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Vezér Mihály polgármester be-
vezető beszédében köszöntötte a 
Képviselő-testületet az év első tes-
tületi ülésén. 

Hivatalos esküt tettek az új Kör-
nyezetvédelmi Bizottság nem kép-
viselő bizottsági tagjai. Az újjáala-

kult bizottság Szabó Attila elnök, 
Lukács Bernadett és Szalai Attila 
képviselők mellett Háromfai Balázs 
és Dr. Cseh Kornél tagokkal kezd-
heti meg az érdemi munkát. 

A Képviselő-testület 28 napi-
rendi pontot tárgyalt, megalkotta a 
2022. évi költségvetési rendeletet. 

Napirend előtti hozzászólások-
ban Kovács Lajos képviselő tájé-
koztatta a testületet, hogy az ál-
tala vezetett Pénzügyi-, Egészség-
ügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
rendkívüli ülést tartott a múlt hé-
ten, ahol a polgármester, az alpol-
gármesterek és a képviselők által 
benyújtott vagyonnyilatkozatokat 
nyilvántartásba vették. Jó egészsé-
get és jó munkát kívánt egész évre 
a testületnek.                

A Képviselő-testület megalkotta 

a 2022. évi költségvetési rendele-
tét, amelynek értelmében 8,2 milli-
árd forint bevétellel és 8,6 milliárd 
forint kiadással tervez városunk. 
Szolidaritási hozzájárulásként kö-
zel 1,3 milliárd forintot kell befizet-
nünk az idei évben.

A testületi ülés egyik leg-
nagyobb horderejű döntése, 
hogy – Vezér Mihály polgár-
mester kezdeményezésére – 
50 darab lakás építése indul 
el városunkban az idei évben. 
Az önkormányzati lakásépítés 
célja elsősorban a százhalom-
battai fiatalok önálló lakáshoz 
jutásának elősegítése.

Önkormányzatunk számos civil 
szervezetnek nyújt az idén is támo-
gatást, többek között a százhalom-
battai sportszervezeteknek, a Száz-
halombattai Mentőállomásnak, a 
Pest Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Érd Katasztrófavédel-
mi Kirendeltségének, a Pest Megyei 
Speciális Mentő és Önkéntes Tűzol-
tó Egyesületnek, a Százhalombat-
tai Rendőrőrsnek, a Szülők Fóru-

ma Egyesületnek és a Liszt Ferenc 
Vegyeskarnak. Támogatottak kö-
zött van a Battai Életmód Klub, a 
Sírius Állat- és Természetvédő Ala-
pítvány, a Százhalombattai Állat- 
és Természetvédő Egyesület, a SZI-
KE, és a Százhalombattai Polgárőr 
Szervezet, a Batta Balett Stúdió, a 
százhalombattai nyugdíjas klubok 
és egyházak.

A testület döntött a polgármes-
ter illetményének törvény által elő-
írt emeléséről, amely most 975.000 
forint lett. Nőtt az alpolgármeste-
rek, képviselők és a külső bizottsá-
gi tagok tiszteletdíja. Emelkedett a 
köztisztviselők illetményalapja és a 
közalkalmazottak fizetése is.   

A korábbi évekhez hasonlóan to-
vábbra is támogatják a Magyarok 
Öröksége Alapítványt, a Sérülte-
kért Alapítványt, valamint a Gon-
doskodás 2000 Ápolási Szolgálta-
tó és Oktatási Kft tevékenységét va-
lamint a Magyar Vöröskereszt Pest 
Megyei Szervezetét. 

Vezér Mihály polgármester kez-
deményezésére „Battai Újszülöt-
tek Fája” címmel faültetési prog-
ram indul a városban.  A program 
keretében a százhalombattai állan-
dó lakcímmel rendelkező újszülöt-
tek – amennyiben ezt a szülők kérik 
– egy facsemetét kapnak az önkor-
mányzattól, amely a családokkal 
közösen kerülne elültetésre éven-
te egy alkalommal, ősszel, az ön-
kormányzat által kijelölt helyen. A 
fára elhelyezett táblán szerepelne a 
gyermek neve és születési dátuma. 
A programban való részvételre való 
jelentkezés a „Babacsomaghoz” ha-
sonlóan a védőnői szolgálat kereté-
ben történik. Így a 2019-ben beve-
zetett újszülöttek babacsomagja és 
a 30 ezer forintos egyszeri juttatás 
mellé önkormányzatunk minden 
százhalombattai kisbabának ültet-
ne egy fát. 

Döntés született a „háziorvo-

si modellprogram” folytatásáról, 
amely értelmében újabb háziorvosi 
körzet csatlakozhat az önkormány-
zat által indított, egyedülálló házi-
orvos utánpótlási programhoz.

A százhalombattai lakosok több 
éve ingyen használják a Csónak-
ház zöld felületét különböző csalá-
di eseményekhez, sport rendezvé-
nyekhez, szabadidős programok-
hoz, annak köszönhetően, hogy 
az önkormányzat és a SZEBA Kft. 
megállapodást kötött erről.

Elfogadták az önkormányzat tu-
lajdonában lévő ingatlanvagyon ke-
zelésével kapcsolatos megállapo-
dást.  Alapítói ülés keretében került 
elfogadásra a Promotion Service 
Nonprofit Kft. 100 %-os tulajdoná-
ban lévő HelloMedia Kft. beszámo-
lója. 

A Képviselő-testület hozzájárult 
ahhoz, hogy a Százhalombattai Ön-
kéntes Tűzoltó Egyesület az általa 
végzett tevékenységhez a Százha-
lombatta nevet használja. 

Döntés született arról is, hogy 
a közterületeken adódó gallyazási 
feladatok a továbbiakban nem a la-
kosságot fogják terhelni, hanem azt 
az önkormányzat által megbízott 
közszolgáltató fogja elvégezni.

Zárt ülés keretében döntöttek a 
városi kitüntető díjak odaítéléséről, 
egészségügyi alapellátásról, átme-
netileg szabad pénzeszközök hasz-
nosításáról, a városi közvilágítás 
2022. évi áramdíjának beszerzésé-
re kiírt közbeszerzési eljárásról.

Vezér Mihály polgármester ez-
úton is megköszönte a lakosság 
megértését és szabálykövető maga-
tartását, amit a járványidőszakban 
tanúsít. Külön felhívta a figyelmet 
arra, hogy a vírus nem tűnt el telje-
sen, továbbra is figyeljünk egymás-
ra, tartsuk be a megelőzés érdeké-
ben hozott védőintézkedéseket. 

n

Ötven önkormányzati lakás építése kezdődik – 
Képviselő-testületi ülés összefoglaló

Az érvényben lévő járványügyi szabályokat betartva 
tartotta idei évi első ülését Százhalombatta Város 
Képviselő-testülete február 17-én a Szekeres József 
Konferenciaközpontban.
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Tisztelt Százhalombattaiak!

A 2022. évi költségvetés elkészítése 
során a saját bevételeink tervezésénél 
a fő elv az volt, hogy a korábbi évek-
nél még fokozottabban kell töreked-
nünk a reális, megalapozott és telje-
síthető bevételek teljes körű felméré-
sére, a kiadások tekintetében pedig a 
takarékos, megfontolt és fegyelmezett 
gazdálkodásra.

Városunk kiegyensúlyozott, sta-
bil működése érdekében az idei évre 
egy reális lábakon álló, végrehajtható 
költségvetést fogadtunk el, amelynek 
legfontosabb célja – a kiegyensúlyo-

zott és takarékos gazdálkodás biztosí-
tása mellett – az ellátások színvonalá-
nak megtartása, és a megtakarítások 
reálértékének megőrzése volt.

2022-re 8,2 milliárd forint bevétel-
lel tervezünk, amely nagy része a helyi 
adókból, ár és díjbevételeinkből és ál-
lami támogatásból adódik össze.  

Szolidaritási hozzájárulás címen 
történő fizetési kötelezettségünk 1, 3 
milliárd forint lesz az idei évben, amely 
összbevételünk több mint 16%-a.

Működési, felhalmozási kiadásra 
összesen 8,6 milliárd forintot terve-
zünk. Ebből a legnagyobb finanszíro-
zási területet a szociális kiadások je-

lentik, arra 1,560 milliárd forintot 
költünk, hiszen az idősek gondozá-
sa, az elesettek segítése az egyik leg-
fontosabb feladatunk. Sporttámo-
gatásra összesen 706 millió forin-
tot fordítunk, amelyben benne van a 
százhalombattai sportegyesületek tá-
mogatása és a Sporthalom Kft. éves 
költségvetési összege is. 

