá a vezérigazgató. n

Különleges Munkavállalói 
Résztulajdonosi Program  

a MOL-nál
A MOL Közgyűlése jóváhagyta a Különleges Munkavállalói 
Résztulajdonosi Program (KMRP) elindítását: ennek megfele-
lően a vállalat maximum 180 milliárd forintnyi részvényt ér-
tékesíthet a KMRP szervezetek részére, valamint támogatást 
nyújthat a működési költségekhez. A Program finanszírozása 
munkavállalói hozzájárulásából és kötvények kibocsátásából 
valósulhat meg.

Tesla Megapack energiatárolót 
telepítenek Százhalombattán

Magyarországon elsőként Tesla Megapack típusú energiatárolót 
létesít Százhalombattán a MET Csoport, a Dunamenti Erőmű te-
rületén megvalósuló innovációs projekt részeként. A most aláírt 
együttműködés értelmében az energetikai eszközt 2022 nyarán 
telepítik.

Régóta kiemelt téma az oktatásban, 
hogy új megoldásokat kell találnunk 
a kémia tantárgy népszerűsítésére… 
nos, itt egy jó példa. 

Kezdetektől a legfontosabbnak tar-
tom, hogy a kémia gyakorlati hasznát 
tanítsam a diákoknak, megfelelő ala-
pokat adjak ahhoz, hogy felismerjék a 
természettudományos összefüggések 
szerteágazó, sajátos világát a minden-
napokban.

A MOL-csoport Dunai Finomítója 
idén is meghirdette a „Ki tud többet a 
kőolajfeldolgozásról?” című, 2010 óta 
már hagyományos vetélkedőjét.

A 0. fordulón létszámkorlátozás 
nélkül vehettek részt a versenyhez 

kedvet érző diákok. Persze csak a leg-
jobban teljesítők jutnak tovább az első 
tematikus fordulóra, azután terepgya-
korlat, előadások, felkészülés, tudás-
próbák minden alkalommal, kreatív 
feladatok, egyre kevesebb csapattal.

Minden döntő koncepciója más 
volt, de elvitathatatlan, és a végén ki-
derült, hogy a természettudományok-
nak mindenhez köze van…. lehet az 
egy királyi udvar, zene, film, főzés 
vagy sport.

És idén James Bond… Anglia első 
számú titkos ügynöke eléggé univer-
zális hős, akinek a kisujjában van a 
tudomány, hogy megmentse a vilá-
got. 2021. decemberében „ügynökö-

ket” keresett a döntős diákok között. 
(Hát hiába… 60 éve „ügyködik” már, 
kell az utánpótlás.)

Gimnáziumunk nyolcadikos osztá-
lyából hat diák is közelkerült ahhoz, 
hogy részt vehessen az egyik legveszé-
lyesebb küldetésben. Az Irreverzibilis 
Kőolajatomok és a MOLekulák csapa-
ta döntőbe jutottak. 

Tanulós napok voltak előtte, órá-
kon át bifláztuk együtt a kémia vala-
melyik területét, az olajipar jelentősé-
gét vagy a Finomító működését. Ezek 
után otthon, a családdal oldottak meg 
kémiai példákat. 

Megérte. Az Irreverzibilis Kőolaj-
atomok csapata megnyerte a versenyt 

egy nagyon erős mezőnyben. Büszke 
vagyok rájuk.

Ezen kívül az Arany János Általá-
nos Iskola és Gimnázium megkapta a 
legeredményesebb iskola címet is, hi-
szen a legtöbb 7. és 8. osztályos diá-
kunk maradt legtovább a versenyben.

És hogy „olajozott” lesz-e az után-
pótlás, azt nem tudom...de biztosan 
állítom, mindegy, hogy esetleg kémia, 
fizika vagy környezetvédelem terüle-
ten tanulnak majd tovább a gyerekek, 
de biztosan sokáig emlegetik majd ezt 
a vetélkedőt. 

