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2015. október 6-án, a nemze-
ti gyásznapon, 93 évesen hunyt el 
Göncz Árpád egykori köztársasági 
elnök, Százhalombatta díszpolgá-
ra. Még ebben az évben közterü-
letet neveztünk el az államférfiról, 
minden idők egyik legnépszerűbb 
magyar politikusáról.

2019-ben Göncz Árpád tisz-

teletére emlékfát ültettünk 
a róla elnevezett parkban. A 
ginkgo biloba fa különleges, vá-
rosunkban egyedülálló, amely-
lyel emléket állítottunk város-
unk díszpolgárának, aki 1998. 
április 28-án avatta fel és adta át 
a nagyközönségnek a Régészeti 
Park területén a városnak nevet 

adó százhalmok egyikét. A meg-
emlékezést Göncz Árpád fia, 
Göncz Dániel is megtisztelte, aki 
háláját és köszönetét fejezte ki 
a városnak édesapja emlékének 
megőrzéséért.

A néhai köztársasági elnök 
születésének 100. évfordulójára a 
különleges fa éke lett a Göncz Ár-

pád parknak, amely méltó mó-
don jelzi Százhalombattához való 
kötődését, városunk polgárainak 

tiszteletét.  Göncz Árpád halálával 
pótolhatatlan veszteség érte a ma-
gyar demokráciát, a közéletet és a 
műfordítói társadalmat is. Emlé-
két őrizzük.

Vezér Mihály
polgármester

Göncz Árpád emlékére, születésének 
100. évfordulóján

2019-ben Göncz Árpád halálának negyedik évfordulójára országos megemlékezést 
hirdetett a Göncz Árpád Alapítvány, amelyhez már akkor Százhalombatta is csatlakozott. 
Az Alapítvány az idei évben a néhai köztársasági elnök születésének 100. évfordulójáról 
méltóképpen kívánt megemlékezni.

A Százhalombattai Arany János 
Általános Iskola és Gimnázium 
Sajátos Nevelési Igényű Tagoza-
ta, valamint a Regionális Autista 
Központ diákjai nevében dr. Hor-
váthné dr. Hidegh Anikó intéz-
ményvezető levélben kért segítsé-
get Vezér Mihály polgármestertől, 
az iskolában használatos korsze-
rűtlen számítógépek cseréjére.

Az átadással egyidejűleg tartott 
sajtótájékoztatón Vezér Mihály 
elmondta, hogy a tanulási nehéz-
ségekkel küzdő és az autizmussal 
élő diákok részére kiemelten fon-
tos, hogy megfelelő digitális ok-
tatásban részesüljenek, mivel a 
szövegszerkesztés, képalkotás és 
egyéb Office programok kezelése 
mellett különböző tanulást segítő 
programokkal is dolgoznak. 

Dr. Horváthné dr. Hidegh Ani-
kó intézményvezető köszönetét 
fejezte ki a segítségért, mert ez 
nagyban elősegíti a diákok moti-
vációjának fenntartását és válto-
zatosabbá teszi a tanórákat is.

A sajtótájékoztatón Vezér Mi-
hály a nemrég kiírt bérlakás-
pályázat kapcsán elmondta, hogy 
annak részletes anyaga a város 
honlapján, a battanet.hu oldalon 
letölthető formátumban megta-
lálható. Szólt arról is, hogy folya-
matban van a 2022. évi költségve-
tés előkészítése, melyet a februári 
Képviselő-testületi ülésen tárgyal-
nak. A napirendek között szerepel 
50 önkormányzati lakás építésé-
nek előterjesztése is.

n

Számítógépek a százhalombattai Arany iskolának
A Polgármesteri Hivatal számítástechnikai esz-
köztárából 8 darab DELL típusú, teljesen felújított, 
korszerű számítógépet és 8 darab 19” LG monitort 
adtak át a tanulásban akadályozott diákok részére 
február 9-én. 
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Az ENSZ Közgyűlése 2005-ben 
egyhangú határozattal nyilvání-
totta január 27-ét a holokauszt 

nemzetközi emléknapjává. Emlé-
keznünk kell rá, hogy ilyen borzal-
makra is képes az ember. 

A mi felelősségünk, hogy ne fe-
ledjük azt, ami történt, nem csak 

Magyarországon, de egész Euró-
pában. Százhalombattán 20-25 
zsidó család élt a múlt század hú-
szas éveiben. Sajnos voltak elhur-
colt családok, nők, férfiak, gyer-
mekek. Közülük húsz személyt 
vittek el 1944 tavaszán, a többsé-
güket Auschwitzba, és mindösz-
sze ketten tértek vissza a hábo-
rú végén. 2019-ben tiszteletükre 
menórát formázó emlékművet ál-
lítottunk, amely Buzay József ter-
vei alapján épült.