Egészségügyi kiadásokra 406 mil-
lió forintot tervezünk, amelyből az 
idei évben is biztosítjuk az ingye-
nes oltásokat, szűréseket, az ingye-
nes betegszállítást, a 24 órás ügye-
letet, továbbá tartalmazza a 2021-
ben elfogadott háziorvosi utánpótlás, 
mentorálási program költségeit.  Óvo-
dai nevelésre – az állami támogatást 
kiegészítve – 224 millió forintot for-
dítunk, kulturális kiadásokra 283 mil-

lió forintot. Fejlesztésekre 252 millió 
forintot fordítunk az idén, amelyből – 
többek között – vízi-közmű fejleszté-
sére, forgalomszabályozási eszközök-
re, gyalogátkelőhelyek fejlesztésére, 
elektromos töltősziget kialakítására, 
közvilágítás kialakítására, bérlakások 
felújítására fogunk költeni. 

A 2022. évre tervezett költségve-
téssel elsődleges célunk az, hogy a vá-
ros megőrizze a korábbi években elért 
közszolgáltatási, városüzemeltetési és 
működési színvonalát, biztosítsa va-
gyona megóvását és folyamatos kar-
bantartással, felújítással szinten tart-
sa – esetenként emelje – közintézmé-
nyei, egyéb ingatlanjai használhatósá-
gát, piacképességét.

Vezér Mihály 
polgármester

Már az előző évi költségvetés is 
büszkeségre ad okot, hiszen azt 1,2 
milliárd forintos hiánnyal fogadták 
el, majd az év közben hozott raciona-
lizálási intézkedéseknek köszönhető-
en pozitív, nullás eredménnyel zár-
ták az évet. Mindezt úgy sikerült el-
érni - folytatta a város vezetője - hogy 
az év folyamán nem történt színvonal-
beli csökkenés és feladatokat sem kel-
lett kihagyni a teendők sorából. Ehhez 
ugyanakkor a lakosság megértésére is 
szükség volt. 

Az idei költségvetésnél is hasonló a 
cél. A rendelet szerint a város 8,2 mil-
liárd forint bevételi főösszeggel szá-
mol, míg a kiadások oldalán 8,6 milli-
árd forint szerepel. A 400 millió forin-
tos deficit ugyanakkor csökkenthető, 
hiszen az általános tartalék mintegy 
80 millió forint, amit nem feltétlenül 
kell felhasználni. Emellett a MOL jó 
teljesítményében is lehet bízni. Leg-
később májusban, a társaság mérleg-
beszámolójának elfogadásakor de-
rülhet ki, hogy ez akár több száz mil-
lió forinttal, pozitív irányba is tudja 
emelni a város mérlegét. 

A városvezetés egyik fontos cél-
ja, hogy a fiatalok Százhalombattán 
képzeljék el az életüket és ne költöz-
zenek el a városból. Az ennek érdeké-
ben hozott egyik legfontosabb intéz-
kedés az önkormányzati lakások épí-
tése, aminek megvalósítását eddig a 
koronavírus-járvány hátráltatta. Ve-
zér Mihály kezdeményezésére 50 da-
rab önkormányzati lakás épül a vá-
rosban. A Képviselő-testület úgy dön-
tött, hogy az épületet, vagy épületeket 
az Erkel Ferenc körúton, a Barátság 
Kulturális Központ mögötti területen 
építik meg. Ennek költsége az előze-
tes számítások szerint 1,7-2 milliárd 

forint körül alakul, de ez a piaci folya-
matok tükrében még változhat. A la-
kások egy része szolgálati jellegű lesz, 
nagyobb részben pedig költségalapon 
adják bérbe. A polgármester ugyanak-
kor hozzátette, nem irreálisan magas 
összegért kínálják majd a bérlemé-
nyeket, hanem igyekeznek megfizet-
hető díjszabást kialakítani. 

A BKK és az új épület, vagy épüle-
tek között parkot alakítanak ki, ami 
egyúttal azt is jelenti, hogy lényegesen 
kevesebb lesz a parkoló a területen. 
Ennek érdekében a Képviselő-testület 
úgy döntött, hogy ott egy legalább két-
szintes mélygarázst kell építeni. A la-
kásokhoz kocsibeálló is tartozik majd, 
azokat a parkolókat pedig, amelyeket 
nem értékesítenek, nyilvánosan, de 
díj ellenében lehet majd használni. 

Ugyancsak a Barátság Kulturális 
Központnál lévő területen egy egy-
előre szűk réteget érintő fejlesztés is 
történt. Kialakítottak egy töltőállo-
mást elektromos autók számára. Ezt 
várhatóan két héten belül átadják és 
akkortól lehet majd használni. Vezér 
Mihály elmondta, hogy bár még alig 
néhány tisztán elektromos autó van 
Százhalombattán, de talán a töltőállo-
másnak köszönhetően az e-autók szá-
ma is gyorsabb gyarapodásnak indul. 

Az önkormányzat biztosítja a házi-
orvosok utánpótlását is, mivel Száz-
halombattán sok az idős, nyugdíjas 
orvos, így mindenképpen gondolni 
kell arra, hogy a betegek ne marad-
janak ellátás nélkül, ha valaki esetleg 
nyugdíjba megy. Tavaly készült el egy 
bonyolult, de hatékony mentorálási 
program, amelynek lényege, hogy az 
idős orvos egy fiatalnak adja el a pra-
xisát, de a kettejük közötti váltás zök-
kenőmentes lesz és hosszú átmenetet 

biztosítanak, hogy a betegeknek le-
gyen idejük megismerni az új orvost. 
Ez a rendszer már csak azért is kü-
lönleges, mivel a GKI Gazdaságkuta-
tó Zrt. 2022. január elsejei adatai sze-
rint országszerte 645 háziorvosi pra-
xis betöltetlen, ami az összes hazai 
praxis mintegy 10 százaléka. Százha-
lombattán az új programmal arra tö-

rekednek, hogy mindegyik körzetben 
folyamatos legyen az ellátás. Vezér 
Mihály elmondta, az új rendszer bo-
nyolultságát épp az adja, hogy az ön-
kormányzat és az egymást váltó or-
vosok közötti szerződés minden rész-
letre kiterjedően tud alkalmazkodni 
az egyedi igényekhez. Eddig két há-
ziorvos esetében van már ilyen szer-
ződés, február 28-án pedig aláírják a 
megállapodást a harmadik orvos pá-
rossal is, illetve a közeljövőben a ne-
gyedikről is megállapodást kötnek. A 
leendő háziorvosok között van olyan, 
aki még nem tette le a szakvizsgáját 
és majd csak két év múlva tudja el-
kezdeni a munkát, de olyan is van, aki 
azonnal tudja vállalni a betegellátást. 
A páciensek érdekében a váltás nem 
hirtelen történik. A praxist megvásár-

ló fiatal orvos visszafoglalkoztatja a 
nyugdíjba vonuló kollégáját, amihez 
az önkormányzat támogatást biztosít. 
Azonban nemcsak ebben számíthat a 
városra a leendő orvos. Vezér Mihály 
hozzátette, hogy valakinek lakást biz-
tosít az önkormányzat, másnak vi-
szont autót a bejáráshoz, megint más-
nak, ha arra van szüksége, anyagi ki-

egészítést, amíg a praxisváltozás vég-
legessé nem válik. Ez utóbbit azzal 
magyarázta a polgármester, hogy az 
orvosváltás miatt előfordulhat, hogy 
a betegek inkább másik körzetet vá-
lasztanak. 

Ugyancsak egészségügyi téma, 
hogy az önkormányzat továbbra is 
biztosítja a 24 órás ügyeleti ellátást. 
Vezér Mihály hangsúlyozta, Százha-
lombattán ahogy eddig, úgy ezután is 
ragaszkodnak ahhoz, hogy az ügyeleti 
rendszerben kizárólag magasan kép-
zett szakorvosok, az oxiológia, vagyis 
a sürgősségi orvostan, életmentési or-
vostan területén tapasztalattal rendel-
kező orvosok dolgozzanak. Ez ugyan-
akkor költséges,  hiszen egy állandó, 

KÖLTSÉGVETÉS 2022

Az elmúlt húsz évben egyszer sem indult olyan jól Száz-
halombatta költségvetése, mint idén, tájékoztatta a sajtó 
képviselőit Vezér Mihály, Százhalombatta polgármestere a 
képviselő-testületi ülésen meghozott döntésekről. 

