
A TARTALOMBÓL:A TARTALOMBÓL:
Köszönet az egészségügyi 

dolgozóknak
Kiváló tanulók és 

versenyeredmények
Sport-fogadás – köszöntötték  

a sportegyesületeket
Szívtől szívig - ismét 

megrendezték  
az „Aranyszív Napot”XXXV. év fo lyam 12. szám         Meg je le nik 5000 pél dány ban    •    IN GYE NES 2022. június 30.

Vezér Mihály polgármester beve-
zető beszédében köszöntötte a Képvi-
selő-testületet.

Ezután Mánya Zsolt képviselő 
kért szót, aki az országos sajtóban 
megjelent, Vezér Mihály polgármes-
ter személyét érintő cikkek okán kez-
deményezte a polgármester jutalmát 
tartalmazó előterjesztés napirendről 
történő levételét. Vezér Mihály pol-
gármester a kérdést szavazásra bo-
csátotta, ami a Képviselő-testület ál-
tal elutasításra került.

A polgármester részletesen szá-
mot adott végzettségeiről és 3 diplo-
májáról, majd kiemelte, hogy a pol-
gármesteri pozíció betöltése nincs 
semmilyen végzettséghez kötve. A ta-
nulmányait a – szabadideje terhére – 
azért végezte el, hogy Százhalombat-
ta szolgálatában folytatott munkáját 
minél eredményesebben láthassa el. 
Mindezért soha semmilyen többlet 
jutalmazást nem kapott.

Török Sándor alpolgármester fel-
szólalásában kifogásolta és inkor-
rektnek nevezte, hogy nevüket vál-
lalni nem merő személyek folytatnak 
olyan tevékenységet, melynek cél-
ja mások rossz színben való feltün-
tetése.

A Képviselő-testület 20 napirendi 
pontot tárgyalt.

A napirend előtti felszólalásokban 
Vezér Mihály polgármester egy cso-
kor virággal is köszöntötte a nyugdíj-
ba vonuló Takácsné Simonics Judi-
tot, a Kipp Kopp óvoda vezetőjét.

A továbbiakban felhívta a figyel-
met a harmadfokú hőségriasztás ve-
szélyeire, és ezzel kapcsolatos taná-
csokkal látta el Százhalombatta la-
kosságát.

Nagy Balázs alpolgármester kö-
szöntötte a Köztisztviselői nap alkal-
mából a Polgármesteri Hivatal mun-
katársait, méltatta a kollégák sze-
mélyét és az elvégzett munkájuk 
minőségét, fontosságát, egyúttal a 
Képviselő-testület nevében is köszö-
netet mondott.

Török Sándor alpolgármester csat-
lakozott az előtte szólókhoz, méltat-
ta a nyugdíjba vonuló intézményve-
zetőt, Takácsné Simonics Juditot. A 
Köztisztviselő nap és a Semmelweis 
nap alkalmából a köztisztviselőknek 
és az egészségügyben dolgozóknak 
is kifejezte háláját. Kiemelte, hogy a 
mögöttünk álló pandémiás időszak 
feszültsége érezhető az embereken, 
sokan türelmetlenebbek, mint azt 

megelőzően, így az említett két hiva-
tást végzők számára kitartást kívánt.

Szabó Zoltán képviselő az isko-
lai tanévzárók apropóján elismerően 
nyilatkozott a százhalombattai okta-
tási intézmények éves teljesítményét 
illetően, külön kiemelve a pedagógu-
sokat, és a diákokat is.

Szabó Gábor képviselő megkö-
szönte mindenkinek a segítséget, akik 
részt vettek a Szent László napi óvá-
rosi ünnepségsorozaton, melynek a 
visszajelzései nagyon pozitívak vol-
tak.

Vezér Mihály ezután a távozó 
Illéssy Mátyás plébánostól, „Matyi 
atyától” búcsúzott a Képviselő-testü-
let nevében.

Matyi atya háláját fejezete ki a 
battaiaknak, és röviden visszaidézte a 
városban eltöltött 19 évet, majd átad-
ta jókívánságait.

A Képviselő-testület elfogadta a 
házhoz menő szelektív hulladékgyűj-
tés bevezetéséhez szükséges intézke-
déseket, melyek végső célja a szelek-
tív hulladékgyűjtés módszerének op-
timalizálása.

Elfogadásra került a parkolási 
problémák enyhítése céljából az az 
előterjesztés, melynek értelmében 
300 új parkolóhely kerül kialakításra 

a város több pontján, hogy a lakosság 
minél szélesebb körében érezhető le-
gyen a döntést követő változás pozi-
tív hatása.

A Képviselő-testület megszavazta 
a Településrendezési Eszközök kar-
bantartásával kapcsolatos döntése-
ket, melyek lehetővé teszik a jövőben 
kezdődő építkezések ésszerű korláto-
zását, amely megoldást jelenthet az 
agglomerációra jellemző problémára; 
a túlépítésre. A korlátozás kiterjed a 
telkeken létrehozható lakások meny-
nyiségére, valamint a telek beépítésé-
nek mértékére is.

A Képviselő-testület úgy döntött, 
hogy a százhalombattai újszülöttek 
részére történő faültetéshez szüksé-
ges összeget biztosítja.

A Képviselő-testület döntése alap-
ján az önkormányzati cégek és intéz-
mények munkatársai átlagban 1 havi 

bérnek megfelelő jutalomban része-
sülnek.

A Sérültekért Alapítvány munkáját 
a Képviselő-testület 2,5 millió forint-
tal támogatja.

A Barátság Kulturális Központ 
felújítására pedig 30 millió forin-
tot különítettek el, így az épületen 
fontos felújítások kezdődhetnek. 
(Forrás:battanet.hu) n

Háromszáz új parkolóhely létesülhet –  
Képviselő-testületi összefoglaló

Százhalombatta Város Képviselő-testülete megtartotta 
soron következő ülését a Szekeres József Konferenciaköz-
pontban június 29-én.

Köszöntötték Simonics Juditot
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Az ünnepségen a város képvisele-
tében megjelent Vezér Mihály polgár-
mester, Török Sándor alpolgármester 
és dr. Horváth Ágota aljegyző.

Vezér Mihály a város és a képvise-
lő-testület nevében háláját és köszö-
netét fejezte ki az egészségügyi dolgo-
zóknak a folyamatos áldozatos mun-
káért, amit nagyon magas színvonalon 

végeznek Százhalombattán. Minden 
nap új kihívást jelent, aminek kizáró-
lag csapatmunkával, összefogva, nagy 
hivatástudattal, szakmai felkészült-
séggel lehet megfelelni.

 Kiemelte, hogy rendkívüli meg-
terhelést jelentett a pandémia, azon-
ban most sem könnyű a helyzet, mert 
az egészségügyi intézményekben még 

érvényben van a maszkviselési kötele-
zettség, illetve sokszor türelmetlenek 
a betegek. A működtető önkormány-
zati alapítvány folytatja az intézmény-
ben az eszközfejlesztéseket, amiről a 
pénzügyi lehetőségek függvényében és 
szakmai konszenzus alapján döntenek 
– tette hozzá a polgármester.

Török Sándor alpolgármester em-
lékezett, hogy a város megbecsülé-
sét jelzi az is, hogy dr. Berzéki Ferenc 
a SZEK főigazgatója „Pro Urbe Díjat” 
kapott 2021-ben, dr. Farkas Gábor és 
dr. Tóth Béla pedig díszpolgári elis-
merésben részesült 2021-ben, illetve 
idén.

Dr. Berzéki Ferenc főigazgató em-
lékeztetett arra, hogy hosszú évtize-
dek óta nem volt kitéve olyan nagy 
terhelésnek az egészségügyi rendszer, 
mint az elmúlt járványos időszak-
ban. Mindenkit félelemmel töltött el 
a pandémia a kitöréskor, mert nem 
lehetett tudni, mennyire lesz halálos 
a vírus. Át kellett alakítani az ellátási 
rendszert, mindent alá kellett rendelni 
a vírus elleni küzdelemnek – fogalma-
zott. A terhelés nem szűnt meg, mert 
megnövekedtek a várólisták az orvos-
lás más területein, most a feltorlódott 
betegek ellátása jelent nagy feladatot. 

Köszönetet mondott a munkatárs-
nak a helytállásért és azért is, hogy az 
intézmény ismét megkapta az ún. ISO 
minősítést a színvonalas működésért.

Dr. Máté Edit gyerekorvos megle-
petten, de jól eső, örömteli érzéssel fo-
gadta, hogy a képviselő-testület neki 

ítélte a Semmelweis Díjat. Negyven-
öt éve van a pályán, Százhalombattán 
20 éve praktizál. Három szakvizsgával 
rendelkezik; csecsemő- és gyermek-
gyógyász, továbbá egy fertőző-, illetve 
egy epidemiológiai szakiránnyal. Mint 
mondta, nagyon szereti a várost, csak-
úgy, mint a nagyszámú gyerek-paci-

entúrát, illetve a szülőket, akiket tisz-
telettel fogad. Az elismerés nemcsak 
neki, hanem munkatársának, Elek-
né Fábián Máriának is szól, akivel 18 
éve együtt dolgoznak – tette hozzá. Új-
ságírói kérdésre válaszolva elmondta, 
hogy végig rendelt a járvány alatt, ta-
nulmányozta a szakirodalmat. Rend-
kívül sok tesztet végeztek, 210 gyere-
ket beoltottak, ami nagyon fontos volt, 
illetve személyesen látta el még a lázas 
betegeket is. n

Köszönet az egészségügyi 
dolgozóknak

A július 1-jei Semmelweis-nap alkalmából köszöntötte az 
egészségügyi dolgozókat a százhalombattai önkormányzat 
a Százhalom Egészségügyi Központban. Az idei évben – a 
képviselő-testület döntése értelmében – dr. Máté Edit 
gyermekorvos kapta a „Semmelweis Díjat”.