Tisztelettel emlékezzünk ma 
együtt a zsidóság második világ-
háború alatti tragédiájára, a nép-
irtás áldozataira. Azért is kell em-
lékeznünk, hogy soha többé ne 
forduljon elő még csak hasonló 
sem. „Mert aki egy embert meg-
ment e világon, az az egész világot 
megmenti”.

Tisztelet az áldozatoknak!
Vezér Mihály

polgármester

A Holokauszt 
Nemzetközi Emléknapja

A legnagyobb és leghírhedtebb náci haláltábor Auschwitz-
Birkenau, 77 éve, 1945. január 27-én szabadult fel.

A Fidesz-KDNP- s politikus el-
mondta, hogy a két párt számá-
ra és személy szerint neki is külö-
nösen fontos a nyugdíjasok támo-
gatása, mert nekik köszönhetjük, 
hogy ma szabad országban élhe-
tünk. A már kézbesített 80 ezer 
forintos nyugdíjprémium után, 
februárban kerül sor a 13. havi 

nyugdíj visszavezetésére, amelyet 
még a Bajnai-kormány szüntetett 
meg 2009-ben - tette hozzá. Bóna 
Zoltán szerint nem szabad vissza-
térni a 2002 és 2010 közötti útra, 
a mostani kormányzat a garancia 
arra, hogy az ország ne hátra, ha-
nem előre haladjon.

(HTV)

Tisztelt Városlakók!
A járványhelyzet miatt sok idős 
ember él magányosan. Arra gon-
doltam, hogy forduljunk azok felé, 
akikre talán kevesebb figyelem jut. 
Az idősotthon lakóira!

Tudom, hogy szeretnek olvas-
ni az idősek, és örülnének a lehető-
ségek bővítésének. Ezért gyűjtsünk 
most közösen, az Önök, az olvasók 
és a közösségek segítségével köny-
veket, hogy az Idősek Otthona és 
Átmeneti Gondozóházban megva-
lósíthassunk egy olyan könyvtárat, 
amelyből kedvükre válogathatnak a 
ház lakói. 

Célom, hogy a házi könyvtár lét-
rehozásával az idősek minél boldo-
gabban, tartalmasabban tölthessék 
el idejüket.

Kérem mindazokat, akik úgy 
gondolják, hogy szívesen ajánlaná-
nak fel egy-egy könyvet e nemes cél-
ra, azok adományukkal járuljanak 
hozzá a könyvtár létrehozásához. 

Természetesen a vírus miatt egy 

ideig pihentetjük a könyveket, ame-
lyeket egy későbbi időpontban szál-
lítunk majd ki. A könyvtár bőví-
téséhez könyvespolcot is készítte-
tünk, valamint a Hamvas Béla Vá-
rosi Könyvtár közreműködésével a 
könyvek katalogizálását is megold-
juk, segítve ezzel a ház lakóit az ol-
vasnivalók közötti eligazításban.

Az akciót 100 db szépirodalmi 
könyv felajánlásával indítottam el.

A könyveket várjuk  
nyitvatartási időben:
Százhalombattai  

Polgármesteri Hivatal,  
"A" épületének portáján  

(Szent István tér 3.) 
A gyűjtési időszak:  

2022. február 14 –  
március 14. között.

Kérem, csatlakozzanak  
a kezdeményezésemhez!

Vezér Mihály
polgármester

 

 

A kezdeményezésem célja, hogy az Önök segítségével 
minél több  minőségi olvasnivalót gyűjtsünk a házi 

könyvtár bővítéséhez. 

Ha van olyan könyve (regény, krimi, szépirodalom, 
útikönyv, vagy egyéb családi könyv), amelyet az idősek 

szívesen olvasnának, és jótékony célra felajánlana, 
akkor csatlakozzon az akcióhoz! 

A könyveket a Polgármesteri Hivatal, A épületének portáján 
adhatja le nyitvatartási időben. 

A gyűjtési időszaka: 2022. február 14 – március 14. 

 Vezér Mihály  

polgármester  

 

Plusz juttatás
A kormány sok, a családokat, a fiatalokat és az időseket érintő 
intézkedésről döntött, a többi között visszavezette a 13. havi 
nyugdíjat. Bóna Zoltán, a 8-as számú választókerület országgyűlési 
képviselője utóbbit emelte ki szigetszentmiklósi tájékoztatóján.

Jótékonysági könyvgyűjtési 
akciót hirdetek  

a Gondozóház lakói részére!
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Míg 2020 azzal telt, hogy meg-
ismerjék a vírust és a tüneteket, 
hogy a rendelkezésre álló eszkö-
zökkel és módszerekkel segítse-
nek a betegeken, a maszkviselés, 
a távolságtartás és a védőoltások 
pedig megmutatták az alagútból 
kivezető utat, folytatta a főigaz-
gató, addíg a tavalyi év már nem 
a félelemről szólt. Sokkal inkább 
arról, hogy azt a rengeteg felada-
tot, amit a fertőzés okozott, mi-
ként oldják meg. 