Adorjánné Káldi Boglárka 
kémia-környezettan szakos 

felkészítő tanár

Az „Aranyos” diákok tudtak a legtöbbet a kőolajfinomításról
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Süsü énekel a legszebb emberi érzés-
ről, a barátságról, Csukás István tör-
ténetében. Mi pedig, az Arany János 
Általános Iskola és Gimnázium alsó 

tagozatának tanítói és diákjai, szintén 
barátsággal invitáltuk városunk álta-
lános iskoláinak harmadikos tanulóit 
egy komplex vetélkedőre.

A feladatok Csukás István gyerme-
keknek írt műveihez, illetve azok sze-
replőihez kapcsolódtak. A versenyzők 
felelevenítették a tantárgyi ismerete-

iket magyar, matematika, ének-zene 
és természetismeret tantárgyakból, 
megfejtették a titkos kódot, könyv-
tárhasználattal kapcsolatos feladatla-

pot oldottak meg a Hamvas Béla Vá-
rosi Könyvtárban, és csodás illusztrá-
ciókat készítettek papírszínházi elő-
adásokhoz. 

Százhalombatta harmadikos di-
ákjai közül tizenhárom négyfős csa-
pat vállalta, hogy a játékos felada-
tok során áttekinti Gombóc Artúr 
csokifogyasztásának adatait, számba 
veszi a nagy Ho-ho-horgász hálójába 
került halakat, felismeri a különböző 
hangszereket a mesefilmek zenéiben, 
helyesírási hibákat javít a Radírpók-
kal és megkeresi a tanult mondatfaj-
tákat Mirr-Murr lejegyzett gondola-
tai között.

Kedvesen, segítőkészen fogad-
ták a kódfejtés után érkező csapato-
kat a könyvtár munkatársai. Betűrend 
alapján történő keresés, szakmai ke-
resőrendszer használata, könyvészeti 
adatok feldolgozása szerepelt az otta-
ni feladatok között.

Kedvenc Csukás-könyvükhöz ké-
szítettek a csapattagok illusztráció-
kat a kreatív feladat során, amelyeket 
papírszínházi előadáshoz kellett meg-

tervezniük. A képeket kiállítás kere-
tében lehetett megtekinteni, és iga-
zi előadásban is gyönyörködhetnek a 
könyvtár látogatói. 

Reméljük, hogy a változatos, érde-
kes feladványok, Csukás István nép-
szerű történetei és szereplői, a közös 
munka varázsa minden résztvevő szá-
mára kellemes emlék marad! Min-
denkinek gratulálunk és további si-
keres munkát, változatos könyvélmé-
nyeket kívánunk! – amit sajnos (a jár-
ványhelyzetre való tekintettel) csak 
egy videófelvétellel rögzített ered-
ményhirdetés segítségével tudtunk 
megtenni.

Ezúton szeretnénk megköszönni 
kollégáink felkészítő munkáját! Kö-
szönjük továbbá a gyermekkönyv-
tár munkatársainak – László Anikó 
és Borza Krisztina – a segítőkészsé-
güket, támogatásukat! Az illusztráci-
ók értékelésében László Bandy festő, 
grafikus volt segítségünkre, az ő mun-
káját is tisztelettel köszönjük!

Minárovits Edit

Decemberben került sor a PLANET 
2021 Budapest nagyszabású rendez-
vényére, amely a fenntarthatóság je-
gyében került megrendezésre. A jövő 
generációjának bevonására is nagy 
hangsúlyt fektettek a szervezők, pá-
lyázat útján jelentkezhettek a kiállí-
táson és a játékban részt venni kívá-
nó iskolák. 