A 2021/2022-es tanévben kima-
gasló eredményt elért diákokat és fel-
készítő pedagógusaikat ünnepelték a 
szülők, az iskolai vezetők, az esemé-
nyen részt vettek továbbá Török Sán-
dor és Nagy Balázs alpolgármesterek, 
illetve Szabó Zoltán és Szalai Attila 
képviselők.

Vezér Mihály polgármester kö-
szöntötte a megjelenteket, méltat-
va az intézményekben folyó színvona-
las szakmai tevékenységet. Hozzátette, 
hogy a város mindig kiemelten kezeli 
és támogatja a nevelési-oktatási mun-
kát. Mint mondta, a hosszú ünnepség 
is jelzi, hogy Százhalombatta a legjob-
bak között van ezen a területen. Remé-
nyének adott hangot, hogy sok díjazott 

leendő tudósként, kiváló szakember-
ként öregbítheti majd a város hírnevét.

Az önkormányzat évek óta díjazza a 
kiváló tanulmányi eredményeket és a 
tanulmányi versenyeken kiemelkedő 
helyezést elért diákokat. „Kiváló Ta-
nulmányi Eredményért Díj” adomá-
nyozható azoknak az általános és kö-
zépiskolai végzős diákoknak, akik ta-
nulmányaik során mindvégig kitűnő 
tanulók voltak. „Tanulmányi Verse-
nyekért Díj” – egyéni és csoportos – 
adományozható azoknak az általános 
és középiskolai diákoknak és felkészí-
tő tanáraiknak, akik az adott tanévben 
megyei szintű versenyen I-III., illetve 
országos szintű tanulmányi versenyen 
I-VI. helyezést értek el.

Az elismerő oklevelek mellé könyv-
utalványokat is átvehettek a városi ok-
tatási intézmények díjazottjai. Az ün-
nepség állófogadással zárult.

Az iskolák a díjazás sorrendjé-
ben: Százhalombattai Eötvös Loránd 
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ta-
gozatos Általános Iskola, Százhalom-
battai Arany János Általános Iskola és 
Gimnázium, Százhalombattai 1. Szá-
mú Általános Iskola, Százhalombattai 
Kőrösi Csoma Sándor Sportiskolai Ál-
talános Iskola, Érdi Szakképzési Cent-
rum Százhalombattai Széchenyi Ist-
ván Szakgimnáziuma és Gimnáziuma, 
Százhalombattai Alapfokú Művészeti 
Iskola, Pesovár Ferenc Alapfokú Mű-
vészeti Iskola. n

Kiváló tanulók és 
versenyeredmények

A hagyományokhoz híven a százhalombattai önkormányzat 
idén is díjazta a kiemelkedő eredményeket elért diákokat a 
Polgármesteri Hivatal dísztermében június 23-án. „Ki-
váló Tanulmányi Eredményért Díjban” 13 diák részesült, 
„Tanulmányi Versenyekért Díjat” egyéni eredményéért 
41, csapatteljesítményéért 78 tanuló kapott, továbbá 40 
felkészítő tanár jutalomban részesült. Az elismeréseket 
Vezér Mihály polgármester adta át.

Nyári szünet a 
Hírtükörnél

A Százhalombattai Hírtükör 
legközelebb augusztus 25-én 
jelenik meg nyomtatott for-
mában. A legfontosabb esemé-
nyekről, hírekről, aktualitásokról 
hírt adunk a Hírtükör Online és 
Facebook-oldalán. 
A Százhalombattai Hírtükör szer-
kesztősége minden kedves partne-
rének és olvasójának kellemes pi-
henést, szép nyarat kíván! 

Dr. Máté Edit gyermekorvos
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Vezér Mihály polgármester saj-
nálatát fejezte ki, hogy az utóbbi 
években a járvány miatt elmaradt 

a hagyományos sportgála, ezt hiva-
tott némileg ellensúlyozni a mosta-
ni fogadás. Gratulált a kézilabda-
csapatnak, amely nagy küzdelem-
ben, osztályozó nélkül kiharcolta 
a bennmaradást, amit nehezített, 
hogy csökkent a bajnokságban ját-
szó csapatok száma. A többi egye-
sületnek is megköszönte a kitartó és 
eredményes munkát, amire nagyon 
büszke lehet a város, egyúttal továb-
bi sikereket kívánt a kluboknak. 

Reményét fejezte ki, hogy még a 
jövő évi városi sportgála előtt szin-
tén együtt ünnepelhetnek a klubok-
kal, amikor átadják az Arany isko-
la udvarán épülő kosárlabdacsarno-
kot. A sport olyan csodálatos világ, 
amely közösségteremtő erővel bír, 
tiszta erkölcsű, szabadgondolkodá-
sú, lokálpatrióta, hazaszerető fiata-

lokat nevel. Fontos, hogy a sport-
szerűség, az egészséges életmód, a 
mozgásgazdag életvitel egyaránt be-
épüljön a fiatalabb és az idősebb ge-
nerációk hétköznapjaiba – fogalma-
zott Vezér Mihály.

Tallér Zsolt, az SZKE techni-
kai igazgatója köszöntötte a pol-

gármestert, a képviselőket és a töb-
bi megjelentet. Felidézte, hogy jó 
pár éve kis közösségként indultak, 
mára ismét eljutottak oda, hogy az 

NB I/B meghatározó csapta lett a 
battai klub. Köszönetet mondott a 
városnak a támogatásért, hozzáté-
ve, hogy a sport mellett teljes erővel 
próbálnak Százhalombattáért tenni, 
élni, dolgozni. Példaként említette 
az iskolákkal és a táncegyesületek-
kel való együttműködést, utóbbiak 

rendszeres résztvevői a hazai mér-
kőzéseknek. Méltatta a város sport-
egyesületeit, amelyek kemény mun-
kával jelentős sikereket értek el. n

Sport-fogadás
A százhalombattai sportegyesületeket, köztük a tovább-
ra is az NB I/B-ben játszó SZKE férfi kézilabdacsapatát 
látta vendégül az önkormányzat a kulturális központban, 
június 23-án.

Parlagfű-mentesítés és 
szúnyoggyérítés

A május-júniusban tapasztalt csa-
padékos időjárás a korábbinál is na-
gyobb feladat elé állítja az önkor-
mányzatot az Óvárosban. Különösen 
fontossá vált a szakszerű parlagfű-
mentesítés illetve a Duna-part ártéri 
részein a rendszeres szúnyoggyérí-
tés. Szintén döntés született a Tégla-
gyár területének négy alkalommal tör-
ténő kaszálásáról. Megoldódik a csalá-
di házas övezetekben a szelektív sziget 
felszámolásából eredő hiány, mivel az 
önkormányzat 1 db 120 literes kék 
fedelű papírhulladék-gyűjtő, 
és 1 db 120 literes sárga fedelű 
üveghulladék-gyűjtő kukát biz-

tosít térítésmentesen a háztartások-
nak, sőt a kiürítésükről is díjmentesen 
gondoskodik.

A városi köztemető területén víz-
szivárgás tapasztalható, amely ve-
szélyezteti a közelében található sí-
rokat. Szükségessé vált új nyomvo-
nal kijelölésével lefektetni a vezetéke-
ket, és azokba záróaknákat beépíteni. 
Döntés született a Kossuth Lajos utcai 
csapadékvíz átemelő szivattyú 
eseti karbantartásáról.

Hosszas előkészítés után kialakí-
tásra kerül a Matta-kerti murvás 
parkoló zúzottkővel és zöld szegély 
telepítésével. Sor került a Régészeti 
Park épületeinek sürgősségi javításá-
ról és felújításáról hozott döntésre.

Kultúra, közösség
Döntött a testület az Óvárosi Kultu-

rális Napok és Szent László napi búcsú 
többletköltségeinek utólagos jó-
váhagyásáról. Szintén a témához tar-
tozik, hogy Százhalombatta város ön-
kormányzata emléktáblát állított 
Dubecz Tivadar és Dubecz Tivadarné 
tiszteletére a Zenálkó Etel Közösségi 
Háznál.

A Csónakos utca és az Erőmű út ál-
tal határos területen lesznek elültetve 
azok a facsemeték, amelyeket az ön-
kormányzat biztosít a „Battai Újszü-
löttek Fája” program keretén belül. 

Városrészünkben is lesz egy ki-
jelölt gyalogátkelőhely, amelynél 
SafeXOne gyalogosészlelést segí-
tő rendszert fognak telepíteni.