„A járványkezelésben nincs de-
mokrácia. Harcolni kell a legna-
gyobb szövődmény, a halál ellen.” 
Ezt mondta a főigazgató annak 
apropóján, hogy a második hul-
lám idején a kórházakban megtel-
tek az intenzív osztályok és renge-
tegen hunytak el a járvány követ-
keztében. A tomboló járvány pe-
dig azt is megmutatta dr. Berzéki 
Ferenc szerint, hogy az egészség-
ügyben milyen kevesen dolgoz-
nak. Ahogy fogalmazott, ekkor az 
egészségügy már alkalmatlan lett 
a feladatainak ellátására. Szerin-
te be kellett volna mutatni a nyil-
vánosság számára a kórházakban 
uralkodó helyzetet, hogy az em-
berek lássák azt a heroikus küz-
delmet, amit az egészségügyi al-
kalmazottak napról napra meg-
vívtak. 

Eközben megváltozott a köz-

hangulat. Még 2020 tavaszán da-
lok születtek az egészségügyi dol-
gozók tiszteletére és megtapsol-
ták, éljenezték őket, addig őszre 
ez már kezdett alábbhagyni, majd 
2021-ben az emberek a kialakult 
helyzetért már szinte az egészség-
ügyet tették felelőssé. A bezárt-
ság következtében és amiatt, hogy 
sokan nem kapták meg a szüksé-
ges ellátásokat, az addigi empátia 
agresszív viselkedéssé alakult. Ez 
pedig Százhalombattán sem volt 
másként. 

A Százhalom Egészségügyi 
Központban sok a nyugdíjas or-
vos és nagyon sokan dolgoznak 
kórházban is. Emiatt számos ren-
delés szünetelt, vagy csak keve-
sebb óraszámban tudták megtar-
tani azokat, mert az orvosoknak a 
covid-osztályokon kellett dolgoz-
niuk, vagy azok helyett dolgoztak, 
akik súlyos megbetegedés miatt a 
covid-osztályra kerültek. Az ellá-
tatlan betegek száma így Százha-
lombattán is egyre magasabb lett 
és ez 2021-ben tovább fokozódott. 
Dr. Berzéki Ferenc szerint azóta 
sem érik utol magukat. 

Bár az online időpontfoglalás 
nagyon kényelmes, de mégis meg 
kellett szüntetni. Az ugyanis a be-
tegellátás kárára ment, mivel so-
kan fölöslegesen jelentkeztek be 
és a lefoglalt időpontban nem je-

lentek meg a rendelésen. Az új 
rendszerben kizárólag telefonon, 
vagy személyesen lehetett idő-
pontot foglalni egy-másfél hónap-
ra. Mivel ebből nagy konfliktus 
lett, a főigazgató végül úgy dön-
tött, újra lehetővé teszik az inter-
netes időpontfoglalást, de csak a 
százhalombattai lakosok részére. 
Ennek viszont pontosan az lett az 
eredménye, amire számítottak. A 
betegek hónapokra előre lefoglal-
ták a szabad időpontokat és jelen-
leg az ötödik hónapig tele vannak 
a szakrendelések. Dr. Berzéki Fe-
renc elmondta, mivel sokan feles-
legesen foglalják le az időponto-
kat és nem is mennek el az orvos-
hoz, ezért nem lehet tudni, hogy 
valójában hány beteg van akinek 
tényleg szüksége lenne ellátásra. 

A főigazgató beszámolt arról is, 
hogy a Százhalom Egészségügyi 
Központ alapítványként nem tar-
tozik a tavaly életbe lépett egész-
ségügyi szolgálati jogviszony alá. 
Tartottak a jogviszonytól, hiszen 
az a rendelőintézet működtetését 
valószínűleg veszélybe sodorta 
volna. Ezt azzal magyarázta, hogy 
a Százhalombattán dolgozó or-
vosok egy része nyugdíjas, másik 
részük pedig főállásban kórház-
ban dolgozik. Bár a munkaszerző-
dést, amit a szolgálati jogviszony 
támasztott, közülük sokan aláír-
ták, de engedélyt kaptak az Orszá-
gos Kórházi Főigazgatóságtól, így 

máshol, például a battai egész-
ségügyi központban is dolgozhat-
nak. Ha ezt az engedélyt nem kap-
ták volna meg, akkor Százhalom-
battán most nem lenne rende-
lés. Hozzátette ugyanakkor, hogy 
vannak olyan, jellemzően fiata-
labb munkatársak, akik szintén 
kértek engedélyt, de ők egyelő-
re azt nem kapták meg. Az így ki-
esőket a rendelőintézetben főleg 
részállásban, vagy vállalkozóként 
dolgozó doktorokkal pótolták. Ők 
ugyanis nem tartoznak az egész-

ségügyi szolgálati jogviszony alá. 
Ez bár előnye az alapítványi mű-
ködtetésű Százhalom Egészség-
ügyi Központnak, de egyben hát-
ránya is, tette hozzá a főigazgató. 
A jogviszony alá nem tartozó or-
vosok után ugyanis nem kapták 
meg az állami béremelést.