A battai Arany János Iskola 7.a 
osztályos diákjai így, nyertes pályázat 
útján kerülhettek be „A jövő hősei” 
kalandjátékba, amely során sok-sok 
interaktív lehetőséget kipróbálva-
megélve átérezhették a környezet- és 
természetvédelem, a fenntarthatóság 
fontosságát, benne saját felelősségü-
ket. Részévé váltak egy színdarabnak, 
amelyet kreatív módon, színészek 

közreműködésével ők is alakítottak, 
amelyben több területen, jó közös-
ségként tevékenykedve ők maguk vál-
tak az elkövetkező korszak formálói-
vá. A lenyűgöző látványt nyújtó hely-
színek, a szinte minden érzékszervre 
ható impulzusok, intenzív vizuális és 
egyéb hatások óriási élményt nyújtot-
tak. A HUNGEXPO pavilonjai sok iz-
galmas látnivalót tartogattak még a 
kiállításra látogatóknak. A gyerekek 
érdekes szerkezeteket próbálhattak 
ki, elektromos járgányokkal furikáz-
hattak, szembesülhettek azzal, hogy 
odafigyeléssel, törődéssel mennyi ká-
ros környezeti ártalmat kerülhetünk 
el. Sok-sok olyan terület és tartalom 
került bemutatásra, amely mind ta-
karékosságra, gazdaságos felhaszná-

lásra, újrahasznosításra, felelős ma-
gatartásra motiválja a jelenkor em-
berét. 

Kedves gesztus volt a vendégebéd 
is, melyhez ajándék vászonzsákot és 
kulacsot is kaptak a gyerekek. Kü-
lönleges élményekkel teli szombatot 

töltöttünk itt, amelyre sokáig fogunk 
emlékezni. A tarsolyban azonban a 
legfontosabb mégis az, hogy a gyere-
kek, akik átérzik ezt a szellemiséget, 
ők lesznek a jövő igazi hősei. 

Feketéné Takács Rita
osztályfőnök

Legszebb dolog a barátság…

A jövő hősei

A százhalombattai Hamvas Béla Vá-
rosi Könyvárban egyszerre nyílt meg 
január 21-én A magyar kultúra nap-
ja, Lakatos István író-illusztrátor-
képregényszerző kiállítása, és A kö-
zépiskolások éve. A könyvtár harma-
dik alkalommal szervez tematikus évet 
egy adott célcsoport középpontba állí-
tásával. A férfiak, majd a nyugdíjasok 
éve után, most a középiskolásokra fó-
kuszálnak.

A 2022-n végighúzódó rendezvény-
sorozatot a könyvtár a SZIKE-Ifjúsági 
Műhellyel karöltve kívánja megvalósí-
tani. A pályázatok, versenyek, játékok 
és egyéb programok azt a célt szolgál-

ják, hogy a 14-18 éves korosztály meg-
ismerje és megszeresse a könyvtár le-
hetőségeit, szolgáltatásait.

Az intézmény a karanténok kez-
dete óta biztosít lehetőséget a közép-
iskolások számára, hogy online tel-
jesítsék a kötelező közösségi szolgá-
lati óráikat: könyvajánlókat, esszé-
ket írnak, könyvfotót készítenek, vagy 
könyvtári feliratokat, tájékoztató táb-
lákat készítenek. Az elkészült munkák 
egy része megtekinthető az iksz-hbvk.
blogspot.com oldalon. A lehetőségek-
ről a könyvtár honlapján – www.hbvk.
hu – olvasható részletes tájékoztató.

A könyvtár levélben kérte együtt-

működésre a városban működő ket-
tő középiskolát, valamint három érdi 
intézményt. A közeljövőben szemé-
lyes találkozón egyeztetnek az iskola-
vezetés és a diákok képviselői a könyv-
tár munkatársaival. Ezt követően ke-
rülhet nyilvánosságra a pályázatok, 
lehetőségek pontos kiírása. A tervek 
szerint lesz képregény-pályázat, szö-
vegelő-verseny, platformjáték-ver-
seny, könyvtári nyomozás, találkozá-
sok, előadások, kiállítások. A SZIKE-
IM ezúttal a könyvtárban rendezi meg 
a „Legyél Te is világpolgár!” című ren-
dezvénysorozatát, melynek új állomá-
sa Olaszország lesz. A 2019-es nagysi-
kerű Anne Frank kiállítás folytatása-
ként a könyvtár falai közé várják a „Ha 
az lehetek, aki vagyok” emberi jogi és a 

„Történelem a mának” ismeretterjesz-
tő kiállításokat. A programokat az ak-
tuális járványügyi rendelkezéseknek 
megfelelően fogjuk megtartani.