Új szalonnasütő betonelem be-
szerzésére kerül sor az óvárosi Sirály 
játszótéren. A szerb templom kertjé-
ben található nagyméretű fák galy-

lyazását balesetvédelmi okokból 
fogjuk elvégeztetni.

Óvárosi Kulturális Napok  
és Szent László napi búcsú
Jól vizsgáztak a szervezők, a helyi 

civilek, és jól érezték magukat azok, 
akik minden korábbinál nagyobb 
számban jöttek el a négynapos rendez-
vény valamelyik programjára. Több-
ször is megtelt a Szent László tér, vagy 
kerékpárosokkal, vagy zenekedvelő 
táncolni vágyókkal. 

Tanulság helyett: az óvárosi ren-
dezvényen a sikert döntő többségé-
ben a százhalombattai együttesek és a 
résztvevők közösen valósították meg. 
Utólag köszönet érte.

Minden kedves óvárosinak, termé-
szetesen minden százhalombattainak 
kellemes nyári időtöltést és jó pihe-
nést kívánok. Szabó Gábor

önkormányzati képviselő

A június végén tartott képviselő-testületi ülés legnagyobb 
részét képezte a Százhalombatta város önkormányzata 2022. évi 
költségvetési rendeletének módosítása. Számtalan döntés érinti 
az Óvárost, melyeket a teljesség igénye nélkül az alábbiakban 
részletezek.

Az Óvárossal kapcsolatos képviselő-testületi döntések

Fotó: Tóth Erzsébet



4 .  O L D A L S Z Á Z H A LO M B AT TA I  H Í RT Ü KÖ R  •  X X X V.  É V F O LYA M  1 2 .  S Z Á M  •  2 0 2 2 .  J Ú N I U S  3 0 .

Az eseményen a hagyományok-
hoz híven megvendégelték azokat a 
személyeket, cégeket, csoportokat, 
akik/amelyek anyagilag, adomány-
nyal, vagy szolgáltatással támogat-
ták, segítették az elmúlt évben az 
alapítványt.

Török Sándor alpolgármes-
ter a sajtónak kiemelte, hogy hosz-
szú évek óta rendkívüli alkotói te-
vékenység folyik az alapítványnál, 
amely nagy űrt tölt be. A szerve-
zet akkreditált munkahelynek szá-
mít, vagyis a foglalkoztatottak szer-
ződéssel, fizetés ellenében dolgoz-
nak. A műhelyekben színvonalas 
szőtt, fonott és kézműves terméke-
ket készítenek, amelyeket értéke-
síteni tudnak. A városvezetés szív-
vel-lélekkel igyekszik támogatni az 
alapítványt, ahol mindig mosolygós 
arcokat látni – tette hozzá.

Baranyi Pálné alapító köszöne-
tét fejezte ki mindenkinek, aki meg-
jelent az ünnepségen, illetve azok-
nak is, akik távolról követik a tevé-
kenységüket, és évről évre látják az 
eredményeket. Munkájuk elsősor-
ban empátiát és sokrétű szakmai 
tudást igényel, mindezekhez pedig 
támogatókra is szükség van – fogal-
mazott, akiknek köszönetet mon-
dott, hozzátéve, hogy a jövőben is 
számítanak rájuk.

Sinka László kuratóriumi tag 
azon meggyőződésének adott han-
got, hogy az alapítvány jövője is 
biztosított. Mint mondta, rendkí-
vül hálás lehet mindenki, hogy lét-
rejött a tiszteletreméltó tevékeny-
séget folytató szervezet, amelynek 
briliáns csapata minden támoga-
tást megérdemel. Köszönetet mon-

dott a támogatóknak, illetve Török 
Sándor alpolgármesternek és Luk-
ács Bernadett képviselőnek, akik je-
lenlétükkel is kifejezték, hogy az ön-
kormányzat számára is fontos a ci-
vil szervezet működése. Az „Arany-
szív Díjról” úgy fogalmazott; az 
elismerés ezúttal annak jár, aki va-
lóban aranyból lévő szívvel dolgozik 
a foglalkoztatottakért és az alapítvá-
nyért. Hozzátette, ez minden mun-
katársról elmondható.

Csehák Hajnalka alapítványi el-
nök köszönetét és háláját fejezte ki 
mindenkinek, aki támogatásával se-
gíti a munkájukat. Örömmel szólt 
arról, hogy a nehézségek ellenére sok 
jó hangulatú, emberközeli, közös-
ségerősítő programot tudtak lebo-
nyolítani, illetve újakat is szerveztek.

Átadták a civil szervezet által ala-
pított „Aranyszív Díjat”, amelyet 
olyan személyek kaphatnak, akik 
sokat tesznek a sérült emberek tár-
sadalmi integrációjáért. A kuratóri-
um döntése alapján az elismerést ez 
alkalommal – nagy meglepetésére 
– egy belső kolléga, Kőrösi Tamás-
né, Edit gazdasági vezető vehette 
át, aki a leghosszabb ideje, 1995-től 
munkatárs. Alapvégzettsége óvónő, 
majd mérlegképes könyvelői képe-
sítést szerzett, de szociális területen 
is rendelkezik minden szakvizsgá-
val. Végigkísérte az alapítvány éle-
tét; a nappali intézmény megalaku-
lását, a támogatószoba és a foglal-
koztató beindítását, illetve kivette 
a részét az ezekkel kapcsolatos fel-
adatokból. 

Az alapítvány működése stabil, 
de ezért folyamatosan meg kell küz-
deni. Az állami normatíva és az ön-
kormányzati támogatás mellett a 
bedolgozásból és a kézműves ter-
mékek értékesítéséből befolyó sa-
ját bevételekből, illetve pályázatok 
útján tudják biztosítani a szükséges 
pénzügyi keretet. Nagyon szereti a 
munkáját, mert összetartó közös-
ségben dolgozhat, mindenki szív-
ügyének tekinti az alapítvány mű-
ködését. A jövő nagy kihívása a fog-
lalkoztattak számára egy támogatói 
otthon létrehozása, ahol elláthatják 
őket, ha már nem áll rendelkezésre 
a szülői háttér – mondta el Edit. 

Először osztották ki az „Arany-
szív Plakettet”, amellyel minden 
évben egy férfi és egy hölgy foglal-
koztatottat szeretnének díjazni. Ka-

tona Áron nemrég csatlakozott az 
alapítványhoz, kezdetben zárkózott 
volt, mostanra pedig rendkívül nyi-
tott, tevékeny, igazi közösségi em-
ber lett, aktívan részt vesz a bedol-
gozói munkákban is. A másik díja-
zott, Liczenciás Erzsébet, aki rend-
kívüli kézügyessége révén nagyon 

szépen rajzol, varr, kerámia tár-
gyakat készít, de részt vesz a szö-
vésben, a bedolgozásban és a főzés-
ben is. 

Hagyományosan félévente külön 
jutalmat is kiosztanak azok között, 
akik nem tagjai a bedolgozói csapat-
nak, de besegítenek a munkájukba. 
Ezúttal Moronics László és Kovács 
Olivér részesült elismerésben.

Czeczon Zsuzsa intézményveze-
tő elmondta, hogy minden foglal-
koztatott elismerést érdemel, mert 
mindnyájan kitűnnek valamiben, 
illetve személyiségükkel is sok ér-
téket közvetítenek egymás és má-
sok felé. Zsuzsa szólt arról is, hogy 
a mostani jeles nap a 19. volt az ala-
pítvány életében, igyekeztek össze-
hozni a családokat, barátokat, isme-
rősöket és a támogatókat. Utóbbiak 
ilyenkor jobban betekinthetnek az 
alapítvány életébe, megismerhetik 
a foglalkoztatottakat, a tevékenysé-
geket, láthatják, hogyan hasznosul a 
segítségük. Ezt szolgálta az is, hogy 
megnyitották a műhelyeket, az ott 
dolgozók megmutatták, hogy mi-
lyen fonott, szőtt, és egyéb termé-
kek készülnek. 

Nagy izgalommal, közösen ké-
szültek az eseményre az intézmény 
munkatársai és a foglalkoztatottak, 
együtt gondolták ki, majd sütöt-
ték, főzték meg az ételeket. Igyekez-
tek „piknik hangulatot” varázsolni a 
kertbe, ahol vidám, kötetlen beszél-
getések bontakozhattak ki. 

Zsuzsa egy éve vezeti az alapít-
ványt, mint mondta nagyon szere-
ti a munkáját, amit nem egyéni fel-

adatként él meg, hanem csapatként 
dolgoznak. Jó látni azt, hogy a ná-
luk lévő fiatalok boldogok, bizton-
ságban érzik magukat, illetve, hogy 
az alapítvány munkatársai segíteni 
tudják őket a fejlődésben – fogal-
mazott.

n

Szívtől szívig
Családias hangulatban, díjátadóval egybekötve 
ismét megrendezte az Aranyszív Napot a százha-
lombattai Sérültekért Alapítvány a Gátőrházban 
június 17-én. Az ünnepi eseményen idén is átadták az 
„Aranyszív Díjat”. 