Az elmúlt időszakban a járvány 
okozta jelentős terhelés mellett 
nem hanyagolták el a fejlesztése-
ket. Az új digitális röntgen és a 
hozzá köthető átalakítás önma-
gában kétszázmillió forintba ke-
rült. Emellett vásároltak új ult-
rahangkészülékeket, szemészeti 
CT-berendezést, és egy olyan esz-
közt az egynapos sebészetre, ami 
új szemlencse beültetéséhez szük-
séges, idén pedig beszerelnek egy 
új, csúcskategóriás sterilizálót. Az 
új, modern eszközökhöz ember 
is kell, aki működteti, folytatta 
a főigazgató. A legnagyobb gon-
dot épp ezért a szakemberek hiá-
nya okozza és amiatt rendeléseket 
kell elhalasztani, vagy csökkente-
ni azok számát.

Az idei az egyik legnehezebb év 
lesz a rendelőintézet történetében 
- zárta le az elmúlt esztendő érté-
kelését a Százhalom Egészségügyi 
Központ főigazgatója. Ezt azzal 
magyarázta, hogy 2022 teljesen 
tervezhetetlen annak ellenére is, 
hogy a tervek egyébként megvan-
nak, de jelenleg nem látja, hogy 
mindezt miként lehetne megva-

lósítani. Az energiaárak draszti-
kus mértékben emelkedtek és az 
intézmény átalányfinanszírozása 
csak május 31-ig tart. Dr. Berzé-
ki Ferenc szerint egyelőre azt sem 
lehet megmondani, hogy meddig 
tudnak kitartani. Ugyanis ha a 
dolgozók olyan jelentős bérigényt 
nyújtanak be, amit nem tudnak 
nekik megadni és ezért felmonda-
nak, akkor a betegellátás és az in-
tézmény működése veszélybe ke-
rülhet.

n

Nehéz év volt, még 
nehezebb jön

Évtizedek óta nem tapasztalt helyzetbe került az egész-
ségügy. Kezdte ekképpen a Halom Televízióban tartott 
évértékelőjét dr. Berzéki Ferenc, a Százhalom Egészségügyi 
Központ főigazgatója. Elmondta, hogy azok, akik a második 
világháború után születtek, nem találkozhattak olyan 
nehéz, az egészségügyet érintő helyzettel, mint amilyet a 
koronavírus-járvány okozott. Ennek megfelelően, ahogy 
világszerte mindenhol, úgy a Százhalom Egészségügyi 
Központban is a koronavírus volt a meghatározó 2021-ben.
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HÍ REK-AK TU A LI TÁ SOKHÍ REK-AK TU A LI TÁ SOK
Bérlakás pályázat. A Százha-

lombattai Polgármesteri Hivatal 
2022. január 31. napjától pályáza-
tot hirdet 6 db bérlakás bérbeadásá-
ra. Pályázni a Polgármesteri Hivatal 
Hatósági Irodájának Ügyfélszolgála-
tán beszerezhető "Pályázati adatlap" 
kitöltésével és benyújtásával lehet. A 
pályázati felhívás és a pályázati adat-
lap az Önkormányzat hivatalos hon-
lapján a www.battanet.hu címen le-
tölthető formátumban is elérhető. 

A pályázatok beérkezési határide-
je 2022. március 04-e, péntek, 12.00 
óra. A pályázatokat a következő címre 
várják: Százhalombatta Polgármeste-
ri Hivatal, Hatósági Iroda, 2440 Száz-
halombatta, Szent István tér 3. „A” 
épület porta.

A beérkezett pályázatok alapján a 
lakások bérlőinek kiválasztását a pá-
lyázók vagyoni, jövedelmi helyzeté-
nek mérlegelése, és a mellékletben 
meghatározott szempontrendszerek 
alapján a képviselő-testület által át-
ruházott hatáskörben az Oktatási és 
Szociális Bizottság végzi. A Bizottság a 
szükséges előkészítő munkát követő-
en, a pályázati határidő leteltét követő 
60 napon belül hozza meg döntését, 
melyről minden pályázó írásban érte-
sül. A pályázati felhívás és az adatlap a 
Hírtükör weboldalán is elérhető.