Az események egy részére iskola-
időben, tanári kísérettel várjuk a diá-
kokat. Bízunk benne, hogy programok 
felkeltik a középiskolások érdeklődé-
sét, és nagy számban fogják látogatni 
azokat is, amelyekre tanítási időn kí-
vül sor!

A középiskolások éve eseményeivel 
kapcsolatban – és egyéb könyvtári hí-
rekért! – kövessék a Hamvas Béla Vá-
rosi Könyvtár közösségi média felüle-
teit! Megtalálhatók a Facebook-on, az 
Instagramon és Youtube-on is. Illetve, 
ha tehetik keressék fel személyesen is 
a könyvtárat! n

Középiskolások éve a könyvtárban
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Január 1-jétől számos 
változás lépett életbe, ezek 
közül a legfontosabbakat 
válogattuk össze:

Januártól a havi bruttó mini-
málbér összege 200 ezer forint, a 
garantált bérminimum pedig 260 
ezer forint. A nyolcórás minimál-
bér nettó összege adókedvezmé-
nyek nélkül 133 ezer forint. A kö-
telező legkisebb munkabérnél a 
munkáltató összköltsége 234 ezer 
forint, a garantált bérminimumnál 
pedig 304 200 forint lesz.

Az idei évtől a nyugdíjkorhatár 
65 év, az öregségi teljes nyugdíj-
ra az jogosult, aki a reá irányadó 
öregségi nyugdíjkorhatárt betöl-
tötte, legalább 20 év szolgálati időt 
szerzett és biztosítással járó jogvi-
szonyban sem belföldön, sem kül-
földön nem áll. Az öregségi nyug-
díjminimum, az árvaellátás mini-
mális összege 50 ezer forintra nőtt, 
az átlagnyugdíj 2022. januárjától 
160 960 forintra emelkedik. 

A gyermeket nevelő családok 
adó-visszatérítésre jogosultak, 
amely a 2021-ben levont személyi-
jövedelemadó-előleg, ekho, illetve 
a kisadózók által megfizetett téte-
les adó összegéből érvényesíthető 
keretösszegig.

A 25 év alatti fiatalok jövedel-
mükből havi 433 700 forint erejéig 
mentesülnek az szja-fizetés alól. A 
kedvezmény utoljára abban a hó-
napban vehető igénybe, amikor a 
fiatal betölti a 25. életévét.

Változik az egyéni vállalkozók 
átalányadózása, emelkedtek az 
átalányadózás választására és an-
nak folytathatóságára vonatkozó 
bevételi értékhatárok, egyszerűb-
bé és áttekinthetőbbé váltak a költ-
séghányad számítására vonatkozó 
előírások.

Új szabályok alapján adóznak 
a kriptovaluta-ügyletek, a magán-
személyek ebből származó jöve-
delme a továbbiakban már nem az 
összevont adóalapba tartozik, ha-
nem külön adózó jövedelemnek 
számít.

2022. január 1-től a gépjármű-
adó összegét kerekítés nélkül, fo-
rintra pontosan kell megfizetni.

A szociális hozzájárulási adó 
13 százalékra mérséklődik, ez-
zel együtt az eddigi 1,5 százalékos 
szakképzési hozzájárulás beolvad a 
szociális hozzájárulási adóba.

A kisvállalati adó 10 százalék-
ra csökken, illetve a kiváltott adó-

nemek köre a társasági adóra és a 
szociális hozzájárulási adóra mó-
dosul.

A kifizető adómentesen bizto-
síthat legfeljebb 300 W teljesítmé-
nyű elektromos motorral segített 
kerékpárt magáncélú használatra.

A társasági adóban levonható a 
kifizető által adómentesen biztosí-
tott kerékpár átadásával, haszná-
latával, fenntartásával és üzemel-
tetésével kapcsolatos költség, rá-
fordítás.