Baranyi Pálné alapító, Kőrösi Tamásné "Aranyszív díjas", Sinka László 
kuratóriumi tag, Csehák Hajnalka alapítványi elnök
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Újdonságok a könyvtárban
Baka Györgyi: Szomjazó csillagmezők - válogatott versek
Háy János: Szavalóverseny
Palotás Petra: Recepciós kisasszonyok (sorozat)
Debbie Macomber: Tengerparti menedék
Michelle Frances: Nővérek
Stacey Halls: Mrs. England
Rémi David-Rémi Saillard: Nagyi nem találja a szavakat 
(papírszínház)
A part alatt - mondókák (papírszínház)
Amandine Momenceau: Fellőtték a pizsamát! (papírszín-
ház)
Miről beszélgetnek vajon? (magyar és francia és német 
nyelvű papírszínház)

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.

Zöldhulladék-szállítás rendje
A Szákom Kft. szerződés szerint városrészenként heti 
egyszeri zöldhulladék szállítást végez Százhalombat-
tán a lakosság részére, március 1-je és november 30- a 
között. 
Hétfő: Dunafüred I. (Damjanich utcától a Csónakázó-tó felé eső utcák)
Szerda: Dunafüred II. (Damjanich utcától a Csónakház felé eső utcák); 
Damjanich utca, Újtelep/Urbárium
Csütörtök: Óváros
Szerződést kötni 120 illetve 240 l-es hulladékgyűjtő edényre lehet. 
A Szolgáltató a zöldhulladék elszállítását díj ellenében végzi.
120 l-es kuka ürítési díja 858 Ft+Áfa/hó, 240 l-es kuka ürítési díja 1 715 Ft+ 
Áfa/hó. A szolgáltatás díja negyedévente kerül kiszámlázásra.
Nagy mennyiségű zöldhulladék elszállítását külön megrendelés alapján tud-
ják teljesíteni. Az elszállítás önrakodós, platós autóval történik (felrakható 
mennyiség kb. 6 m3), amelynek díja bruttó 12 790 Ft/forduló.
Szerződéssel rendelkező ügyfeleknek, amennyiben időszakosan 
nagyobb mennyiségű zöldhulladék keletkezik, mint amennyi a 
gyűjtőedényben belefér, lehetőség van külön díj ellenében 120 
l-es zsákban kihelyezni a plusz mennyiséget, a többlet elszállítá-
sához matricát adnak, amelyet a zsákra jól látható helyre kérik 
felragasztani. A matrica díja bruttó 165 Ft/db. 
A zöldhulladékkal kapcsolatos ügyeket (szerződéskötés, matrica vásárlás, 
nagyobb mennyiségű zöld elszállítása) a köztisztasági részlegen tudják in-
tézni, minden nap 6 és 14 óra között, illetve a 06-23-354-854-es telefonszá-
mon kérhetnek bővebb felvilágosítást.

A városvezető örömét fejezte ki, 
hogy az összetartó közösségből so-
kan megjelenek. Szólt arról is, hogy 
a klub különösen nehéz időszakon 
van túl, mert másfél évvel ezelőtt el-
hunyt Cser János elnök, aki emble-
matikus személyként aktívan szer-
vezte a programokat, építve a tagsá-
got. A jelenlegi vezető Bilics János 
szintén nagyon jó közösségszerve-
ző, akire az élet minden területén 

lehet számítani. Az évadzáró is mu-
tatja, hogy tevékeny a klub, amely 
számos programot tervez az őszi 
folytatásban is. 

„Jóleső érzés volt beszélget-
ni, nosztalgiázni egy kicsit, hiszen 
sokakat személyesen is jól isme-
rek” – fogalmazott a polgármester. 
Felhívta a figyelmet az augusztu-
si Summerfestre, amelyet a Covid-
járvány utóhatásai miatt Kárpát-
medencei magyar néptáncegyüt-
tesek részvételével rendeznek meg 
idén. Ismét két és fél napos lesz a 
szeptemberi Battai Napok program-
sorozat, amelyre szintén szeretettel 
várnak mindenkit. A tervek szerint 

a Korda házaspár lesz a „meglepe-
tés” fellépő az októberi idősek vi-
lágnapján. Vezér Mihály köszönetet 
mondott a meghívásért, kellemes 
nyarat és jó egészséget kívánt a ta-
goknak, illetve ajándékot adott át a 
képviselő-testület nevében.

Bilics János elmondta, hogy ki-
ütésszerű veszteség érte a klubot 
Cser János halálával, ami után fel 
kellett állni. Sikerült újraindulni az 

ideiglenes vezetőséggel, és tavaly 
év végén már eredményes idősza-
kot zárhattak. Meg tudták tartani 
a létszámot, és miután a tagság bi-
zalmat szavazott neki idén január-
ban, ő töltheti be az elnöki pozíciót. 
Hozzátette, hogy a sikeres működés 
a közösség érdeme, mert sokan se-
gítik a munkáját. Aktív féléven van 
túl a klub, gazdag programok, ki-
rándulások, találkozók övezték az 
elmúlt időszakot. Köszönetet mon-
dott Vezér Mihály polgármester-
nek, hogy elfogadta a meghívást, 
egyúttal kellemes nyaralást kívánt 
a tagoknak.

n

Évadzáró az Őszidőnél
Ünnepi rendezvényt tartott a nyári szünete készülve Száz-
halombatta egyik legnagyobb létszámú nyugdíjas klubja 
június 17-én. Az Őszidő meghívásának eleget téve, az 
eseményre ellátogatott Vezér Mihály polgármester is.

Az Óvárosi Kulturális Napok 
nyitórendezvényeként em-
léktáblát avattak a Dubecz 
házaspár tiszteletére június 
24-én.

Dubecz Tivadar és Dubecz Ti-
vadarné nagyon sokat tett az Óvá-
rosért, illetve Százhalombattáért. 
Emblematikus egyéniségek vol-
tak, egész életüket a közösségépí-
tésnek áldozták. Az emléktáblát 
a Zenálkó Etel Óvárosi Közösségi 
Ház falán helyezték el.

n

Emléktábla avatás
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Rendhagyó, piknikkel egybekö-
tött nyári estéhez csatlakozhatnak 
barátaikkal július 23-án, szombaton 
19.00 órától a Szent István téren. A 
sok országban nagy népszerűségnek 
örvendő „fehér éjszakák” mintájára 
idén első alkalommal, hagyomány-
teremtő szándékkal rendezi meg a 
Barátság Kulturális Központ a Whi-
te Pikniket. A közösségformáló ese-
mény lényege, hogy egy kellemes, 
nyári estét töltsenek el barátaikkal 
fehérbe öltözve, közösen eszeget-
ve, egymást kínálva a fehérre deko-
rált asztalok mellett, miközben a té-
ren a zenét a Szűcs Gabi & a Stereo 
Swing szolgáltatja, majd DJ Matisz 
retropartyja zárja az estét. A pikinik 
programja előzetes regisztráció-
hoz kötött, kérjük, regisztrációjukat 
küldjék meg e-mailben a bkk@mail.
battanet.hu e-mail címre a társa-
ság nevével és létszámával. A BKK 

korlátozott számban biztosít aszta-
lokat, de saját asztalt is lehet hozni. 
A terítéket, dekorációt minden eset-
ben az asztaltársaságok biztosítják. 

Szívre megy, ez a címe Wuderlich 
József és a LOLmégse zenekar kö-
zös produkciójának, mely július 30-
án, szombaton 20.00 órától vár-
ja Önöket a Szent István téren, míg 
augusztus 5-én Kuna Vali és testvé-
rei hívják Önöket egy kis zenei ka-
landozásra. A programok részletei 
megtalálhatók a Barátság Kulturá-
lis Központ honlapján és a facebook 
oldalán.

A SUMMERFEST idén augusz-
tus 12-22-között a Magyar Kincses-
tár csodálatos programjaival várja 
Önöket. A Táncpanoráma előadá-
sokat a Barátság Kulturális Központ 
színháztermében láthatják majd, 
ahol fellép a Fitos Dezső Társulat 
Tavan Baxtale! című előadásával, a 

Duna Művészegyüttes Szerelmünk 
Kalotaszeg című előadásával, és az 
Urban Verbunk Rózsa Story című 
táncprodukcióját is megtekinthetik. 
A Szent István téri szabadtéri szín-
padon a Magyar Állami Népi Együt-
tes Naplegenda című produkciója és 
az Ásó, kapa, nagyharang – Magyar 
menyegző a Kárpát-medencében 
című össztáncművészeti produkció 

lesz látható. Belépőjegyek már igé-
nyelhetők és vásárolhatók a BKK 
jegypénztárában. Bővebb informá-
ciók a summerfestbatta.hu honla-
pon találhatóak.

Reméljük találkozunk a nyári 
programokon, mindenkinek jó pi-
henést kívánunk! Barátság Kulturá-
lis Központ! Érték és Élmény!

n

Nyár a Szent István téren!
Az idei évben újra sokszínű programokkal várja Önöket a 
Barátság Kulturális Központ a Szent István téren.

A legmozgalmasabb napon, 
szombaton a főzőverseny, a bicik-
litúra és tombolasorsolás mellett 
koncertek szórakoztatták az egybe-
gyűlteket. Állandó program volt a 
többi között a kézműveskedés, a lo-
vagoltatás és az állatsimogató. 