***
Zárlat a Gondozó Házban. 

Bentlakó, és gondozó is megfertőző-
dött koronavírussal az Idősek Gon-
dozóházában Százhalombattán, ezért 
február 3-án csütörtök délutántól ki-
járási és látogatási tilalom lépett élet-
be az intézményben. Az óvintézkedés 
idején csak alapvető gyógyszereket, 
tisztálkodási, higiéniai eszközöket le-
het beadni a bentlakóknak. A hatályos 
jogszabályokra való tekintettel a zár-

lat egyelőre 10 napos, azaz február 13-
áig tart.

***
Áramszünet. A villamos hálóza-

ton végzett munkálatok miatt áram-
szünet lesz Százhalombatta Óváros-
ának több utcájában február 15-én 
9 és 13 óra között. A pontos helyszí-
nek és időpontok megtekinthetőek a 
battanet.hu oldalon.

***
Álláslehetőség. A Százhalom-

battai Arany János Általános Iskola 
és Gimnázium jelentkezőt keres isko-
latitkári pozícióra. Előny: jó kommu-
nikációs képesség, rugalmas problé-
mamegoldó készség és megfelelő in-
formatikai gyakorlat, hasonló mun-
katerületen szerzett tapasztalat. Az 
állás 40 órás, betöltése határozatlan 
időre szól. Jelentkezés a titkarsag@
aranybatta.hu e-mail címen lehetsé-
ges.

***
Álláslehetőség. Szakassziszten-

seket keres több területre a Száz-
halombattai Egészségügyi Közalapít-
vány a Százhalom Egészségügyi 
 Központ – 2440 Százhalombatta 
Gesztenyés út 10. szám alatti – szak-
rende lőjébe. Elsősorban endoszkó-
pos, sebészeti, nőgyógyászati, reu-
matológiai, ortopédiai, traumatoló-
giai, röntgen vagy radiológiai OKJ 
végzettséggel rendelkezők jelentke-
zését várják. 

Az Intézmény nem tartozik az 
egészségügyi szolgálati jogviszony 
alá. Munkavégzés hétfőtől péntekig 
van, a hétvégék és ünnepnapok sza-
badok. Jelentkezni telefonon vagy 
e-mail-ben lehet Erben Attiláné ve-
zető asszisztensnél. E-mail: fonover 
@mail.battanet.hu, telefon: 06-30-
819-0586. n

Számomra fontos ez a kezdemé-
nyezés, mert választókerületemben 
számos környezeti problémát kell or-
vosolnunk. A mértéktelen beépítések, 
gombamód szaporodó lakóövezetek, 

ipari csarnokok koncepció nélküli el-
szaporodása a fenntartható életminő-
ségünket veszélyeztetik. Beavatkozá-
sért kiált a Tököli Parkerdő haszon-
erdővé silányulása, a folyamatos tar-
vágások, a talajvízszint csökkenése 
miatt pusztuló eredeti erdőállományt 

képviselő kocsányos tölgyek állapota. 
A városi környezetben található zaj és 
szállópor ellen védő faállomány meg-
óvása és kialakítása szinte mindenhol 
másodrendű szerepet kap a minél ol-
csóbban kivitelezett közműfejleszté-
sekkel és útépítésekkel, űrszelvény-
előírásokkal szemben.

Térségünk ökológiai értékeinek 
csúcsán a Duna és környezete áll. A 
vízminőség javítása nagyberuházáso-
kat igényel, mi itt helyben szemlélet-
változással és hatékony beavatkozás-
sal tudunk tenni ennek érdekében. 
A szigetszentmiklósi olajszennyezés, 
vagy a tököli ártéri erdő off-road pá-
lyája, a Ráckevei-Soroksári Duna ál-
lapota mutatja – érettebb, felelősebb 
gondolkodásra van szükség környeze-
temben is.

A Greenpeace rövid és hosszú távú 
elképzeléseivel is egyetértek. Én ezért 
csatlakozom a kezdeményezéséhez.

Jószai Teodóra
az ellenzék közös jelöltje  

Pest megye 8. sz. 
választókerületben

a 2022. április 3-i  
országgyűlési választásokon

Aláírtam a Zöld Nyilatkozatot
Országgyűlési képviselőjelöltként csatlakoztam a Green-
peace Klímavédelem 2022 felhívásához.

A tűzoltóknak Százhalombattán tíz 
esetben kellett kivonulni, míg a teljes 
működési területen 67 alkalommal ri-
asztották őket. Az esetek felszámolásá-
ba bevonták az önkéntes tűzoltó egye-
sületeket, illetve részt vett a mentések-
ben a FER tűzoltóság is. 

A kidőlt fák és leszakadt ágak háza-
kat veszélyeztettek és elektromos ká-
beleket szakítottak le, az erős szél né-
hány helyen még a jelzőlámpákat is le-
szakította. Százhalombattán a Tehag 
területén kigyulladt a nádas és három-
ezer négyzetméteren égett. Az egyik 
társasház tetőszerkezetét megbontotta 

a viharos szél, ezért ott a szigetelést és 
a lemezeket is rögzíteni kellett. Egy tíz-
emeletes épületnél pedig ugyancsak be 
kellett avatkozniuk a tűzoltóknak. 