Stabil, színvonalas működés

Foly tatás a következő ol da lon
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háromfős stáb áll rendelkezésre gép-
kocsival a hét minden napján, szabad 
és ünepnapokon egyaránt. A polgár-
mester szerint a százhalombattai la-
kosok egészsége szempontjából szük-
ségesek ezek a kiadások. Mint ahogy 
szükséges a betegszállító autó fenn-
tartása is - folytatta a városvezető. 
Évente több mint nyolcezer alkalom-
mal veszik igénybe a százhalombat-
tai lakosok ezt a szolgáltatást, amikor 
nem tudnak eljutni a szakorvoshoz, 
vagy onnan az otthonukba. Ha város-
on kívüli szállításra van igény, akkor 
azt minden alkalommal a polgármes-
ternek kell egyedileg engedélyezni, de 
ezt Vezér Mihály -mint mondta- min-
den alkalommal megteszi. Ennek oka, 
hogy az állami betegszállítás során 
fontossági sorrendet állítanak fel és 
az optimális útvonalon haladnak, így 
előfordul, hogy valaki hosszú órákat, 
akár egy fél napot is vár, mire példá-
ul egy fővárosi kórházból megérkezik 
az otthonába. A százhalombattai lako-
sok viszont igényelhetik, hogy a városi 
betegszállító vigye őket haza, így térí-
tésmentesen és főleg várakozás nélkül 
juthatnak haza a betegek a kórházból 
az otthonukba. 

Folytatódik az óvodás korú gyer-
mekek ingyenes szűrési program-
ja, amely a szemészeti és az ortopé-
diai vizsgálatokra terjed ki. Szintén 
térírésmentesen biztosítja az önkor-
mányzat a gyermekek részére a két 
dózisból álló ROTA vírus elleni vak-
cinát.

Az egyházak, egyesületek, szer-
vezetek, alapítványok, klubok tá-
mogatásának sorában döntés szüle-
tett a többi között arról is, hogy idén 
a Százhalombatta Ifjúságért Közala-
pítvány munkájához az önkormány-
zat 3 millió forinttal járul hozzá. En-
nek köszönhetően az alapítvány idén 
is anyagi hozzájárulást tud biztosíta-
ni a százhalombattai fiatalok első jo-
gosítványának megszerzéséhez. 

Fákat ültetnek az újszülöttek tisz-

teletére Százhalombattán. Az eddi-
gi szokás, miszerint minden újszü-
lött családja babakelengyét és har-
mincezer forint egyszeri támogatást 
kap, ezután is megmarad, idéntől vi-
szont bevezetik azt is, hogy a gyerekek 
után fákat ültetnek, feltéve, ha a szü-
lők igénylik. Ha szeretnének emlékfát 
és rá egy emléktáblát gyermekük ne-
vével és születési idejével, akkor azt 
kérvényezni kell a védőnői szolgálat-
nál. Az igényeket begyűjtik és évente 
egy alkalommal ültetik majd el az elő-
nevelt facsemetéket. Azt egyelőre nem 
lehet tudni, hogy a város mely része-
in, de a polgármester szerint legalább 
három helyszínt jelölnek majd ki. Er-
ről majd a félévi testületi ülésen dön-
tenek a képviselők. 

Ezen túl is lesz még faültetés Száz-
halombattán. Az önkormányzat ta-
valy megállapodott a MOL vezetésé-
vel, hogy a városban háromezer fát 
ültetnek el. A területeket az önkor-
mányzat szakemberei már kijelölték 
és várhatóan tavasszal, vagy ősszel te-
lepítik majd a facsemetéket. 

Döntés született a parkok és ját-
szóterek eszközeinek, köztéri bútora-
inak felújításáról, javításáról is. A ta-
valyi felmérés eredményeként kijelölt 
munkák nagy részét elvégezték, de 
ami kimaradt, azt idén pótolják. Vezér 
Mihály hozzátette, hogy ehhez még 
hozzá kell adni az erre az évre terve-
zett karbantartási munkákat is. Sok a 
javítanivaló -folytatta a polgármester- 
nagyon sok a játszótér és a park, ami 
önmagában is sok fenntartási mun-
kát jelent. Ehhez adódnak még hoz-
zá a vandalizmusból eredő károk és az 
anyagok időjárás okozta természetes 
elöregedései is. A karbantartás folya-
matosan zajlik egyidőben a felméré-
sekkel, így erre is meghatározott ösz-
szeget különítettek el a költségvetés-
ből.

A közelgő országgyűlési választás-
sal kapcsolatban a Képviselő-testület 
döntött a szavazatszámláló bizottság 
tagjainak személyéről is.

 n

Folytatás az előző oldalról

Stabil, színvonalas működés

Pandémiás adatok
Ígéretemhez híven még tavaly megkértem a százhalombat-
tai pandémiás helyzetre vonatkozó adatokat a Pest Megyei 
Kormányhivataltól. A héten érkezett tájékoztató szerint, a 
2021 december 28. és 2022 február 15. közötti időszakban:

 
- 974 fő volt a beazonosított fertőzöttek száma 
- ebből 502 fő már meggyógyult 
- 2 fő életét vesztette

Kérem a százhalombattai polgárokat, hogy továbbra is tartsák 
be a járványügyi intézkedéseket! Vigyázzon magára, vigyázzunk 
egymásra!

Vezér Mihály polgármester

A biztonságos közlekedésre törté-
nő felkészítést nem lehet elég ko-
rán kezdeni. Jól tudják ezt a Kipp-
Kopp Óvoda munkatársai is, ezért 
nagy hangsúlyt fektetnek gyerme-
keink közlekedési ismereteinek 
fejlesztésére. Kiváló munkájukat 
az Országos Rendőr Főkapitány-
ság „Biztonságos Óvoda” elisme-
résben részesítette, amihez szív-
ből gratulálok!

Köszönöm az óvoda munkatár-
sainak!

Vezér Mihály polgármester

A 2021/2022-es nevelési évben Százhalombatta Város Önkormány-
zata fenntartásában működő óvodákban a nyári nyitva és zárva tar-
tás az alábbiak szerint alakul:

Időszak Zárva tartó óvodák Nyitva tartó óvodák

2022. június 27 –  
július 22.
(4 hét)

Kipp-Kopp Óvoda
Százszorszép Óvoda
Pitypangos Óvoda

Szivárvány Óvoda
Napsugár Óvoda

2022. július 25. –  
augusztus 19.
(4 hét)

Szivárvány Óvoda
Napsugár Óvoda
 

Kipp-Kopp Óvoda
Százszorszép Óvoda
Pitypangos Óvoda

Biztonságos Óvoda lett  
a százhalombattai  
Kipp-Kopp Óvoda

Százhalombattai óvodák 
nyári nyitva tartása

Szomorúan értesültem róla, 
hogy vasárnap reggelre 
elhunyt Dr. Kránitz József, 
egykori városvezető.

Józsi bácsit 1971-ben nevezték 
ki az egykori Városi Tanács Végre-
hajtó Bizottsága Titkárának, aki ak-
kor már megfelelő tapasztalattal 
rendelkezett a közigazgatás terén. 
Nagy feladat volt várossá formálni 
a két nagyvállalatot, a megsokszo-
rozódott lakosságot. Ő dolgozta ki a 
modern, 5 osztályra tagolt közigaz-
gatást Százhalombattán, ami orszá-
gos elismerést váltott ki. Kiváló köz-
tisztviselők generációját nevelte ki, 
én magam is tőle tanultam, amire 
mindig büszke leszek! Határozott, 
következetes, igazságos vezetőnek 
ismertem meg Józsi bácsit, aki meg-
tanította szeretni a közszolgálatot!

Ahova jutottunk, amivé lettünk 

mi battaiak, abban nagy szerepe volt 
Józsi bácsinak.

Dr. Kránitz József 91 évet élt. 
Emlékét örökké megőrizzük.

Százhalombatta Város Önkor-
mányzata és a magam nevében 
őszinte részvétemet fejezem ki a 
családnak. 

Vezér Mihály
polgármester

Elhunyt Dr. Kránitz József
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PROG RAM AJÁN LÓPROG RAM AJÁN LÓ

Mint minden önkormányzati kép-
viselő, én is elsősorban arra a területre 
koncentrálok, amelyiknek a képvisele-
tével megbíztak. Ezért fontos, hogy a 
döntést követően közzé tegyek néhány 
olyan, az Óvárost érintő karbantartás-
sal, fejlesztéssel, működéssel kapcso-
latos információt, ami az év hátralé-
vő részében programként megvalósít-
ható. 