A hagyományőrző főzőverseny 
legjobbjainak, győzteseinek Vezér 
Mihály polgármester, Török Sándor 
alpolgármester és Szabó Gábor kép-

viselő adta át a zsűri által megítélt 
a díjakat. 

A KÉSZ helyi csoportjának szer-
vezésében a záró napon megtartot-
ták a Szent László napi koszorúzást, 
illetve elismerő oklevelet adtak át 
Német István részére, kitartó, alá-
zatos, közösségért végzett tevékeny-
ségéért. 

(Fotó: Tóth Erzsébet)
 n

Óvárosi Napok
Sokszínű, gazdag programkínálattal várta az érdeklődőket 
az Óvárosi Kulturális Napok rendezvénysorozata június 
24-e és 27-e között.
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Két év virtuális ünnep után, idén 
újra ismét élettel és olvasókkal telt 
meg a Szent István tér reggel 9-kor, 
a „Dobj el mindent, és olvass!” akci-
óra. A közös olvasási demonstráció 
jóval korábbi időkre nyúlik vissza, 
a könyvünnep tulajdonképpen erre 
a kezdeményezésre épült. Ezúttal 
is képviseltette magát a város min-
den iskolája, óvodások, munkahelyi 
kollektívák, közösségek és egyéni ér-

deklődők is csatlakoztak. Az esemé-
nyen Török Sándor alpolgármester 
köszöntötte a megjelenteket. Szava-
it igazolta az a varázslat, ami Kovács 
Marianna könyvtárigazgató indító 
és záró csengetése között történt: az 
olvasás életteli csöndje töltötte be a 
főteret. 

A rendezvény 10 órától beköltö-
zött a könyvtár kellemes, légkon-
dicionált tereibe. A szervezők kor-
csoportonként építették fel a prog-

ramokat, a legkisebbekkel kezdve. 
Évről évre ezen az alkalmon mutat-
ják be a legfrissebb Könyvkelengye 
kiadványt, ami a babatervezéstől, a 
gyermek 3 éves koráig kínál szak- és 
szépirodalmat a könyvtár állomá-
nyából. Az idei kiadványhoz Vezér 
Mihály polgármester írt ajánló soro-
kat. A kismamákat Schantl Judit jó-
gamester mozgatta meg, hasznos ta-
nácsokkal is ellátta a szülés előtt álló 

anyukákat, majd 11 órától a Napsu-
gár ovisokat vitte el a fantázia szár-
nyán egy meseerdőbe.  Itt különbö-
ző jógagyakorlatokkal járták végig 
az öreg tölgyfa történetét, amiben 
a gyerekek nagy csodálattal és oda-
adással vettek részt.

Ingyenes beiratkozási lehetőséget 
kínált a felnőttkönyvtár 12 órától. A 
minden kedvezmények nélküli éves 
tagdíj egyébként 1000 forint. Mind-
össze ennyiért már elérhető és köl-

csönözhető a könyvtár közel 70 ez-
res könyvállománya. Emelt szintű 
olvasójegy is váltható, ami egyszer-
re több dokumentum kölcsönzését 
teszi lehetővé. Minderről a könyvtá-
rosok szívesen adnak felvilágosítást, 
de a részletek elérhetők a könyvtár 
honlapján is (www.hbvk.hu), ahol 
belépés nélkül is böngészhető az on-
line katalógus.

Az idei évet a könyvtár a középis-
kolás korosztálynak szenteli. Könyv-
tári nyomozáson, kiállításokon, pá-
lyázatokon vehetnek részt a diákok, 
és teljesíthetnek különböző közös-
ségi szolgálatot. A képregény-pályá-
zat értékelése és eredményhirdeté-
se 14 órakor kezdődött. A szakmai 
bírálatra a könyvtár Lakatos István 
képregényszerzőt kérte fel. Az első 
helyezést Horváth Levente, túrke-
vei pályázó MaDD című munkája ér-
demelte ki, nem csak a kiváló rajzo-
kért, hanem az izgalmas történetváz-
lat miatt is. A második helyre a kom-
lói Schalkhammer Emília „A család 
éke” című képregény-terve került. 
Harmadik helyen egy budapesti pá-
lyázó, Kolos Emett „Gateblasters” 
című pályaműve végzett. Különdíjat 
kapott Nagy Zita, a százhalombat-
tai Arany János gimnázium diákja, 
aki az egyetlen hagyományos tech-
nikával – papíron ceruzával – készí-
tett pályaművet adta be. A pályázók 
konzultálhattak Lakatos Istvánnal, 
a képregény-kedvelők kedvezmé-
nyesen vásárolhattak a Vad Virágok 
Könyvműhely kínálatából.

Ünnepi díszbe öltözött a felnőtt-
könyvtár 16 órára, és megkezdő-
dött a 2022. évi Városi vers- és pró-
zamondó verseny eredményhirdeté-

se. A hagyományoknak megfelelő-
en minden korcsoportból a legjobb 
vers- vagy prózamondó elmondhat-
ta a győztes produkciót. Az első he-
lyezett diákok felkészítői is okle-
velet és köszönő ajándékot kaptak 
a szervezőktől.Idén két zsűritag – 
Karaivanov Lilla és Szélpál Péter – 
is színesítette a díjátadó ünnepsé-
get, mintegy példát és utat mutatva 
a versenyző diákoknak. 

Az elsőtől tizenkettedik évfolya-
mig megrendezett városi verseny kö-
zépdöntőjébe az idén összesen 122-
en kerültek be: 68-an magyar, 52-en 
angol vagy német nyelven verseng-
tek, valamint 1 lengyel és 1 mandarin 
nyelven induló is szerepelt.  A szer-
vezők örömére szép számmal vettek 
részt az alsótagozatosok, és megle-
petésre a középiskolások is. Remé-
lik, a jövőben a felsőtagozatosok az 
ideinél nagyobb létszámban képvi-
seltetik magukat! Az idegennyelvi 
kategória ötletgazdája, Tőke Orso-
lya, az EU Nyelvstúdió nyelvtaná-
ra és a szervező könyvtárosok is bíz-
nak benne, hogy egyre többen, több-
féle nyelven mutatkoznak majd be a 
versenyen a városban élő, különböző 
nemzetiségű családokból!

Megjelent Százhalombatta első 
közösségi finanszírozásból megva-
lósult könyve, az Üveghegy kiadó 
gondozásában! Rácz László először 
a Facebookon kezdte el megoszta-
ni Igaz történetek címmel a család-
járól, Százhalombattáról és a világ-
ról szóló írásait, egyre többet és töb-
bet. Majd a Százhalom magazin vett 
át néhány epizódot a sorozatból, de 
nemsokára olyan gazdag anyag gyűlt 
össze, ami már könyvért kiáltott. A 
szerző, a szerkesztő és a kiadó bíz-
tatására elkezdte a kiadáshoz szük-
séges összeget összegyűjteni: bará-
toktól, családtagoktól, kollégáktól, 
ki mennyit tudott szánni egy még 
meg sem jelent könyvre. A sok ki-
sebb és a néhány kiemelten bőke-
zű támogatásnak köszönhetően sze-
rencsésen és időben megjelenhetett 
a könyv, melynek egyszerű történe-
tei a mindennapoknak állítanak em-
léket. Bár van bennük háború és sze-
relem, haverok és bulik, bármelyik 
és mindegyik megtörténhetett bár-
kivel, bármikor, bárhol, vagy leg-
alábbis családtagjával, ismerősével. 
Mégis rendkívüliek ezek a történe-
tek, hiszen mindenki másképp éli 
meg ugyanazt, és főleg másképp me-
séli el. 

Rácz Laci Egyszerű történetek 
című könyvében pedig éppen a me-
sélés a lényeg. Újra és újra élmény 
beleolvasni a Zsigmond István képe-
ivel gazdagított kiadványba. Ennek 
a könyvnek a bemutatója, dedikálá-
sa, a közösség ünneplése, és beszél-
getés zárta a péntek estét, és egyút-
tal a 7. Battai Könyvünnepet. (Fotó: 
Pap Miklós)

LA

Hetedik Battai Könyvünnep
A könyvtár egész napos találkozásra, közös időtöltésre hívta a városlakókat a Battai 
Könyvünnepen június 3-án.
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Tisztelt Olvasók! Azt gondolom, senki 
nem lát bele egy szervezet életébe, ha 
nincs benne, ezért megpróbálom be-
mutatni az Arany János Iskola utolsó 
hónapját „röviden”.

Miután elballagtattuk 12. osztályos 
végzőseinket, megkezdődtek az írás-
beli érettségik, a tanítás a „maradék” 
810 tanulónk számára folytatódott to-
vább. Átszervezésekre volt szükség: 

délelőtti/délutáni tanítások váltakoz-
tak az érettségik miatt.

Készültünk a tanév legnagyobb 
kulturális bemutatójára az Arany Gá-
lára, hiszen az előző 2 évben elmaradt 
ez is. Próba reggel és este, néha nap-
közben is. A hónap közepén a hosszú 
munka eredményeként egy nagyon si-
keres másfél órás előadást láthattak a 
gyerekek, szülők kollégák és vendé-
gek. Mindeközben folyamatban vol-
tak a kompetencia-mérések, immá-
ron szövegértés, matematika és az an-
gol mellett természettudományokból 
is, mindezeket most már digitális for-
mában. 