Rózsa Gábor elmondta, hogy bár a 
tűzoltóság mindig felkészülten várja a 
vihart, de az erős szél az ő munkáju-
kat is megnehezíti. A magasból men-
tőt ilyen időjárási körülmények között 
ugyanis nem tudják használni, hiszen 
a viharos szél felborítaná. Ezért ilyen-
kor az elsődleges kárfelszámolás a lé-
nyeg és a magasban végzendő munká-
val megvárják, amíg elvonul a vihar.

Forrás: HTV

Viharkár
Pusztító vihar söpört végig az országon január utolsó hétvé-
géjén. Százhalombattán is kidőlt fák, letört ágak, leszakadt 
vezetékek maradtak utána. Rózsa Gábor, tűzoltó alezredes, az 
Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője összegezte a vihar 
okozta károkat. 
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Néha az ember úgy megy át ha-
talmas megpróbáltatásokon, hogy 
a külvilág semmit sem lát belőle. 
Találkozunk egy ismerőssel, be-
szélgetünk egy jót, aztán azt hisz-
szük, minden rendben van vele: 
boldog, szerencsés, sikeres. Az-
tán egyszer csak a tudomásunk-
ra jut, hogy a látszat csalóka: is-
merősünkről kiderül, hogy súlyos 
beteg vagy valami más szeren-
csétlenség érte. Miért is nem vet-
tem ezt észre rajta? – tűnődünk 
el egy pillanatra ilyenkor, s talán 
eljutunk addig a gondolatig, hogy 
nyilvánvalóan azért, mert nagy 
lelkiereje van.

A nehézségek elviseléséhez ha-
talmas türelem kell. Különösen 
akkor, ha az a nehézség tartós. 
Pál apostol arra tanítja a Krisz-
tus-követő embert, hogy ha di-
csekszik valamivel, akkor elsősor-
ban a szenvedéseivel dicsekedjék, 
mert  „a szenvedésből türelem 

sarjad, a türelemből kipróbált 
erény, a kipróbált erényből meg 
remény. A remény pedig nem 
csal meg, mert Isten szeretete ki-
áradt szívünkbe a ránk árasz-
tott Szentlélek által.” (Róm 5,3-5) 
Természetesen ez nem azt jelenti, 
hogy az embernek keresnie kéne 
a szenvedést. Nem, a szenvedés 
nem természetes állapotunk. Ám 
ha már benne vagyunk, el kell fo-
gadnunk, s meg kell látnunk, hogy 
a szenvedés mégis csak hasznos, 
mert elvezet minket a türelem-
hez. Akit megpróbál az élet, job-
ban megismeri önmagát, s köny-
nyebben felismeri a mások gyöt-
relmeit. Nagyobb lesz benne az 
empátia, tehát valóban türelme-
sebb lesz. Aztán az is igaz, hogy a 
szenvedés istenismeretre is tanít-
hat bennünket.  

Élt itt Százhalombattán egy öreg 
barátném, Bacsné Puch Júliának 
hívták. Egyszerű asszonyka 

volt, de egy igen nagy lélek, aki 
verseket írt, maketteket épített, s 
ha bánat bántotta, nagyon szépen 
énekelt. Sokat szenvedett, de tü-
relme mindig megmaradt: aggo-
dalmaskodás helyett Bibliát, Pe-
tőfit, Aranyt és József Attilát olva-
sott. Szinte mindig derűs volt, eső 
után a növényeken megtapadt víz-
cseppeket gyöngyöknek látta, s ha 

éjszaka fejzúgás gyötörte, arról így 
számolt be másnap: „Már megint 
madárcsiviteléssel volt tele a pár-
nám.”  Egyszer, amikor egy nagy 
szélvihar megtépázta a kertjét, 
zsörtölődve felkiáltott: „Berúgott 
az angyalkórus, s virágaim megta-
posta!” De nyomban a bölcsesség 

szomorú mosolyával a szája szé-
lén hozzátette: „A remény sose hal 
meg, csak lassan szertefoszlik.”  

Igen, ilyen asszony volt, s én 
rengeteget tanultam tőle. Példát 
adott abból, hogy kell méltósággal 
tűrni, szenvedni, hogyan is érde-
mes cipelni életünk roppant ter-
heit. Isten felé irányította ő is a fi-
gyelmemet. 