Talán célszerű a Szent  László temp-
lom villany- és fűtésrekonstruk-
ciójával kezdeni, amire az önkormány-
zat 2 millió forintot szánt, valamint 1 
millió forintot egyházi kulturális ün-
nepségekre. Újként szerepel a költség-
vetésben a Kossuth Lajos utcai csapa-
dékvíz-átemelő szivattyú rendszeres 
karbantartása. Nemcsak a városlakók, 
hanem a városon kívüliek is gyakran 
igénybe veszik, ezért döntött a testület 
úgy, hogy az óvárosi komp üzemelte-
tését 2 millió forinttal támogatja. Évek 
óta folynak a tárgyalások a KÖVIZIG-
gel a Duna-part rendezése miatt, ezért 
– részben a megegyezés reményében 
– a képviselő-testület 10 millió forin-
tot különített el az életveszélyes Duna-
parti fák kivágására. Külön fontosnak 
tartottam az óvárosi civil közösségek 
támogatását, így az Óvárosi Nyugdí-
jas Klub 432 ezer Ft-os, a battai cser-
készek 900 ezer Ft-os támogatásban 
részesülnek. Továbbá ebben az évben 
3 millió Ft-ot kap az Óvárosi Kulturá-

lis Napok és Szent László-napi búcsú. 
Szerepel a költségvetésben az Ifjúsá-
gért Közalapítványnak juttatott 3 mil-
lió Ft, amivel többek között a fiatalok 
jogosítványhoz jutását könnyíti meg. 
Gondolom magától értetődő, hogy a 
város egészében, így az Óvárosban is, 
az önkormányzat által biztosított szol-
gáltatások, működtetések szintén ré-
szét képezik a költségvetésnek.

Mint a korábbi időszakban is, a be-
vételek realizálásakor újabb lehetősé-
gek nyílnak meg, amihez a költségve-
tés módosítására lesz szükség a máso-
dik félévben. Ezért szerepel a tervek-
ben a Matta-kerti parkoló kialakítása, 
a Bulcsú utcai és Matróz utcai közvi-
lágítás megoldása. A közvetett szolgál-
tatások között fontosnak tartom meg-
említeni, hogy az önkormányzat to-
vábbra is hozzájárul az óvárosi posta 
üzemeltetéséhez. 

Tisztában vagyok vele, hogy az iga-
zi lokálpatrióta számára még számta-
lan ötlet, megoldási javaslat, fejlesztés 
vagy éppen beruházás, a közösség mű-
ködtetésével kapcsolatos téma vető-
dik fel. Legtöbbször nem az egyetértés 
hiánya, hanem a források ésszerű fel-
használásának sorrendje az, ami egyes 
témákat hátrébb sorol. 

Szabó Gábor
Százhalombatta Óváros 

képviselője

Döntés után
Képviselői munkám során sok mindenre számítottam, de arra 
nem, hogy a járvány közel két éven át alapjaiban bontja meg a 
testületi működést. Szerencsére vannak a megoldásban jártas 
képviselők, polgármesteri hivatali munkatársak, akik nagy 
tapasztalattal és helyzetismerettel billentik vissza a rendkívüli 
helyzet okozta egyensúlyzavart. Így fordul az elő, hogy már a 
harmadik éves költségvetésről döntünk olyan helyzetben, mikor 
megnehezített részben egymással, részben a minket megbízó 
városlakókkal való együttműködés. Ezzel együtt a február 17-i, 
az éves költségvetésről döntő testületi ülés olyan tervezetet 
hagyott jóvá, ami nemcsak optimista, hanem megalapozott is a 
2022-es évre vonatkozóan. 

Bérlakás pályázat. A Százhalom-
battai Polgármesteri Hivatal 2022. ja-
nuár 31. napjától pályázatot hirdet 6 
db bérlakás bérbeadására. Pályázni a 
Polgármesteri Hivatal Hatósági Irodá-
jának Ügyfélszolgálatán beszerezhető 
„Pályázati adatlap” kitöltésével és be-
nyújtásával lehet. A felhívás és az adat-
lap az Önkormányzat hivatalos hon-
lapján, a www.battanet.hu címen le-
tölthető formátumban is elérhető. 

A pályázatok beérkezési határideje 
2022. március 4-e, péntek, 12.00 óra. A 
pályázatokat a következő címre várják: 
Százhalombatta Polgármesteri Hivatal, 
Hatósági Iroda, Százhalombatta, Szent 
István tér 3. szám, „A” épület porta 

A beérkezett pályázatok alapján a 
lakások bérlőinek kiválasztását a pá-
lyázók vagyoni, jövedelmi helyzetének 
mérlegelése, és a mellékletben megha-
tározott szempontrendszerek alapján a 
Képviselő-testület által átruházott ha-
táskörben az Oktatási és Szociális Bi-
zottság végzi. A Bizottság a szüksé-
ges előkészítő munkát követően, a pá-
lyázati határidő leteltét követő 60 na-
pon belül hozza meg döntését, melyről 
minden pályázó írásban értesül. A pá-
lyázati felhívás és az adatlap a Hírtü-
kör weboldalán is elérhető.

***
Álláslehetőség. A Százhalombat-

tai Arany János Általános Iskola és 
Gimnázium jelentkezőt keres iskola-
titkári pozícióra. Előny: jó kommuni-
kációs képesség, rugalmas probléma-
megoldó készség és megfelelő infor-
matikai gyakorlat, hasonló munkate-
rületen szerzett tapasztalat. Az állás 40 
órás, betöltése határozatlan időre szól. 
Jelentkezés a titkarsag@aranybatta.hu 
e-mail címen lehetséges.

Álláslehetőség. Szakasszisztense-
ket keres több területre a Százhalom-
battai 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.

***
Zöldhulladék. Idén is március 1-jén 

indul a Szákom Kft. zöldjárata, amely 
a november 30-ig tartó időszakon be-
lül, rendszeres, térítés ellenében igény-
be vehető szolgáltatás. Kizálólag azon 
ingatlanhasználóktól szállítanak el zöld-
hulladékot, akik érvényes szerződéssel 
rendelkeznek és felmatricázott edényt 
helyeznek ingatlanjuk elé. Zsákokba, kö-
tegekbe, kupacokba kihelyezett zöldhul-
ladékot a továbbiakban nem szállítják 
el! Az így kihelyezett zöldhulladék is il-
legális hulladék elhelyezésnek minősül, 
mely szankciókat és akár büntetőjogi és 
jelentős összegű bírságot vonhat maga 
után. Begyűjtésre kizárólag zöldhulla-
dék kerülhet, a növényi eredetű biológia-
ilag lebomló hulladékon kívül egyéb hul-
ladék (háztartási hulladék, állattetem, 
építési törmelék, stb). elhelyezése tilos. 
A szolgáltatásra vonatkozó szerződést a 
SZÁKOM Nonprofit Kft. ügyfélszolgála-
tán kérhető nyomtatvány kitöltésével le-
het igényelni. n

Február 26. (szombat) 11.00 
órától: Kippkopp a hóban, a Nefelejcs 
Bábszínház előadása – BKK

Február 26. (szombat) 18.00: 
RitMusa zenekar Katarzis című leme-
zének bemutató koncertje – BKK

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

Március 3. (csütörtök) 19.00: 
Budapest Jazz Orchestra koncertje – 
BKK

Március 4. (péntek) 19.00: Ho-
gyan értsük félre a nőket? Csányi Sán-
dor egyszemélyes vígjátéka – BKK

Március 19. (szombat) 15.00 
órától: Asszonyműhely: Bőr és nemez 
– „Matrica” Múzeum (a részvétel re-
gisztrációhoz kötött)

Április 14. (csütörtök) 15.00 
órától: Minitábor: Ujjbáb készítés és 
mese

Április 23. (szombat) 15.00 
órától: Asszonyműhely: Népi ékszer – 
„Matrica” Múzeum (a részvétel regiszt-
rációhoz kötött)

Április 23-24-e (szombat-va-
sárnap): Platform játékok versenye 
(középiskolások számára) – HBVK

n
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VÁ R O S N A P LÓVÁ R O S N A P LÓ

Az elmúlt években szervezett már 
Férfiak évét, majd a járvány miatt két 
éven keresztül Nyugdíjasok évét, idén 
pedig A középiskolások éve van a Ham-
vas Béla Városi Könyvtárban. A cél min-
den esetben az, hogy az adott csoportot 
minél szélesebb körben bevonzzák az 
intézménybe, megismertessék és meg-
szerettessék a könyvtár lehetőségeit.

A könyvtárról még ma is sokan gon-
dolják azt, hogy a sötét polcok között 
ijesztő csend és egy zsémbes könyvtá-
ros uralkodik. Ezzel szemben a Ham-
vas Béla Városi Könyvtár tágas és fényes 
olvasóterekkel, a legújabb könyvekkel, 
egyre szépülő előadóteremmel, kényel-
mes kis zugokkal, és a kellemes Babérli-
get olvasóudvarral büszkélkedhet. 