A Széchenyi pihenő (Szép) kár-
tya éves rekreációs kerete újra 450 
ezer forint januártól valameny-
nyi munkáltatónál, költségveté-
si szervnél egységesen. E keretig a 
kifizetőnek 15 százalék szja-t és 13 
százalék szochót kell fizetnie, az e 
feletti rész után pedig a közteher 
33,04 százalék. Az egyes megha-
tározott juttatások (ideértve az üz-
leti ajándékot és reprezentációt) 
ugyanígy adóznak 2022-től.

Az állatvédelmi törvények mó-
dosításával január 1-től 1-5 évig 
terjedő szabadságvesztéssel bün-
tethető a szaporítás, 3 évig terje-
dő szabadságvesztéssel büntethető 
a visszaeső állatkínzó, 5 évig terje-
dő szabadságvesztéssel büntethe-
tő a különösen visszaeső állatkín-
zó, és az, aki méreg kihelyezésével 
több állatot elpusztít, büntethető 
az állat mérgezése, méreg kihelye-
zésének előkészülete, az állatviadal 
szervezőin túl a résztvevők is bün-
tethetőek, és szigorúbban büntetik 
a nagy nyilvánosság előtt elköve-
tett állatkínzást is.

Januártól díjkötelessé vá-
lik több magyarországi autópálya-
szakasz az e-matrica rendszerben. 
Ez érinti a motorkerékpárokat, a 
személyautókat, a 3,5 tonna alat-
ti tehergépkocsikat, a buszokat és 
azok vontatmányait (további rész-
letek a Nemzeti Útdíj oldalán).

Január 1-től hatályát vesztet-
te az okmányokról és ügyintézésről 
szóló kormányrendelet, amely sze-
rint a veszélyhelyzet után 60 napig 
érvényesek a papírok. Mindenki-
nek meg kell hosszabbíttatani a le-
járt okmányait, műszaki vizsgáját, 
ennek határideje június 30-a.

A fiatalok Start-számlájára (ba-
bakötvény) történő befizetések 
után adott éves állami támogatás 6 
ezerről 12 ezer forintra nőtt, illet-
ve 12 ezerről 24 ezer forintra emel-
kedett a nevelésbe vett gyermekek-
nek járó támogatás. 

n

Változások 2022

Január 21-én, az Uránia Nemzeti 
Filmszínházban mutatta be a Szín-
ház- és Filmművészeti Egyetem új, 
az egyetemes és nemzeti kultúra ér-
tékeit bemutató művészeti-tudomá-
nyos folyóiratát. A szabad hozzáfé-
résű, magyarul és angol nyelven is 
megjelenő Uránia interdiszcipli-
náris folyóirat célja, hogy központi 
szerepet töltsön be a hazai és nem-
zetközi színház-, film- és médiatu-
dományok területeit érintő kuta-
tások nyilvánossá tételében – de 
létrejötte már önmagában óriási 

hiányt pótol: eddig ugyanis a Szín-
ház- és Filmművészeti Egyetem 
nem rendelkezett olyan szabad hoz-
záférésű kiadvánnyal, amely egy-
szerre szolgált volna fórumként az 
egyetem által képviselt művészeti 
területek kutatói számára, ezáltal is 
erősítve a nemzeti kultúrát megha-
tározó színház-, film- és médiamű-
vészetekről folytatott közbeszéd lét-
jogosultságát a tudományosságban.

Antal Zsolt, a Németh Antal 
Drámaelméleti Intézet vezetője el-
mondta, hogy a folyóirat szerke-
zete nemcsak tematikailag, de az 
egyes tanulmányokon belül is át-
fogja a színház, mozgókép és mé-
dia területét: a művészeti és tudo-
mányos ágak művelői egyszerre egy 
tanulmányon belül is képviseltethe-
tik magukat, ez az interdiszcipliná-
ris szemlélet az egyetem jellegéből 
adódóan nagyon is indokolt. 