Amikor Pál apostol leveleit ol-
vasom, gyakran eszembe jut, s 
hosszan eltűnődöm azon, hogy 
valóba így van ez, mily igaz: „a 
szenvedésből türelem sarjad, a 
türelemből kipróbált erény, a ki-
próbált erényből meg remény.”

n

Újdonságok a könyvtárban
 Richard Osman: A férfi, aki kétszer halt meg

Jo Nesbo: A féltékenység-szakértő
Ernest Hemingway: Fiesta - A nap is felkel
Kréta TOP10
Szilágyi Márton: A magyar romantika ikercsillagai
Krausz Gábor: Családom és egyéb receptfajták
José Morán: Utazz 80 mesével a Föld körül!
100 szó a világról 3 nyelven
Lengyel Balázs: Óperencián innen - Óperencián túl
Barcs Kriszta - László Zsuzsi: Így működik a lelked

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.

A Magyar Kultúra Napi SZAK Stú-
dió és a Benta Art Regionális Művé-
szeti Egyesület közös kiállításán az 
alkotók legkedvesebb műveiket mu-
tatják be, melyek a magyar kultúra 
gyökereihez kapcsolódva láttatják a 
hagyományokat és az azokhoz fűződő 
érzéseket. 

Varga László Villanyceruza álmok 
címet viselő kiállítása pedig egy olyan 
különleges, színes világba repíti el a 
nézőt, ahol a valóság és az álom össze-
olvad, hiszen bár egyelőre csak képze-
letben létezik ez a sokszínű világ, egy-
szer talán megvalósulhatnak a most 
még csak virtuálisan létező színes kül-
téri installációk. 

A Kulturális Központ továbbra is 

nagy szeretettel várja Önöket prog-
ramjaira, bízva abban, hogy a tavasz 
közeledtével már a járványhelyzet is 
lehetővé teszi, hogy a tervezett prog-
ramok valódi élményeket nyújtsanak. 
Az akutális programkínálatot megta-
lálják a www.baratsagkk.hu honla-
pon, illetve az intézmény Facebook 
oldalán. 

TÁJÉKOZTATÓ
A 2021. december 14-én elma-

radt ZENTA 1697 című rockopera he-
lyett 2022. március 19-én, szombaton 
19.00 órától a Pillantás a hídról című 
színházi előadást tekinthetik meg, 
melyre a korábban megváltott jegyek 
érvényesek.  n

Érték és élmény, 
hagyomány és képzelet

Az idei évben a Magyar Kultúra Hetére tervezett sokszínű 
programkínálat a vírushelyzet következtében jelentősen módo-
sult a Barátság Kultruális Központban is. Sajnos, több program 
elmaradt, vagy későbbre tolódott, de így ezen a héten pénteken, 
február 11-én este 18.00 órától két kiállításmegnyitó is várja 
Önöket az intézményben.

Fazekas István

FŐTÉR
A szenvedésből türelem sarjad

VÁ R O S N A P LÓVÁ R O S N A P LÓ
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S P O RTS P O RT

SZKE összeállítása:  Kovács, Bok-
réta (kapusok),  Keresztes, Tóth 2, 
Félegyházi 5, Kővári 1, Gyur csovics 1, 
Pap 3, Kiss 3, Mogyo rósi 3, Fiar, Ked-
ves 2, Zatureczki 2, Kollonay, Györkő, 
Gálli; vezetőedző: Adorján Gábor

Rossz előjelekkel vágtunk neki az 
idei és első bajnoki mérkőzésének. 
A felkészülés alatt nyolc játékosunk 
esett át a vírusfertőzésen kisebb-na-
gyobb tünetekkel, így nem tudtak 
100%-os állapotba kerülni. A héten 
jött a hidegzuhany, amikor Adorján 
Gábor vezetőedzőnk tesztje lett po-
zitív, így Ő a mérkőzés kihagyására 
kényszerült. A csapat edzőjére, Konc-

sár Gergelyre maradt a nagy feladat, a 
kispadról irányítani a csapatot.

A mérkőzés első perceiben, tapo-
gatózó játék és gólváltás volt a csapa-
tok között. A tizedik percben 3-3 volt 
az eredmény. A következő időszakban 
sajnos néhány kihagyott ziccerünket 
a hazaiak megbosszulták és 3 gólos 
előnyt dolgoztak ki, melyet megtar-
tottak a szünetig.

A második félidő elején bizakod-
tunk a sikeresebb folytatásban, de a 
támadások befejezésébe ismét hibák 
csúsztak. Védekezésben elfogadható-
an teljesített a csapat, de a lőtt gólok 
messze elmaradtak attól, amivel si-
kert lehetett volna elérni.

A következő hazai mérkőzé-
sünkre – Százhalombattai KE-
Szigetszentmiklós – 2022. 02.12-
én szombaton 18:00 órától kerül sor 
a battai sportcsarnokban, ahova to-
vábbra is ingyenes a belépés, de csak 
védettségi igazolvánnyal.

Jöjjenek minél többen, mert meg-
érdemli a csapat a szurkolást!

 n

Minden versenyző számára 400 
méter gyors volt terítéken, mint-
egy szombati állóképességi tesztnek 

használva a versenyt 3 hét felkészü-
lés után. A fáradtságnak megfelelő-
en megremegtek a lábak, nehézkesek 
voltak a mozdulatok, de a hozzáállás-
ra nem lehetett panasz.