Nálunk ez is nagy létszámban, nagy 
szervezéssel történt, hiszen 6.,8.,10. 
évfolyam is érintett, ami 8 osztálynyi 
tanuló, 16 teremben, közel 240 számí-
tógépes állomáshely előkészítésével.  

6. osztályosaink közül heten a Space 
Buzz Nemzetközi Környezetvédelmi 
Programjában vehettek részt, amit a 
sikeres tesztek után szimulátoros űr-
utazással zártak a fiúk.

Erasmus programjaink révén 5-5 
diákunk Portugáliában és Szlovéni-
ában is tanulhatott 1-1 hetet május-
ban. 10. osztályos biológiásaink pedig 
a martonvásári Arborétumban gya-

korlaton vettek részt. Városi kiállítást 
rendeztünk gimnazistáink versilluszt-
rációiból a könyvtárban.

Természetesen a május végén a 
gyermeknapot is ünnepeljük. Diákön-
kormányzatunk vezetősége fergeteges 
egész napos programot szervezett kis- 
és nagydiákjainknak, pl. ugrálóvárak, 
süti sütés, sportos programok, bolha-
piac, társas játékok, stb.

Ennek a napnak a végére esett a 
városi katasztrófavédelmi gyakorlat 
ahol 7-11. évfolyamos diákjaink (180 
fő) vettek részt a Városi Sportcsar-
nokba levonulva. 

Gimnazistáink közvetítői voltak 
az „Itália Ízei” finomságainak és szu-
per divatcikkeknek a Budapesti Olasz 
Kultúrintézet és a Giro d’Italia Ma-
gyarország programjaiban a Városi 
Könyvtárban!

Janikovszky Éva díjátadón nyertes 
diákunkat köszöntöttük... és már át is 
érkeztünk a júniusba.

A 6. évfolyam drámavizsgája június 
elején mindig nyilvános, ide a szülő-
ket és rokonokat is várjuk mindig. Az 
idén a tornateremben tudtuk megtar-
tani az öt magyar és egy angol nyelvű 
drámaelőadást, amit a gyerekek peda-
gógusaikkal írtak, rendeztek, koreog-
rafáltak.

Közben NYEK-es tanulóink tan-
év végi vizsgái, sőt az egyéni tanren-
desek vizsgái is megszervezésre ke-
rültek. Közben „Sulizsák”-ba ruhát 
és konténerekbe papírt gyűjtöttünk. 
A június első hétvége előtt érkezett 
hozzánk a Muzsikás együttes, amely 
az alsó, felső, SNI és gimnáziumi ta-
gozat számára 3 előadást mutatott be. 

Még ezen a napon közlekedésbiz-
tonsági projektünk zárónapján ver-
senyeken vehettek részt tanulóink, 
a legügyesebbek a városi rendőrség 
ajándékait nyerhették el, közben egy 
igazi Old Timert is megtekinthettek 
az udvaron. SNI tagozatunk ugyan-
ezen a napon tanév végi családi na-
pot tartott. 

Biológiás 9. évfolyamos gimnazis-
táink terepgyakorlaton vettek részt 
az óvárosi Sánc területén, a téglagyá-
ri völgyben, ahol a nagy ritkaságnak 
számító csikófark és a deres szádorgó 
növényekkel is megismerkedhettek.

Országos környezetvédelmi pályá-
zaton indultak 9-10. osztályos diákja-
ink, amelyen rendkívül sikeresen sze-
repeltek. Díjkiosztójukat a Környezet 
Védelmi Világnapon tartottuk meg a 
MOL támogatásával.

Leendő elsős szülőket először fo-

gadtunk sok szertettel gyermekeik új 
„második otthonában”, iskolánkban, 
szülői értekezleten.

 9. NYEK osztályunk az angol nyel-
vű drámafesztiválon mutatta be egy 
éves nyelvtudását, előadva egy sci-fi 
darabot „We were rock you” címmel, 
a szülők, ismerősök és pedagógusaik 
legnagyobb örömére.

Közben készültünk a 8. osztályo-
saink ballagására: próbák, eső elleni 
opció kitalálása, tanárbúcsúk, bolond 
ballagás… és jöttek az osztálykirándu-
lások, melyeket a gyerekek alig vár-
nak. Az intézményvezető marad és iz-
gul, hogy mindenki épségben, egész-
ségben érjen haza. Természetesen 
mindeközben az iskola alapfunkcióját 
sem felejtettük el, a rengeteg program 
mellett tanultunk, tanítottunk, nevel-
tük is.

Kirándulások után utolsó napon 
osztályozó értekezlet, ahol minden-
kinél „felkerül a pont az i-re”: kiderül 
ki, hogyan dolgozott.  Aztán kezdőd-
nek a szóbeli érettségik június végéig, 
miközben a többi diáknak ünnepélye-
sen lezártuk a tanévet.

És már készítjük is elő a következő 
tanévet, pedig be sem fejeztük a mos-
tanit. 

Amit nem írtam le az rengeteg apró 
történés a fentiek mellett, de azokból 
még egyszer ennyi tartalom keletkez-
ne.

Úgy érzem, ebbe a tanévbe - a gye-
rekeknek kárpótlásul - szerettük vol-
na belesűríteni az elmúlt tanévek ki-
esett, elmaradt programjait. Pörgős 
intenzív, értékes programokkal teli, 
sikeres és boldog tanévet tudhatunk 
magunk mögött, amit teljes egészé-
ben „élőben” együtt tölthettünk, mint 
régen. Ez csak olyan tantestülettel le-
hetséges, mint az Arany Tantestület: 
nagy teherbírású, kreatív, innovatív, 
de legfőképpen a gyerekeket szerető, 

és érdekeiket a középpontba helye-
ző kollégáim munkájával valósulha-
tott meg. KÖSZÖNÖM minden kol-
légámnak, minden támogató partne-
rünknek!

Horváthné dr. Hidegh Anikó
intézményvezető

Egy összetett iskola élete  
tanév végén
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„Legjobbak a jók között” díjat nyertek 
el alkotásaikkal és cselekedeteikkel az 
Csillag csoport óvodásai az országos 
„Tégy jót, varázsolj mosolyt!” gyerek-
pályázaton.

Immár kilencedik alkalommal, kö-
zel 800 részvevővel került megren-
dezésre az ország legnagyobb díját-
adójával egybekötött gyerekpályáza-
ta, mely idén is nemzetközire sikere-
dett. A kiíráson 1800 gyermek indult 
el óvodás kortól egészen a középisko-
lás korig.

A „Tégy jót, varázsolj mosolyt!” 
kreatív országos pályázat célja az volt, 
hogy a gyerekek a hétköznapok roha-
násából, az alkotás örömén keresztül 
tapasztalják meg az önzetlen szeretet, 
kedvesség, barátságosság által keltett 
pozitív hatásokat. Az óvodások és is-
kolások rajzokkal, festményekkel, vi-
deókkal, és egyéb technikákkal fejez-

ték ki mit jelent számukra jót csele-
kedni, ezzel mosolyt csalni mások ar-
cára.

A százhalombattai Szivárvány Óvo-

da Csillag csoportosai a „Legjobbak a 
jók között” kiemelt díjban részesültek. 
Az óvodát és a pedagógusokat is elis-
merés illeti, akik fáradhatatlan mun-

kájukkal, szabadidejüket sem kímélve 
juttatták sikerélményhez diákjaikat.

Novák Antónia, a Virágozz és 
Prosperálj Közhasznú Alapítvány 
elnöke kiemelte, hogy a mai gyors, 
időnként erőszakos és még háború-
val is sújtott világunkban –, melyek 
sajnos a pályamunkákban is olykor-
olykor visszaköszöntek – nekünk fel-
nőtteknek felelősségünk, hogy meg-
tanítsuk gyermekeinknek, hogy a fi-
gyelmesség, a segítőkészség, az össze-
fogás, barátságosság és egyéb pozitív 
értékek bizony fontosak az életben, 
valamint azt, hogy az igazi kapcsola-
tok és a boldogság alapja az egymásra 
figyelés, illetve a kölcsönös felelősség-
vállalás. Ezért is választotta az Alapít-
vány - Az út a boldogsághoz nemzet-
közi mozgalom keretében - a 2022-es 
pályázat témájának a segítség és a jó 
cselekedetek fontosságát, és feleme-
lő, pozitív erejét. Novák Antónia to-
vábbá elismerően nyilatkozott az is-
kolákról, óvodákról, valamint a peda-
gógusokról, szülőkről is, akik áldoza-
tos munkájukkal, szabadidejüket sem 
kímélve juttatták sikerélményhez di-
ákjaikat, óvodásaikat, gyermekeiket. 
Az Alapítvány elnöke továbbá kiemel-
te, és megköszönte annak a több, mint 
70 vállalkozásnak a segítségét, ame-
lyek fantasztikus ajándékokkal támo-
gatták a pályázatot, a pályázat külde-
tését, lehetővé téve ezzel valamennyi 
induló ajándékokkal és oklevéllel való 
jutalmazását.