Balázs Géza nyelvész, néprajzku-
tató, az SZFE tanára, az egyik szerző 
felidézte: anno filmklubokat tartot-
tak az Uránia moziban, míg a XVIII. 
század végén Kármán József Uránia 
címmel indította el az első magyar 

folyóiratok egyikét.
A városunkban élő Fazekas Ist-

ván drámaíró, egyetemi docens, aki 
szintén publikált a lapban, kifejtet-
te: a nyelv egyes kérdéseit vizsgálja 
szinte mindegyik publikáció, anél-
kül, hogy a szerzők összebeszéltek 
volna. – 1825. november 3-án Szé-
chenyi István a képviselőházban 
azért tett felajánlást a Magyar Tu-
dományos Akadémia javára, mert 
éppen akkor tárgyalták a magyar 
nyelv ügyét, és azt akarta, hogy ez 
a szívügye legyen az értelmiségnek, 

ez pedig kulturális reformot hozott 
magával – emlékeztetett Fazekas 
István, hangsúlyozva: a magyar kul-
túra színház általi megújulása zaj-
lik éppen, s a színház alapvetően a 
nyelvhez kötődik.

A lapban helyet kapott Véghelyi 
Balázsnak a Fazekas István Nagy 
idők városa című eseményjátéká-
ról szóló kritikája is, melyben így fo-
galmaz: „Az eseményjáték alcíme: 
Példázatok Százhalombatta törté-
netéből. És valóban, az időből ki-
ragadott allegóriák (a letűnt ko-
rokból a jelenhez közelítve egyre 
tényszerűbb történetek) elsőként 
is Százhalom földjéhez köthetőek, 
Fazekas azonban, hogy a darab ne 
váljon lokálissá – a helytörténetet 
kifejezetten a történelem fősodrá-
hoz illesztve –, olyan pillanatokat 
idéz fel a múltból, melyeknek kö-
tőeleme a megmaradásért vívott 
küzdelem. Az évszázadokon átívelő 
példázatok ilyenformán szervesen 
kapcsolódnak egymáshoz.”

A tudományos folyóirat angol 
nyelven is olvasható. 

n

Új tudományos folyóirat
Hiánypótló folyóirat első számát jelentette meg a Szín-
ház- és Filmművészeti Egyetem Uránia címmel. Az angol és 
magyar nyelvű lap bemutatóját az Uránia Nemzeti Film-
színházban tartották. A lap Fazekas Istvánnak a városunk-
ról szóló színdarabjával is foglalkozik.
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Az ember nem élhet úgy, hogy ne 
akarjon valamit, nem igazán lehet 
meg tervek és vágyak nélkül. Ember 
tervez, Isten végez, szokás monda-
ni, s az ember igyekszik előre tekin-
teni: szemléli a jövőt, s reménykedik, 
sokszor még akkor is, ha nincsen már 
igazán reménysége sem. De lehetsé-
ges olyan, hogy amíg él az ember, ne 
reméljen? Igen, előfordulhat ilyesmi 
is. Ám aki hiszi az Istent, az bizako-
dik akkor is, ha már minden elveszett-
nek látszik is, mert tudja, hogy Isten-
nél minden lehetséges, még a rossz is 
a javunkra fordulhat. Aki hisz: tudja, 
hogy az igazságot legyőzni nem, csak 
megnyomorítani lehet.  

Van egy különleges japán film, mely 
nem némafilm, noha egyetlen szó sem 
hangzik el benne. Az 1960-ban bemu-
tatott Kopár sziget másfél órás, feke-
te-fehér játékfilm azzal keltett első-
ként is világszenzációt, hogy első elő-
adásairól tömegesen vonultak ki a né-
zők. Elviselhetetlenül vontatottnak és 

monotonnak érezték ugyanis. Mond-
hatjuk így is: kopárnak. S egyben ide-
gesítően puritánnak. Évek teltek el, 
amikor – szinte varázsütésre – a mo-
zilátogató közönség jelentős része 
megérezte, hogy a film ritmusának 
rejtett tartalmi-dramaturgiai funk-
ciói vannak, s ez a vontatott, mono-
ton ritmus valójában nem más, mint 
maga az emberi társadalmak szociális 
asszimetriái ellen való lázadás. A né-
zők egyik pillanatról a másikra felis-
merték: a leplezőnek hitt némaság va-
lójában leleplező csönd, s csak külső 
burka ennek a lázadásnak, a szavak 
mögött, a lélek legmélyén meghason-
lások és szenvedélyek viharai zúgnak, 
tombolnak kegyetlenül. 