A 7 fős csapatból 2-en is egyéni 

csúcsot úsztak, és a többiek is 1-2 má-
sodpercre jártak saját legjobbjuktól.

Nagy Kolos (2003) „csak úgy szo-
kásosan” javí-
tott 1 másodper-
cet, míg Jánosi 
Noémi (2004) 
6 másodpercet 
javított és már 
majdnem áttör-
te az 5 perces lé-
lektani határt.

Kiemelendő 
még Marosi Bá-
lint (2005), aki 
1 hete tért vissza 
betegségből így 
vállalta a távot, 

amit az ifi EB felkészülés jegyében há-
ton teljesített.

A következő verseny február 12-
13-án lesz Százhalombattán, a hazai 
pályán megrendezésre kerülő Szalai 
Emlékversenyen! n

Fájó vereség idegenben
Agrofeed ETO UNI Győr - Százhalombattai KE 26-21 (14-11). Tallér 
Zsolt technikai vezető beszámolója.

Évindító Aranyhomok Kupa 
Kecskeméten

Újabb szezonnak indultak neki a VUK SE versenyzői. Az év eleji 
betegségek által megtördelt csapat így is kiváló teljesítményt 
nyújtott.

KÉZILABDA ! 
 
 

SZÁZHALOMBATTAI KE 
SZIGETSZENTMIKLÓS 

NB I/B. FÉRFI KÉZILABDA MÉRKŐZÉS 
 

2022.február.12. szombat 18:00 
SZÁZHALOMBATTA, SPORTCSARNOK 
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Keresztrejtvény
Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij orosz író, a világirodalom és az orosz irodalom egyik legnagyobb alkotója, a filozófiai-ide-
ológiai regény megteremtője, 1881. február 9-én halt meg. Elszegényedett nemesi családból származott, az irodalomban elő-
ször fordítóként jelentkezett, majd maga is írni kezdett. Első regénye nagyon sikeres volt, ezt azonban nem követték újab-
bak, végül lázadóként börtönbe került, halálra ítélték, később ez száműzetésre módosították. Ettől fogva több sikeres re-
gényt is írt, de az ünneplés mellett sok elutasításban is volt része. Művei, például a Bűn és bűnhődés, A félkegyelmű, vagy a 
Karamazov-testvérek máig a legolvasottabb könyvek közé tartoznak. Rejtvényünk egy Dosztojevszkij-idézetet tartalmaz.
A megfejtéseket 2022. február 18-áig várjuk a hirtukor@mail.battanet.hu, vagy a Hírtükör Szerkesztősége, 2440 Százhalombatta, Ifjúság útja 7. 
(Polgárok Háza) címre. A helyes megfejtők közül egy szerencsés, a Biksi Méhészet által felajánlott egy üveg egészséges mézet kaphatja meg.
Az előző számban megjelent rejtvényünk helyes megfejtéséért a Biksi Méhészet egy üveg mézét Milinkó Istvánné (Százhalombatta) nyerte. Nye-
reményét átveheti a Polgárok Háza portáján munkaidőben. Gratulálunk! 
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GÉPI FÖLDMUNKA
Vállalkozásunk gépi és kézi 

földmunkával, építkezési bontással,  
törmelék elszállításával, 

valamint fuvarozással foglalkozik.
Terep- és kertrendezés  •  Alapásás 

 •  Árokásás  •  Medence ásás  •  Közműárokásás 
(víz, gáz, csatorna, villany)   •  Tuskózás  

•  Fa kiszedés és ágdarálás  •  Épületbontás  
•  Építési törmelék elszállítás E172  

•  Termőföld, Sóder, Murva stb. 

06-30-428-9092 

Precíz munka, 
rövid határidőn belül. 

Akár hétvégén is. 
Hívjon bizalommal!

www.pgworks.hu
petaknorbert1@gmail.com

 

M E G H Í VÓ 
 
 

 

„mert halála kellett most is 
hogy segítsen 

lázítson szavaljon énekeljen 
Isten helyett hengerítse el 
ama sírok elől a sziklát” 

Nagy Gáspár: 
Halála kellett, halála jel volt 

 
 

 
A KÉSZ Százhalombattai Csoport 

tisztelettel meghívja Önöket a 
 

Kommunizmus Áldozatainak Napján 
megemlékezésre 

 

február 23-án 19.00 órakor 
Százhalombattán a Szent István templom 

kertjében. 
 

Vers: Vígh Judit 
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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

A P  R Ó  H I R  D E  T É  SA 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 javítása, cseréje, beázás elhárítás, bádogozás, 
Lindab tető, új tető cserepezése, kisebb javítások, SOS munkák:  06-30-622-5805

06-20-492-4619
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