Február elején a környékbeli közép-
iskolások képviselői és a könyvtár mun-
katársai egyeztetést tartottak, ahol meg-
ismerték egymás elképzeléseit, ötleteit 
a programsorozattal kapcsolatban. Az 
év során a partneriskolák – Százhalom-
battáról az Arany és a SZISZKI, Érdről 
a Vörösmarty Mihály, a Gárdonyi és a 
Marianum Gimnázium, valamint a Kós 
Károly Technikum – lehetőséget kap-
nak, hogy egy-egy kiállításon bemutat-
kozzanak.

2020-ban a könyvtár egyik legsikere-
sebb rendezvénye az „Írj és olvass Anne 
Frankkal!” című interaktív kiállítás 
volt. Idén két újabb program érkezik az 
amszterdami Anne Frank House szerve-
zésében. Tavasszal a „Ha az lehetek, aki 
vagyok” és ősszel a „Történelem a má-
nak” című tárlat további különlegessé-
ge, hogy középiskolás diákokat készíte-
nek fel kortárs tárlatvezetőnek.

Számtalan program áll szervezés 
alatt – találkozók, előadások, projek-
tek és könyvtári nyomozós játék –, ame-
lyekre a könyvtár külön egyeztet idő-
pontokat a középiskolai osztályokkal. 
Az idei rendezvénysorozat egy részét a 
könyvtár a SZIKE-Ifjúsági Műhellyel 
közösen valósítja meg. Ilyen például a 
„Legyél Te is világpolgár! – Irány Olasz-
ország!” tavaszi eseménye, amire ezúttal 
a könyvtárban kerül sor.

A középiskolások éve részeként pá-
lyázatokat is hirdetett a könyvtár. A Vá-
rosi vers- és prózamondó versennyel 
párhuzamosan indul a Virtuális szöve-

gelő verseny, ahol bármilyen szöveg-
gel – saját vagy klasszikus vers, dalszö-
veg, próza, monológ, slam-költemény, 
stb. – indulhatnak a pályázók, akiktől 
videófelvételt vár a zsűri. A Képregény 
pályázatra egy vizuális tervet, és a törté-
net szinopszisát kell elküldeniük a ver-
senyzőknek. A zsűri elnökségét Lakatos 
István író, grafikus, képregény-szerző és 
–kiadó vállalta magára. A középiskolá-
soktól jött az ötlet a Platform-játékok 
versenyére. Mivel sok diák foglalkozik 
szabadidejében különböző játékok ter-
vezésével, programozásával, áprilisban 
egy egész hétvégén próbálgathatják és 
értékelhetik egymás ötleteit. A pályáza-
tok részletes kiírása a könyvtár honlap-
ján olvasható. (www.hbvk.hu)

A könyvtár folyamatosan bizto-
sít lehetőséget a középiskolásoknak, 
hogy online teljesítsenek közössé-
gi szolgálati órákat. Az érettségi felté-
tele ugyanis, hogy a diákok 50 óra kö-
zösségi munkát végezzenek, lehetőleg 
több területet kipróbálva. A könyvtár 
könyvajánlót, könyvfotót, esszét vár tő-
lük, de forgathatnak kisfilmet egy-egy 
könyvről, vagy oktatóvideót valami-
lyen „okoskütyüről”. Tervezhetnek lo-
gót vagy tájékoztató táblákat a külön-
böző részlegekről és gyűjteményekről. 
Készíthetnek tartalmakat a Városi Ar-
chívum részére: helytörténeti anyago-
kat, fotót, interjút. Az elmúlt év során 
több, mint 150 diák élt ezzel a lehető-
séggel, akik több száz tartalommal gaz-
dagították a könyvtárat. A diákok rész-
ben a környező iskolákból kerülnek ki, 
de vannak köztük az ország egész terü-
letéről jelentkezett – budapesti, győri, 
székesfehérvári – középiskolások is. Az 
általuk készített munkák egy része meg-
található az IKSZ-HBVK.blogspot.com 
oldalon. A lehetőségekről, és a felada-
tokért adható közösségi órákról bőveb-
ben a könyvtár honlapján találnak tájé-
koztatót az érdeklődők. (www.hbvk.hu)

A középiskolák képviselői és a könyv-
tár munkatársai legközelebb március 
7-én találkoznak további egyeztetés cél-
jában. Ugyanezen a napon 18 órakor 
nyílik négy középiskolás-korú testvér – 
„A Krep szek” – kiállítása, akik amellett, 
hogy tehetséges alkotók, rendszeres lá-
togatói is a könyvtárnak. a.

Felhívásunk azokhoz szól, kiknek tanul-
mányai vagy munkájuk a múltban ösz-
szekapcsolódott a ma már Százhalom-
battai Kőrösi Csoma Sándor Sportisko-
lai Általános Iskola néven ismert intéz-
ménnyel. 

Örömmel tudatjuk, hogy alma máte-
rünk ebben a tanévben ünnepi fennál-
lásának 30. évfordulóját!

E jeles alkalomból az intézmény tör-
ténetének (építése, létrejötte, neves al-
kalmak, események, hagyományok, 
kedves személyek) fontos momentu-
mait szeretnénk a nagyközönségnek be-
mutatni, egy képgaléria keretében.

Akinek birtokában van olyan – akár 
papíralapú – fotó, vagy elektroniku-
san tárolt kép, esetleg egy videófelvétel, 
amelyet szívesen a rendelkezésünk-
re bocsátana a kiállítás előkészítésé-
hez, kérjük, hogy az iskola postací-
mére (2440, Százhalombatta, Liszt F. 

stny. 10.) vagy a szervező email címé-
re (szazhalombattai.korosi30@gmail.
com) szíveskedjék elküldeni.

A papíralapú fotókat szkenneljük és 
sértetlenül visszajuttatjuk küldője szá-
mára.

A képekhez kérjük feltüntetni az év-
számot vagy tanévet - amely időszak-
ban a fotó készült, - a fotón látható je-
les esemény vagy személyek/osztályok 
megnevezését.

A fotókat és egyéb anyagokat legké-
sőbb 2022. március 31-ig várjuk a fent 
látható elérhetőségeken.

Reméljük, hogy a majdan összeállí-
tásra kerülő emlékanyag méltón tükrö-
zi iskolánk 30 éves történetét. A kiállí-
tás anyaga dokumentálásra kerül, így az 
a későbbiek folyamamán iskolánk hon-
lapján is megtekinthető lesz.

Tornainé Szegedi Erika
tanító, a kiállítás szervezője

A tavasz közeledtével igazi kulturá-
lis zsongással várja Önöket a Barátság 
Kultruális Központ. 

Február utolsó szombatján, 26-án 
délelőtt 11.00 órától Kippkopp várja a 
gyermekeket, aki ezúttal madár baráta-
inak nyújt segítséget. Este 18.00 órától 
a RitMusa Zenekar új, KATARZIS című 
lemezének lemezbemutató koncertje ad 
ízelítőt a magyar és a cigány népzene ta-
lálkozásáról. 

A Budapest Jazz Orchestra márci-
us 3-ai vendégszerepelése nemcsak a 
klasszikus jazz szerelmeseinek nyúthat 
különleges élményt, hiszen hazánk leg-
népszerűbb big bandje otthonosan mo-
zog a műfaj minden szegmensében. A 
BJO százhalombattai koncertjének ven-

dégei a csodálatos hangú Gereben Zita, 
aki a zenekar repertoárjából szólaltat 
meg néhány jazz örökzöldet, illetve egy 
dalban Mester Dániel zeneszerző, hang-
szerelő és jazz-szaxofon művész is köz-
reműködik majd, még különlegesebbé 
téve az estét.

Csányi Sándor egyszemélyes előadói 
estje, a Hogyan értsük félre a nőket? 
évek óta töretlen népszerűségnek ör-
vend. Ha Önök is kíváncsiak rá, mi az, 
ami már több, mint 150 000 nézőnek 
okozott 80 vidám percet március 4-én 
megtudhatják. 