A filmnek a belső tartalma a lénye-
ges, a rendező minden eszközzel erre 
irányítja a figyelmet. Sindo a Kopár 
szigetben a ritmus segítségével érzé-
kelteti az élet egyhangúságát: a film 
tempója lesz az egyik „főszereplő”, hi-
szen ez a zen tanításokkal is mélyen 

összefüggő mértéktartás és örökös is-
métlődés az élethez való hűségnek és 
az életnek otthont adó földhöz való 
ragaszkodásnak az egyetemes és ele-
ven jelképe. Ezt a „főszereplőt” segíti 
Hikaru Hayashi vizek tükréből, leve-
lek rezgéséből, bujkáló mosolyokból 
fölfakadó zenéje.

A japánok teljesen másképpen vi-
szonyulnak a természethez, mint az 
európaiak. Nem akarják azt minden-
áron legyőzni. A természet szavai a lét 
parancsszavai, s a japánok alárendelik 
magukat ezeknek a parancsszóknak. 
Amik nem emberi beszédek, hanem a 
természet csodálatos suttogásai, éne-
kei, kiáltozásai, jajszavai, vagy hirtelen 
kacagásai. A japánok megértik ezeket. 
Értik a természet „anyanyelvét”. 

Néhány nappal ezelőtt Százhalom-
battán annyi hó esett, hogy a gyerekek 
végre szánkózhattak. Öröm volt néz-
ni, ahogyan jókedvűen, kipirosodva 
csúszkálni kezdtek a dombhajlatokon, 
ahogy kitörtek a járvány diktálta belső 
száműzetésükből, s felfrissülten szin-
te eggyé váltak az ujjongó természet-

tel. Nevetett a nap, a fák mosolyogtak, 
boldogító volt a levegő. Mintha nem is 
lenne járvány, mintha minden a régi 
lenne. De valójában mi is változott? 
Az élethez való hűségünk és az élet-
nek otthont adó földhöz való ragasz-
kodásunk ugyanaz maradt. S szere-
tünk élni. Talán sokkal inkább, mint 
valaha! 

n

Fazekas István

FŐTÉR
Mi is változott?

  

 

 

   

 

       

                                                    

       

        

                       

               

„Mese, mese mátka, pillangós madárka, 
nyitva van az Arany-kapu a mi iskolánkban.” 

 

A Százhalombattai Arany János Általános Iskola és 
Gimnázium újra kinyitja kapuit a leendő elsősök és szüleik 

részére. 

 2022. február  10. 
16,30 

Leendő tanító 
nénik 

bemutatkozása 
Farsangi forgatag 
- kézműveskedés 

 

2022. február 24. 
16,30 

Bábozás, 
robotika,  

angol  

2022. március 10. 
16,30 

Dalolj, táncolj 
velünk!  

Mese, ének, 
furulya, néptánc 

2022. március 24. 
16,30 

Játsszunk iskolást! 
- játékos anyanyelv, 

matematika 
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S P O RT

 
MOST UTOLJÁRA!!!! 
 
INGYENES 
heti 2*4 órás 
kezdő angol nyelvtanfolyam  
indul februárban a SZISZKI-ben. 

120 órás 4 hónapos tanfolyam időpontja: 
hétfő-szerda 16:15-19:30 

 

Beiratkozás: 2022. januárban 
hétfőnként 16:00-18:00 

 
SZISZKI - Százhalombatta, Iskola utca 3. 

 

 

 

Feltételek: 
✓ 16-65 év közötti életkor 
✓ Pest megyei lakcím 
✓ legfeljebb középfokú végzettség 

Megalakult Százhalombattán a szenior úszó klub,  
Száz Halom Városi Úszó Klub Egyesület néven

Várják minden 25. évét betöltött, úszást szerető  
személy jelentkezését, akik vállalják, hogy  

szenior úszóversenyeken képviselik Százhalombattát. 
Bővebb felvilágosítás:  

Tóth György 06-20-459-8288 elnök  
Tejes István 06-30-637-0687 alelnök.