Természetesen, hamarosan, idén 
augusztusában ismét útjára indul az 
Alapítvány következő országos krea-
tív gyerekpályázata, immár 10. alka-
lommal, melynek témája továbbra is 
a pozitív értékeken fog alapulni, segít-
ve szülőket és pedagógusokat abban, 
hogy közösen, összefogva minél job-
ban előtérbe kerüljenek a pozitív érté-
keket a gyermekek számára az óvodai 
és iskolai életben, illetve a mindenna-
pokban. n

A „Játsszunk matekot!” év végi tábor 
másfél napja alatt kiváló kollégák, 85 
még kiválóbb gyerekkel matekoztak, 
táboroztak, játszottak, gondolkodtak, 
pedig már vége a tanévnek. Nem baj, 
ez senkit nem zavart. 

Jó kedvű, vidám gyerekcsapatok 
járták a különböző helyszíneket, és 
csapatban együtt gondolkodva, vagy 
éppen egymással versengve küzdötték 
át magukat jobbnál jobb feladatokon 
és akadályokon. A délutáni strando-
lás kellően lehűtötte a kedélyeket, és a 
hosszú hazaút után gyorsan elfogyott 
a bográcsban főtt paprikáskrumpli. 

Este fáradtan, de vidáman gitáros 
énekszóval zártuk a napot az udva-
ron. A desszert az éjszakai alvás volt 
az iskola tornatermében, ahol a meg-
fáradt csapat az esti mese meghallga-
tása után álomra hajthatta a fejét. 

A másnap kicsit álmosabban kez-
dődött, de az új feladatok, játékok is-
mét lázba hozták a diákokat. Min-
denki jó kedvűen kiabálta hazame-
netelkor, hogy jövőre is szívesen jön 
a táborba. Rajtunk nem múlik: meg-
szervezzük.

A szervezők nevében:
 Lovasné Tóth Anikó

Matekosok éjszakája (is)  
az Egyesben

Kiemelt díjazott lett a százhalombattai Szivárvány Óvoda 
csoportja
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Valamiért nem szerettem iskolá-
ba járni, de ahogy telik-múlik az idő 
az emlékek megszépülnek. Szinte csak 
a jó, vagy a vicces dolgok jutnak az 
eszembe, amikor a gyermekkori, vagy 
az általános iskolai emlékeket elevení-
tem fel gondolataimban, vagy egy be-
szélgetés során. 

A tanórákon rendszeresen elkalan-
dozott a figyelmem, csak néztem ki 
az ablakon és álmodoztam. Arra már 
nem emlékszem, hogy miről, de szá-
momra kedves dolgokról, és boldogan 
szerettem volna eltölteni az iskolai 

időt. Mondhatjuk úgy, hogy jól látha-
tóan unatkoztam. Mindent csináltam, 
csak azt nem, amit mondtak. Persze a 
szünetben egyből az udvarra rohan-
tunk játszani. 

Sokszor verekedtem az iskolá-
ban. No, nem öncélúan erőfitogtatás-
ból, hanem a családomban kifejlődött 
erős igazságérzetem okán. Vagy talán 
valamilyen lovagias megfontolásból, 
ugyanis az esetek kilencven százaléká-
ban a gyengébb gyerektársaimat és fő-
leg a lányokat védtem meg az erősza-
kosabb iskolatársaimtól. Természete-

sen a „provokatőrök” sohasem, vagy 
nagyon ritkán buktak le. Ezzel ellen-
tétben én állandóan a célkeresztben 
maradtam. Finomabb pedagógia ki-
fejezéssel élve, eleven gyerek voltam. 
Persze akkor is és most így úgy gon-
dolom, hogy van különbség „eleven” 

és „gonosz” tett és gyerek között. De 
mint sok minden más, az általános is-
kolai éveimnek is vége szakadt 1982-
ben. 

Sokáig azt gondoltam, hogy engem 
az iskolában nem szerettek a tanára-
im. Mint sok minden másban, ebben 
is tévedtem. A 2011-es évben történt, 
hogy volt napközis tanárom, Kántor 
Irénke néni (özv. Kántor Balázsné) a 
városi pedagógusnapi ünnepség kere-
tében vehette át a neki járó „Gyémánt 
Diplomát”, ami a 60 éve megszerzett 
pedagógiai diplomát jelentette. A „hi-
vatalból” telefonon kerestek, hogy 
feltétlenül jelenjek meg a Városi Pe-
dagógusnap alkalmából, a BKK-ban 
megrendezendő ünnepségen, mert 
díjátadó vagyok. Nagyon csodálkoz-
tam, mert engem nem szoktak ilyes-
mire felkérni. Ahogyan illik, szépen 
felöltöztem, és elmentem a rendez-
vényre. 

Elérkezett Irénke néni díjának át-
adása. Őt és engem szólítottak fel a 
szépen feldíszített színpadra. A szín-
pad lépcsőin felfele haladva a konfe-
ranszié váratlan mondata bizonyta-
lanított el egy pillanatra. „Irénke né-
ninek volt egy feltétele! A díjat csak 
a kedvenc tanítványától hajlandó át-
venni!” Az első gondolatom az volt, 
hogy itt valami nem stimmel. Aztán 
lassan rádöbbentem, hogy én vagyok, 
voltam a kedvenc tanítványa. A szín-
padon arra nem volt lehetőség, hogy 
erről beszélgessünk. Irénke néni nem 
csak a pedagógus diplomájáról be-
szélt, hanem rólam is. 

Minden írói túlzás nélkül olyan ér-
zelemhullám ragadott magával, hogy 
az állkapcsom ugrált miközben pró-
báltam visszatartani a könnyeimet. 
„Hát még is szerettek?” – forgott a fe-
jemben az a gondolatmondat. 

Irénke néni elcsukló hangon kö-
szönte meg mindenkinek, akinek le-
hetett a „Gyémánt Diplomáját”, majd 
felém fordult, és átölelt. Átszakadt egy 
érzelmi gát és könnyem Irénke néni 
vállán peregtek le a színpad padlójára. 
Úgy álltunk ott, mint valami ölelkező 
szerelmes pár, pedig csak jó érzés volt 
átölelni Irénke nénit. Újra ott voltam 
az iskolában, újra éreztem a frissen le-
törölt tábláról elpárolgó krétás víz il-
latát. A bőrömön éreztem a kék kö-
peny durva anyagának érintését. Ott 
a színpadon úgy éreztem Irénke néni 
ölelő karjaiban, hogy újra gondtalan 
iskolás vagyok! Jó volt újra gyereknek 
lenni. Még élek nem szeretném elfe-
lejteni ezt a pillanatot, ami akkor egy 
örökkévalóságnak tűnt.

Szalai Attila
Rosszcsont

I. Számú Általános Iskola 
 (1974-1982)
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Rosszcsont!
A júniusban ünnepelendő pedagógusnap alkalmából minden 
pedagógus fogadja tőlem nagy-nagy szeretettel szívből jövő 
írásomat.

A diákok szülői engedéllyel 16 éves 
koruktól dolgozhatnak, de szünidő-
ben már a 15 éves nappali tagoza-
tos tanulók is vállalhatnak munkát. A 
munkavállaláshoz adóazonosító jel-
re van szükség, ezért ha a diák még 
nem rendelkezik vele, vagy elvesztet-
te az adókártyáját, akkor azt a NAV-
nál tudja igényelni a 22T34-es nyom-
tatványon. A nyomtatvány legegysze-
rűbben az Online Nyomtatványkitöltő 
Alkalmazással (ONYA) tölthető ki és 
küldhető be a NAV-hoz elektroniku-
san, akár okoseszközről is. 

A munkavégzésről szóló megálla-
podás előtt célszerű a leendő munkál-
tatót ellenőrizni a NAV honlapján, az 
„Adatbázisok” rovatban, a be nem je-
lentett alkalmazottat foglalkoztató cé-
geknél ugyanis kockázatos munkába 
állni. 

A diákmunkával szerzett jövede-
lemre is érvényes a 2022. január 1-től 
elérhető új adóalap-kedvezmény, amit 
a 25 év alatti fiatalok vehetnek igény-
be: nem kell személyi jövedelemadót 
fizetniük. Ez az adóalapból levonható 
kedvezmény 2022-ben havonta maxi-
mum 65 055 forint adómegtakarítást 
jelent. A kedvezmény érvényesítését a 
fiatalnak nem kell kérnie, azt a mun-
káltató, rendszeres bevételt juttató ki-
fizető a jogosultsági hónapokban au-
tomatikusan figyelembe veszi, kivéve, 
ha a fiatal nyilatkozatban kéri a ked-

vezmény részleges vagy teljes mellő-
zését.

A foglalkoztatónak az adóévi összes 
jövedelemről és a levont közterhekről 
igazolást kell kiállítania 2023. január 
31-éig, amire a diáknak jövőre szük-
sége lesz a NAV által készített szemé-
lyijövedelemadó-bevallási tervezet el-
lenőrzéséhez. 