A programokról bővebb információt 
a www.baratsagkk.hu oldalon találnak, 
ahol akár belépjegyeiket is megvásárol-
hatják. n

Középiskolások éve a könyvtárban 30 éves a százhalombattai Kőrösi Iskola
Felhívás kiállítási anyagok gyűjtésére

Fények, színek, élmények

Újdonságok a könyvtárban
 Karafiáth Orsolya: Egymás könyve - Amikor ösz-

szegyűrtük az eget
Kováts Laura Rozália: Belső tenger - Rozi igaz története
Sally Rooney: Hová lettél, szép világ
Lars Kepler: Tükörember
Bernard Cornwell: A fakó lovas
dr. MIchael Greger-Gene Stone: Hogy ne halj meg - Tudo-
mányosan bizonyított módszerek, amelyekkel megelőz-
hetjük és visszafordíthatjuk a betegségeket

Gordon István: Gurulunk, repülünk... - Érdekességek a tudomány és a tech-
nika világából
Vibók Ildi: Állati dumák - avagy hogyan kommunikálnak az állatok?
Fenyő D. György: Útikalauz a vershez
Rúzsa Magdolna és Ordódy Eszter: Angyalkert

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 Bartók nyomában című, török-
magyar koprodukciós film forga-
tókönyvét írom éppen. Eddig is 
azt tartottam, hogy a törökök ro-
konaink, Bartók anatóliai gyűjtő-
munkája pedig még inkább meg-
győzött erről. 

Azt nyilván mondanom sem 
kell, hogy a törökök számára ez a 

rokonság teljesen evidens. Lénye-
gében: megkérdőjelezhetetlen. Ne-
kik a magyar egy könnyen megta-
nulható nyelv, s ennek oka a ha-
sonló gondolkodásmódban, a szin-
te azonos asszociációs rendszerben 
keresendő. S valóban így van ez, 
hiszen mi is könnyedén megtanul-
hatunk törökül. Csak egy kis kitar-
tás kell hozzá, mert rokonság ide, 

vagy oda, ebben az esetben is igaz, 
hogy minden kezdet nehéz. 

Arra is rájöttem a minap, ha 
a török beszédre nem direktben 
koncentrálunk, hanem csak úgy 
figyelünk rá, mintha közben vala-
mi távoli kolompszót is hallanánk, 
néha el-elkapjuk az értelmét, még 
akkor is, ha egy mukkot sem tu-

dunk törökül. Figyeljük csak meg! 
„Dzsábámba csok kücsük elma 
vár” – mondja a török. Ne tör-
jük magunkat, csak lazán képzel-
jük azt, hogy messziről hallatszik, 
s figyeljük közben a távoli kolomp 
szavát is! Így szól a mondatunk: 
„Zsebemben sok kicsi alma van.”     

Kosztolányi Dezső egyszer, 
Mustafa Kemal Atatürk idejében 

az Orient expresszen utazott, s 
megismerkedett három török nő-
vel. Egy vénség vén matróna, egy 
szépséges középkorú hölgy és egy 
még gyönyörűbb fiatal lány ülte 
vele szemben. Több nyelven is be-
szélgetésbe kezdtek, s mint ki-
derült, egy nagymama, az anyu-
ka és az unoka az író útitársa. Ké-
sőbb novellát írt róluk, Kücsük a 
címe. Így udvarolt a török kislány-
nak: „Ti adtátok nekünk ezt a szót: 
gyöngy, s ezt a szót: tükör, és ezt 
a szót: koporsó….  Érted-e, ha ezt 
mondom: gyűrű, gyűszű, búza, 
bor?” A kislány értett mindent. 
Hogyne értette volna, hiszen török 
szavak ezek, ráadásul a török hó-
doltság előttiek. 

Háromszázharminc olyan ak-
tív török szót használunk, melye-
ket minden bizonnyal már Árpád 
magyarjai is használtak. Így példá-
ul: tenger, sár, szél, oroszlán, gyer-
mek, kölyök, csődör, ész, idő, bal-
ta, bicska, sarló, gyűl, dől, őröl, ír, 
gyón, aláz, bosszant, stb. A keser-
ves százötven éves török hódoltság 
során pedig legalább még ezer tö-
rök szó ragadt ránk. 

Bartók a török-magyar zenei ro-
konságot 1500 évesre teszi, ami azt 
jelenti, hogy másfél évezreddel ez-
előtt igen közeli testi-lelki kapcso-
latunk lehetett. Ma már az is egy-
re bizonyosabb, hogy a honfoglaló 
magyar nép vezetőrétege kétnyel-
vű volt: a magyar mellet anyanyel-
vük volt a török is. Maga az Árpád 
név is török szó: árpát, árpácskát 
jelent.   

Az anatóliai falvak parasztja-
iról kezembe akadt néhány fotó, 
melyek az ötvenes években ké-
szültek. Első pillanatra azt hit-

tem, hogy nagyanyámék falujában, 
Tyukodon kapták lencsevégre eze-
ket az embereket. Aztán megtud-
tam, nemcsak kinézetükben, ruhá-
zatukban, de szokásaikban is na-
gyon hasonlítanak a szatmári pa-
rasztokhoz. Pedig a szatmári tájon 
aligha jártak törökök. 

Százhalombattán sokáig tö-
rök katonai tábor volt. Amikor a 
Nagy idők városa című darabo-
mat írtam, sok mindent megtud-
tam erről az időszakról is. A törö-
kök nagyon szerették ezt a vidéket. 
Krizsány László professzor úr Isz-
tambulban megtalálta Szulejmán 
naplóját, s ráakadt egy feljegyzés-
re Százhalomra vonatkozóan, mely 
1529. szeptember 2-án készült, s 
így fordítható magyarra: 

„Milyen gyönyörű ez a vidék! 
Talán élhettek itt valamikor né-
pünk fiai, mert a folyó melletti te-
rületet Báténak hívják a gyaurok. A 
batta a mi nyelvünkön itatót jelent. 
Csütörtök van. Táborozás Szász-
Halom nevű helyen. Közeli állo-
más Budához. Három gyaur bég 
nyilvánítá hódolatát, kiknek egyi-
ke a deszpot fia, aki az állomás-
ra jövén a pasának kezet csókolt. 
Hogy senki előre ne menjen Bu-
dára, a rumiliikethuda és a szpáhi 
oglánok titkára előre küldettek. Bi-
zonyossá lett, hogy a budai hitetle-
nek nem akarnak meghódolni.”

Ugye, milyen szép? S mi ebből a 
tanulság? Ha a török szultán eny-
nyire meg tudta becsülni ezt a vi-
déket, hogyne becsülhetnénk meg 
mi is egyre jobban! S meg is be-
csüljük, mert a batta szó itatót je-
lent, s ahol itató van, ott van az élet 
forrása. 

n

Fazekas István

FŐTÉR
„A batta a mi nyelvünkön itatót jelent”

A fiatalok a magyar pavilonban 
az Oktatás napján az Örökség Gyer-
mek Népművészeti Egyesület szer-
vezésében léptek fel január 22-e és 
26-a között. 

A nemzetet képviselő táncosokat 
egy tavaly nyári versenyen válasz-
tották ki, akkor kerültek be a leg-
jobbak közé. A forrásos táncosok – 
városunk büszkeségei is – a magyar 
csapat tagjaként álltak színpadra 

több alkalommal, hétfőn kétszer, 
kedden háromszor léptek fel a Vi-
lágkiállításon. Bár a táncosok nem 
ismerték egymást, ez Dubajban már 
egyáltalán nem volt észrevehető, 
köszönhetően a próbáknak. A kiuta-
zás előtt Százhalombattán két pró-
bát is szerveztek a teljes csapatnak, 
így a fiatalok gyorsan és jól összeko-
vácsolódtak. 

Ahogy mondták, olyan volt, 

mintha már évek óta ismernék egy-
mást. A fellépések mellett jutott idő 
arra is, hogy körüljárják a Világkiál-
lítás más helyszíneit. Így megnézték 
tucatnyi más ország pavilonjait és 
egy koncertet is. A fiataloknak tet-
szett a fényűző Dubaj a maga hatal-
mas felhőkarcolóival és a város mel-

letti sivatag is. A Világkiállítást ere-
detileg egy évvel korábban, 2020. 
október 20. és 2021. április 10. kö-
zött bonyolították volna le, de a vi-
lágjárvány miatt módosítani kellett 
az időpontot, így az esemény idén 
március 31-ig tart. 

 n

Világkiállításon  
a táncosok

A Dubaji Világkiállításon léptek fel százhalombattai tán-
cosok. A Forrás Néptáncegyüttes négy tagja, Krepsz Anna, 
Sebes Krisztina, Krepsz Ákos és Velencei Márton kaptak 
meghívást az Egyesült Arab Emírségek városában megren-
dezett Világkiállításra.
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A 3. VÁLOGATÓ versenyt 10 m 
versenyszámokban a Fehér úti Nem-
zeti Lőtéren tartották.

A három válogató verseny közül 
kettő is a Százhalombattai Lövészklub 
szervezésében került megrendezésre, 
ezzel a Magyar Sportlövők Szövetsé-
ge válogatási elveinek megfelelő és ki-
váló színvonalú versenyek alapján lett 
kiválogatva az EB utazó kerete.