U9-es labdarúgóink újabb tornán 
diadalmaskodtak

Budapesten január 15-én a Bikás parkban került megrendezésre 
a Reaction Hungary Blazepod által szervezett VII. Blazepod Cup.

„Ez idáig az összes tornán részt 
vettünk és amellett, hogy mindig 
jól is éreztük magunkat, kivétel 
nélkül kupával is távoztunk. 

Most sem volt ez másként, hi-
szen remek játékkal és impozáns, 
18-0-s gólaránnyal jutottunk a 
döntőbe, (megelőzve a Buda-
örs, a DEAC, Halásztelek, Város-
gazda Utánpótlás Akadémia és a 
4trainerz csapatait) ahol a koráb-
bi mumus Mészöly Focisulival ke-
rültünk szembe. Sokáig 1-0-ra ve-
zetett csapatunk, de a vége előtt 

egy perccel ellenfelünknek sike-
rült egyenlítenie, így jöhettek a 
büntetők.

A büntetőknél Mahál Zétény 
szenzációsan védett, hiszen az ÖT 
büntetőből, NÉGYET hárított (ké-
sőbb emiatt is a torna legjobb ka-
pusának választották). 

Rúgóink pedig higgadtan érté-
kesítették a hétmétereseket, így a 
torna győztese újra a Százhalom-
battai VUK SE lett!” - számolt be 
lapunknak Károlyi Csaba.

n
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Keresztrejtvény
Szerb Antal író, irodalomtörténész 1945. január 27-én halt meg. Versekkel indult pályafutása, majd a magyar iro-
dalomtörténet című könyvsorozata ért el nagy sikert. Regényei, A Pendragon-legenda, valamint az Utas és holdvi-
lág ugyancsak mindmáig népszerű olvasmánynak számítanak. Zsidó származása miatt munkaszolgálatra hívták 
be, a balfi táborban ért véget az élete. Rejtvényünkben tőle idézünk egy gondolatot.

A megfejtéseket 2022. február 4-éig várjuk a hirtukor@mail.battanet.hu, vagy a Hírtükör Szerkesztősége, 2440 Százhalombatta, 
Ifjúság útja 7. (Polgárok Háza) címre. A helyes megfejtők közül egy szerencsés, a Biksi Méhészet által felajánlott egy üveg egészsé-
ges mézet kaphatja meg.

Az előző számban megjelent rejtvényünk helyes megfejtéséért a Biksi Méhészet egy üveg mézét Dr. Lehoczki Gergely nyerte. Nye-
reményét átveheti a Polgárok Háza portáján munkaidőben. Gratulálunk! 
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KIADÓ (eladó) IRODAÉPÜLET! 
Százhalombattán, Csenterics u. 1. szám alatt  

(volt Alukol Kft. telephely) található 1600 m²-es telken  
500 m²-es irodaépület hosszú távra kiadó. 

Az ingatlan igény esetén két részre osztható.
Bővebb információ: hatvani.robert@alukol.hu ; 06 30 495 7425

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

A P  R Ó  H I R  D E  T É  S

Autófelvásárlás azonnali kész-
pénzfizetéssel állapottól függetlenül! 
Kérésre díjmentesen házhoz me-
gyek!  Tel: 06-30-682-1390

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 javí-
tása, cseréje, beázás elhárítás, bádogo-
zás, Lindab tető, új tető cserepezése, ki-
sebb javítások, SOS munkák: 

06-30-622-5805
06-20-492-4619

SZÁZ HA LOM BAT TAI HÍR TÜ KÖR
VÁ RO SI KÖZ ÉLE TI LAP
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* A belépés díjtalan, támogató adományokat elfogadunk * 

Lakatos és hegesztési tapaszta-
lattal rendelkező kollégákat keresünk 
hosszú távra a Konténer Hungária Kft-
hez érdi telephelyünkre. Érdeklőd-
ni önéletrajzzal  az allas@kontener.hu 
e-mail címen lehetséges.