Munkaviszony esetében ragasz-
kodni kell az írásban megkötött – 
alapbért, munkakört, munkaviszony 
időtartamát, jellegét és a munkavég-
zés helyét tartalmazó – munkaszer-
ződéshez, mely 18 éves kor alatt csak 
a törvényes képviselő hozzájárulásá-
val érvényes. A munkaviszony alap-
ján létrejött biztosítási jogviszonyt 
a munkáltatónak be kell jelentenie a 
NAV-hoz. A munkaszerződésben a fe-
lek megállapodhatnak havi, heti, napi 
vagy órabérben, vagy teljesítmény-
bérben is, a diáknak azonban meg kell 
kapnia a minimálbért, ami napi 8 órás 
foglalkoztatásnál havonta bruttó 200 
000 forint. 

Ha a diákok egyszerűsített foglal-
koztatás (alkalmi- vagy idénymun-
ka) keretében dolgoznak, akkor ebben 
az esetben nem kötelező a szerződést 
írásba foglalni.

A diákok foglalkoztatásáról bővebb 
információ olvasható a NAV 72. szá-
mú Információs füzetében. (Forrás: 
NAV)

Diákként dolgozni, 
diákként adózni

A nyári munkát vállaló diákok a közteherviselés szempontjából 
felnőttnek számítanak. Bejelentésükre, adózásukra – a diák-
szövetkezeten keresztül vállalt munka kivételével – ugyanolyan 
szabályok vonatkoznak, mint más munkavállalók esetében, sőt 
rájuk is vonatkozik a 25 év alattiak kedvezménye. 

A MOL kötelező érvényű ajánlata 
értelmében az első 10 évben minimum 
50 milliárd forint beruházási kötele-
zettséget vállal, az első öt évben egy 
új, évente minimum 100 000 tonna 
települési szilárd hulladék energetikai 
hasznosítására alkalmas létesítményt 
épít. A cég felvásárolja a jelenlegi hul-

ladékgazdálkodási közszol-
gáltatási rendszer koordi-
nálásáért felelős Nemzeti 
Hulladékgazdálkodási Ko-
ordináló és Vagyonkezelő 
Zártkörűen Működő Rész-
vénytársaságot (NKHV-t) 
és a települési hulladék-
gazdálkodási közszolgálta-
tó Nemzeti Hulladékgaz-
dálkodási Szolgáltató Kft. 
(NHSZ) nagy részét.

A hulladékgazdálkodá-
si koncesszió 2023. július 1-től érvé-
nyes, 35 évre szól, és évente mintegy 
4,5-5 millió tonna hulladék begyűjté-
sét és kezelését irányozza elő.

A MOL jelenleg is az egyik legna-
gyobb és legösszetettebb hulladék-
kezelési rendszert működteti a hazai 
ipari vállalkozások közül. n

Ajánlatot tett a MOL a magyarországi 
hulladék-kezelési koncesszióra

A pályázaton nyertes vállalat feladata lesz a többi között az évi 
közel 5 millió tonna települési szilárd hulladék begyűjtése.
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Keresztrejtvény
Rejtvényünkben René Descartes francia filozófus megfogalmazását olvashatjuk arról, hogy egyebek mellett mivel tölthetjük 
szabadidőnket.
A megfejtéseket 2022. augusztus 19-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 ránk szabott idő” címmel, Százhalombatta Város 50 éves fennállásáról szó-
ló kötetet kaphatja meg.
Az előző számban megjelent rejtvényünk helyes megfejtéséért a Százhalombatta Város 50 éves fennállásáról szóló kötetet Kalauz Erzsébet veheti 
át a Polgárok Háza portáján 2022.06.30-a után munkaidőben. Gratulálunk!

S P O RTS P O RT

Hősies futás
Sikeresen teljesítették a 
rácalmási Szigetfutás 11.2 
km-es távját a SZVISE futói 
június 26-án.

Békes Erzsébet, Agócs Sándor, Bo-
tos Enikő és Vörös Adél –, aki első 
versenyén indult – a nagy meleggel 
dacolva, hősiesen végigfutották távju-
kat. A battai klub gratulál a verseny-
zőknek, akik nagyon jól érezték ma-
gunkat. n

Almásfüzitőn a negyeddöntőben 
3-2-re verték az addig veretlen Szom-
bathelyi Haladást, majd az elődöntő-
ben a szlovák első osztályú Szpartak 
Trnavától egy ki-ki meccsen kikaptak 
1-0-ra. A bronzmeccsen azonban 1-0-
ra sikerült felülmúlni a Főnix Fc-t (itt 

nevelkedett Szoboszlai Dominik, vá-
logatott labdarúgó is). A torna legjobb 
kapusának a VUK SE hálóőrét Mahál 
Zétényt választották.

A legjobb 3 helyezett továbbjutott 
a bécsi Champions Trophy döntőjé-
be, ahol 72 csapat lesz, köztük a Ju-

Továbbjutást érő bronzérem
A harmadik helyet szerezte meg a százhalombattai VUK SE U9-es 
labdarúgócsapata az Almásfüzitőn rendezett Summer Cup tornán, 
ezzel kvalifikálta magát a rangos, ausztriai Champions Trophy-ra.

ventus, Austria Wien, Benfica, Crvena 
Zvezda, Slovan Bratislava.

Károlyi Csaba edző kiemelte, hogy 
Százhalombatta ismét büszke lehet a 

fiatal csapatra, amely már nem csak 
országos, hanem nemzetközi szinten 
is továbbviszi a város hírnevét.

 n
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SZÁZ HA LOM BAT TAI HÍR TÜ KÖR
VÁ RO SI KÖZ ÉLE TI LAP
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Ki ad ja: Promotion Service Nonprofit Kft., Száz ha lom bat ta.   

Fe le lős ki adó: Kovács Attila 
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VASANYAG
EGYÉB ÉPÍTŐIPARI ACÉLTERMÉKEK

• Betonacél  • Profil vasak
• Hegesztett háló

OKTÁN SZÁLLÓ
MUNKÁSSZÁLLÁS  (EG19009148)

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

06 23 354-812

Régi hajlott tetők javítása, 
cseréje, beázás elhárítás, 
bádogozás, Lindab tető, 

új tető cserepezése, kisebb 
javítások, SOS munkák is. 

TetődoktorTetődoktor

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

DUGULÁSELHÁRÍTÁS 
a legkedvezőbb áron, 
szakszerűen, gyorsan!

Duguláselhárítás
Csatornatisztítás 

magasnyomással 
(WOMA)

Csatornakamerázás 
(hibafeltárás)

Egy szolgáltatás
10% kedvezménnyel a hirdetés 
felmutatása ellenében!

GYORSASÁG – PROFIZMUS – GÉPI TÁMOGATÁS

Sarkadi Tamás
06 70 7755 190www.dugulaselharitast.hu

Garanciális munkák!

A P  R Ó  H I R  D E  T É  SA P  R Ó  H I R  D E  T É  S
Nyári nyitva tartással várja a 
Biksi Méhészet! Június 1. és au-
gusztus 31. között: kedd 10-18h • szer-
da 10-17h • csütörtök 10-17h • Egyéb 
időpontban telefonos egyeztetéssel! 
Friss, 2022-es akácmézzel, és a már 
megszokott mézfajtákon kívül nyers 
méhpempővel, virágporral, 100% 
méhviasz gyertyákkal várjuk nyáron is! 
Címünk: Százhalombatta, Vörösmarty 
u. 40. További információ: 06-30-401-
5083. www.biksimeheszet.hu

Autófelvásárlás azonnali készpénz-
fizetéssel állapottól függetlenül 0-18 
éves korig.  Tel.: 06-30/6821390
 WWW.A111AUTO.HU

Teherautó bérlése  költöztetéshez, fu-
varozáshoz! Autószállító bérlése ugyan-
itt!    06 20 250 6115; 06 20 250 3585

A SZÁKOM Nonprofit Kft. szakmai végzettséggel rendelkező autószerelő és villany-
szerelő munkatársakat keres. Jelentkezni, az alábbi elérhetőségeken lehet: Autó-
szerelő állással kapcsolatban tel: 06-23/354-854, 06-30-508-2866, 06-30-636-2209 - 
Villanyszerelő állással kapcsolatban tel: 06-30-379-6711. Email: szakom@szakom.hu

Százhalombatta területén az Óváros-
ban és az Urbáriumban építési telek 
eladó. Érdeklődni az alábbi telefon-
számon lehet: 06/30/530-12-52

A szolgáltatással azoknak a szülőknek kívánunk segítséget 
nyújtani, akik szeretnék, hogy gyerekeik biztonságosan és 
tartalmasan töltsék a nyári szünidőt. A táborokat, programo-
kat kínáló vállalkozások, szervezetek, intézmények, magán-
személyek részére online felületünkön ingyenes megjelenési 
lehetőséget biztosítunk.

A szolgáltatással azoknak a szülőknek kívánunk segítséget 
nyújtani, akik szeretnék, hogy gyerekeik biztonságosan és 
tartalmasan töltsék a nyári szünidőt. A táborokat, programo-
kat kínáló vállalkozások, szervezetek, intézmények, magán-
személyek részére online felületünkön ingyenes megjelenési 
lehetőséget biztosítunk.

NYÁRI TÁBOROK
A Százhalombattai Hírtükör online felületén 

idén is közzétesszük a helyi és környékbeli 
nyári táborokat, programokat.

A megjelentetett táborokat, programokat, elérhetőségekkel 
és információkkal megtalálják a Hírtükör Online felületén: 

www.hirtukor.hu