Joó Attila ifj. a férfi légpisztoly csa-
pat, Klem Barnabás a junior fiú csa-
pat tagja lett.

Légpisztoly 20 nő: 1. Kéri Otti 181, 
férfi: 4. Joó Attila ifj 183, 6. Hujbert 
Dániel 177, ifi fiú: 1. Darabos Donát 
165, 2. Balogh Márton 164, 4. Czakó 
Patrik 149, 5. Kis Molnár Bence 196, 
6. Csécs Dávid 136 légpuska 20 nő: 1. 
Bánhiti Ariella 181

Légpisztoly mozgáskorlátozott fér-
fi: 2. Juhász Márton 550, ifi lány: 4. 
Nagy Zsófia 358, 6. Farkasréti Eszter 
348, serdülő fiú: 2. Czakó Patrik 325, 
3. Tábori András 321, 5. Kis Molnár 
Bence 301 6.Csécs Dávid 281

Köszönet a 2021-ben egyesüle-
tünknek felajánlott adó 1%-ért, ami-
vel kérjük 2022-ben is támogassanak 

minket, 19169857-1-13-s adószám 
megadásával.

n

Battai lövők a norvégiai 10m EB-n
Ismét a Százhalombattai Lövészklub rendezett EB válogató 
versenyt 2022. február 12-13-án – Kéri Attilának, a battai Lövész-
klub elnökének beszámolója.

Komárom - Százhalombattai KE  
23-24 (11-10)

Százhalombatta, 2022.02.19., Né-
zők: 50 fő

SZKE: Kovács, Bokréta, Pász-
tor (kapusok), Mogyorósi, Tóth 2, 
Félegyházi 4, Kővári 2, Gyurcsovics 2, 
Zatureczki 2, Gálli 6 (2), Kiss 6, Ke-
resztes, Kollonay, Fiar, Pap, Györkő; 
vezetőedző: Adorján Gábor

A mérkőzés első gólját Gálli Krisz-
tián szerezte. Ez már jobb kezdésnek 
számított a múlt hetihez képest.

A hazai csapat két góljával átvette a 
vezetést. Ez után felváltva estek a gó-
lok, de mindig nekünk kellett egyen-
líteni. A félidő közepén kettős ember-
hátrányunkat kihasználta ellenfelünk 
és ellépett két gólra, de szerencsére 
ezt ismét egalizálni tudtuk. A játék-
rész végén így is egy gólos lemaradá-
sunkat mutatta az eredményjelző.

A második félidő elején öt percig 
nem kaptunk gólt, így Gálli Krisztián 
és Kiss Attila góljaival átvettük a veze-
tést. Fej-fej mellett haladtak a csapa-

tok, de mindig mi voltunk előnyben. 
Nyolc perccel a mérkőzés vége előtt 
18-18-as állásnál Adorján Gábor időt 
kért. A csapat mozgósította erőtarta-
lékait és mindent megtett a sikerért. 
Két két gól esett 3 perc alatt, de aztán 
sikerült két gólra ellépnünk, melyből 
egyet megtartottunk az utolsó perc-
re. Ekkor Kiss Attila ismét varázsolt 
– az utolsó nyolc perc hat battai gól-
jából ötöt Ő szerzett – és eldöntötte a 
mérkőzést. A hazaiak utolsó gólja már 
szerencsére nem számított.

Izzadtság szagú, de nagyon fontos 
győzelmet arattunk idegenben.

Az alapszakaszból három mérkő-
zés van hátra és jelenleg pontazonos-
sággal a hatodik helyen tartózkodunk 
a tabellán.

A következő hazai mérkőzésünk-
re a Százhalombattai KE-BFKA Ba-
latonfüred mérkőzésre, 2022.02.26-
án szombaton 18:00 órától kerül sor 
a battai sportcsarnokban, ahova to-
vábbra is ingyenes a belépés, de csak 
védettségi igazolvánnyal. n

Verejtékes győzelem idegenben
Két vereség után, a tavaszt jól kezdő Komáromhoz látogatott 
csapatunk. Nehéz, küzdelmes mérkőzésre számítottunk, de 
bíztunk a sikerben – Tallér Zsolt beszámolója. Ezen a jubileumi Országos Bajnok-

ságon a Százhalombattai Lövészklub 
versenyzői is számot adhattak felké-
szültségükről a négy napon keresztül 
zajló versenyeken, ami csütörtöktől-
vasárnapig tartott.

A hazai versenyzők részére már 
szerda este elkezdődött, azzal, hogy 
a sportcsarnok varázslatos helyszí-
ne lehessen a sportlövő társadalom-
nak, meg kellett építeni az 50 elektro-
nikus célberendezésből álló verseny-
helyszínt.

Az olimpiai és a paralimpiai ver-
senyszámokban is dobogós és dön-
tős helyezésekkel öregbítették város-
unk hírnevét.

A pénteki versenynapon junior 
pisztoly vegyespáros csapatunk, Nagy 
Zsófia – Klem Barnabás bronzérmet 
nyert.

Szombaton a férfi légpisztoly 60 
lövésben Joó Attila ifj. 572 kört ért 
el majd a döntőben második lett, ez-
zel megnyerte az ezüstérmet, Szemán 
Dávid 565 körrel jutott a döntőbe, 
ahol hatodik helyezett lett. Csapatunk 
ezüstérmes lett a BHSE mögött és az 
UTE előtt.

Női légpisztoly csapat verseny-
számban Kéri Otti, Györgyi Kinga, 
Balogh Zsuzsa összetételben 6. helye-
zést ért el.

Mozgáskorlátozott férfi légpisz-

toly Országos Bajnok Juhász Már-
ton 548 körrel megelőzve a második 
Gurisatti Gyulát a 4 szeres sportlövő 
paralimpikont, aki 540 kört ért el.

Junior fiú légpisztoly 60 csapat 5. 
Klem, Márkus, Hornyák, junior lány 
csapat 4. Farkasréti Eszter, Nagy Zsó-
fia, Györgyi Kinga. n

Százhalombattán az Ország Sportlövői!
Immár 10 éve, hogy tél végén a Városi Sportcsarnok ad otthon a 
10m-es Országos Bajnokságnak – Kéri Attila elnök összefoglalója.
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VERSENY I. CSOPORT:
Az alapozó edzések felénél járva 

az időszaknak megfelelő terhelést vá-
lasztották a versenyzők így mindany-
nyian fejenként 6 egyéni számban in-
dultak (200 gyors, 100 pillangó, 100 
hát, 100 mell, 100 gyors, 200 vegyes). 
Meglepetésként a nagy fáradtság el-
lenére is 15 új egyéni csúcs született, 
amit 3 arany és 5 ezüstérem is megko-
ronázott annak ellenére, hogy felnőtt 
korosztályban kellett versenyezni. 

A Versenyző I-es csoport legered-
ményesebbje Nagy Kolos (2003) 
lett, aki 200 vegyesen és 100 mellen 
arany- még 100 pillangón és 100 há-
ton ezüstérmet szerzett.

Emellett érmes helyen végzett még 

Marosi Bálint (2005), aki 100 háton 
első még 200 vegyesen második he-
lyezett lett.

A csoport „kicsije” Arányi Márk 
(2007) szállította az ezüstöt 200 ve-
gyesen 7 másodpercet javítva egyéni 
csúcsán. 

A csoport utolsó érmét, egy ezüs-
töt, pedig a 4x50 méteres férfi vegyes 
váltó hozta Rupics-Nagy-Marosi-
Lajkó összeállításban mindössze 0,35 
századdal lemaradva az aranyról.

A legtöbb számban javítók pe-
dig holtversenyben 3 egyéni csúccsal 
Jánosi Noémi (2004), Arányi Márk 
(2007), Rupics Bendegúz (2005).

VERSENY II.-III. CSOPORT ÉR-
MESEI:

Százhalombattát az újonnan ala-
kult Száz Halom Városi Úszó Klub 
Egyesület szenior úszói képviselték, 
19 fővel összesen 81rajtot teljesítve. 
Nagyon jó teljesítményt nyújtottak, 
13 Magyar bajnoki cím mellett 15 má-
sodik és 10 harmadik helyet szereztek 
versenyzőink. 

Kiemelkedett teljesítményével 
Grátz Benjamin, aki 7 egyéni verseny-
számban indult, mind a hetet meg-
nyerte, ebből 6-ot új korosztályos or-
szágos csúccsal. Csapatversenyben 56 
csapatból az 5. helyen végezett a Sze-
nior VUK csapata!

Az újonnan alakult egyesület to-
vábbra is várja azon úszni szerető 25. 
életévét betöltött hölgyek, urak je-
lentkezését, akik szívesen képvisel-
nék Százhalombattát szenior úszóver-
senyeken. Várják azon korábbi úszók 
jelentkezését is, akik ugyan úgy, mint 
Grátz Benjamin és Hegedűs Már-
ton, akik az aktív versenyszerű úszás 
abbahagyását követően igazoltak a 
SzVUK-hoz, és eredményesen képvi-
selhetik városunkat az országos ver-
senyeken!

n

Szombaton egy kicsit megijesztette 
a versenyzőket az időjárás mivel dél-
előtt 3 futamot sikerült futni gyenge 
szélben, délután többször próbálko-
zott a versenybíró futamokat indíta-
ni, de a gyenge szeles rajt után a pá-
lya középső szakaszán teljesen leállt a 

szél. Mindenki abban bízott, hogy va-
sárnap változás jön és jót lehet majd 
hajózni.

Másnap láss csodát napsütés, ki-
tűnő szélirány és szélerő fogadta a 
részvevőket a versenypályán - a 3/4-
es. Tényleg remek igazi vitorlázó idő 
volt vasárnap egész nap. Lehetett vol-

na egy kicsit melegebb az idő, de így is 
rengeteg látogató volt, akik nagyon jól 
érezték magukat elvegyülve a rajt sté-
gen a kapitányokkal.

A remek időnek köszönhetően 15 
futamot teljesítettek a résztvevők va-
sárnap, a 13 résztvevő összesen 18 fu-

tamot hagyott maga mögött a hétvé-
gén.

Battai eredmények: I. Forró Krisz-
tián, III. Forrai Csaba, IV. Garay 
György, V. Illés Zoltán,

 IX. Schulek János, X. Kunvári 
Sándor, XI. Gergely András, XIII. Ga-
ray József. n

Szalai János Emlékverseny
Újabb megmérettetésen vettek részt a VUK SE sportlói ezúttal 
hazai környezetben február 12-13-án a százhalombattai Szalai 
János uszodában. A minden évben megrendezésre kerülő ver-
senyre több mint 1200 nevezés érkezett, így népes mezőnyben 
versenyezhettek úszóink.

Hasítják a vizet a Szenior úszók
A Százhalombattai VUK SE Úszó Szakosztálya a hétvégén rendez-
te meg a XI. Rövid pályás Szenior Országos Úszó Bajnokságot, 
ahol 56 egyesületből 334 versenyző 1404 rajtot teljesített 2 nap 
alatt – Beszámoló Tejes Istvántól a VUK SE úszó szakosztályának 
alelnökétől.

Battai modellvitorlázók  
a Badacsony kupán

Hétvégén Badacsonyban a Balatonon találkoztak a modellvitor-
lázók E/IOM hajóosztályban. Tavaly még csak csapatépítő, baráti 
vitorlázás volt ugyanebben az időpontban az idei évben Bada-
csony Kupa néven került már be a versenynaptárba – számolt be 
lapunknak Kunvári Sándor.

Bóta Liliána 1 arany, 3 ezüst, 1 
bronz, Dégi Csenge 1 arany, 3 ezüst, 
1 bronz, Nagy Soma 1 arany, 1 ezüst, 
Fodor Zsombor 1 ezüst, 1 bronz, 
Kesztler Gábor 1 ezüst, 1 bronz, Bal-
la Zalán 1 ezüst, Wirth Emma 1 ezüst, 
Diaz Zrubecz Adriano 2 bronz, Mé-
száros Marcell 1 bronz, Ötvös Léda 1 
bronz, Santha Dávid 1 bronz, 

A csapatversenyben a 4x50m fiú 
gyorsváltó 1 bronzérmét: Nagy Soma, 
Santha Dávid, Mészáros Marcell, 
Kesztler Gábor összeállítás nyerte.

A 4x50m lány gyorsváltó csapat-
versenyed pedig 1 bronzérem szüle-
tett, a csapat tagjai: Bóta Liliána, Öt-
vös Léda, Wirth Emma, Dégi Csenge.

n
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Keresztrejtvény
Tennessee Williams amerikai drámaíró, 1983. február 25-én hunyt el. Karrierje folyamán harminc színdarabot 
(közöttük több egyfelvonásosat), két kötet verset, és együttesen öt kötet esszét és novellát írt.  Williams legtöbb 
írásának témáját problémákban bővelkedő családja szolgáltatta, legközelebb Rose nővéréhez állt, akit sajnálatos 
módon skizofréniával kezeltek egészen fiatal kora óta, több írásának női szereplőjét mintázta róla. Pulitzer-díjas 
alkotásai a Vágy Villamosa és a Macska a forró bádogtetőn. Rejtvényünk egy-idézetet tartalmaz az írótól.
A megfejtéseket 2022. március 4-éig várjuk a hirtukor@mail.battanet.hu, vagy a Hírtükör Szerkesztősége, 2440 Százhalombatta, If-
júság 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 Kocsisné Horváth Judit (Ercsi) nyer-
te. Nyereményét átveheti a Polgárok Háza portáján munkaidőben. Gratulálunk! 
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2022-2023. 
Százhalombattai

Kőrösi Csoma Sándor 
Sportiskolai Általános Iskola 

Kedves nagycsoportos óvodások, 
leendő első osztályosok!

Szeretettel várunk szüleitekkel együtt
„Csalogató”

foglalkozásainkra.

2022. március 22. kedd   
„Sportparádé”

(testnevelés felszerelés, tornaterem)
2022. március 29. kedd 

„Mesevilág”
(a betűk és számok birodalma, aula)

2022. április 5. kedd
„Kerekasztal beszélgetés a szülőkkel”

(a nevelési-oktatási programok 
és a  tanítók bemutatása)

A foglalkozások 16.30 órakor kezdődnek!
http://korosi.battanet.hu/

KÉZILABDA MÉRKŐZÉS 
 
 

SZÁZHALOMBATTAI KE 
BFKA Balatonfüred 

NB I/B. FÉRFI KÉZILABDA MÉRKŐZÉS 
 

2022.február.28. szombat 18:00 
SZÁZHALOMBATTA, SPORTCSARNOK 

 
A mérkőzés szünetében tombola sorsolás ! 

 
A belépés továbbra is ingyenes, 

de csak védettségi igazolvánnyal és maszkban lehetséges. 
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Február 22.  
A bűncselekmények áldozatainak világnapja 

 
 

Az Európai Tanács 1990. február 22-én tette közzé a bűncselekmények áldozatainak 
chartáját, ez a nap azóta számos országban – Magyarországon 1993 óta – az áldozatok napja.  

 
Az Érdi Rendőrkapitányság a világnaphoz csatlakozva kitelepülést tervez az alábbi 

helyen, időpontban, szakemberekkel, hogy  

 
 

Helyszín: INTERSPAR Hipermarket 2030 Érd, Iparos utca 5. 
Időpont: 2022. február 26. 10.00.-12.00. 

                                                            
INGYENESEN HÍVHATÓ ÁLDOZATSEGÍTŐ TELEFONSZÁMOK,  

A NAP 24 ÓRÁJÁBAN: 
 

06-80-225-225 
(áldozatsegítő vonal ingyenesen hívható zöld száma) 

 
06-80-555-111 

(a „Telefontanú” ingyenesen hívható zöld száma) 
 

107 vagy a 112 
(segélyhívó számok) 

  
 

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 
Érdi Rendőrkapitányság 

Cím: 2030 Érd, Felső utca 4. 2031 Érd Postafiók: 32. 
Telefon: 23 / 427-410 BM: 7546; Fax: 23 / 427-517  
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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

SZÁZ HA LOM BAT TAI HÍR TÜ KÖR
VÁ RO SI KÖZ ÉLE TI LAP

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

Felelőskiadó:Kovács Attila 

Címszerintikiszállításidíj:egy év re 2500 Ft.

Aszerkesztőségcíme:Száz ha lom bat ta, Ifjúság út 7/b., Polgárok Háza
 Tel.: 06-23-350-099  •  E-mail:hirtukor@mail.battanet.hu

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

Nyomdaimunkák:Mediaworks Hungary Zrt.
ISSN 0238-972X

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

GÁBOR ESZMERALDA becsüs, műgyűjtőnő, legmagasabb áron, készpén-
zért vásárol festményeket, aranyakat, ezüsttárgyakat, bútorokat, órákat, üvegtár-
gyakat, pénzérméket, Herendiket, hagyatékot, gyűjteményeket. Kiszállás díjtalan. 
Üzlet tel: 06-30-400-3645, zsolnay08@gmail.com


