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A rendkívüli ülés napirend előtti 
képviselői hozzászólásában Vezér 
Mihály polgármester tájékoztat-
ta a képviselő-testületet, hogy az új 
városi multifunkcionális sportcsar-
nok építésére vonatkozóan megkö-
tött Fővállalkozói Kivitelezési Szer-
ződés határidő módosításáról dön-
tött, tekintettel arra, hogy 2022. 
november 9-én lejárt a szerződé-
ses feltételek teljesítésére irányu-
ló 180 napos határidő, így további 
90 nappal meghosszabbította a ha-
táridőt. 

Hozzászólásában elmondta to-
vábbá, hogy a Magyar Postahiva-
tal bezárása Százhalombattán két 
postát is érint. Annak ellenére, 
hogy nem tartozik a képviselő-tes-
tület hatáskörébe az ügy, mindent 
megtesznek, hogy a lehető legkeve-

sebb kellemetlenséget okozza ez a 
városlakóknak. Felkérte Nagy Ba-
lázs János alpolgármestert, hogy 
az illetékesekkel folytasson tárgya-
lásokat annak érdekében, hogy az 
1-es Posta hosszabb nyitvatartási 
időben, hétvégén is nyitva legyen. 
Az Önkormányzat az üzemeltetési 
költségek egy részének átvállalásá-
val a TESCO épületében lévő posta 
nyitva tartását is támogatná, ennek 
a lehetőségét még vizsgálják.  

Vezér Mihály egy örömteli hír-
ről is beszámolt, miszerint a sport-
élet megóvása érdekében pályáza-
tot írtak ki az önkormányzatok ré-
szére, melyet sikeresen pályázott 
meg a város is, így a sportuszoda 
üzemeltetési költségeire 46,5 mil-
lió forint támogatásban részesült 
az Önkormányzat. Köszönetét fe-

jezte ki Bóna Zoltán országgyűlé-
si képviselőnek a közbenjárásért. A 
Sporthalom Nonprofit Kft. ügyve-
zetőinek és a Polgármesteri Hiva-
tal munkatársainak is megköszön-
te a munkát, mellyel hozzájárultak 
a sikeres állami támogatás meg-
szerzéséhez. 

Török Sándor alpolgármester 
napirend előtti hozzászólásában 
elmondta, hogy egyeztető tárgyalá-
son vett részt Balla György minisz-
teri biztosnál, amelyen szintén szó-
ba került az új sportcsarnok építé-
sének ügye, valamint a postabezá-
rások kérdése is. 

Tájékoztatta arról is, hogy a la-
kossági ingyenes LED csereprog-
ram keretében 2022. november 16-
tól kezdődik az egyedileg összeállí-
tott LED izzó csomagok átvétele. 

A Polgármesteri Hivatal „A” épü-
letében lehetőség lesz a névre szó-
ló, egyedileg összeállított LED izzó 
csomag átvételére, szerdai napo-
kon ügyfélfogadási időben, pénte-
ken 14 és 17 óra között. Valameny-
nyi érintett névre szóló értesítőt 
fog kapni, melyben az átvétel pon-
tos időpontja és helyszíne is szere-
pelni fog.

Nagy Balázs János alpolgár-
mester hozzászólásában elmond-
ta, hogy a Százhalombattát is érin-
tő postabezárások ügyében már 
több egyeztetést is folytatott az il-
letékesekkel. A legfőbb cél az, hogy 
az 1-es Posta hosszabb nyitvatartá-
si időben és hétvégén is nyitva ma-
radjon. A TESCO épületében lévő 
postát is sokan használják, ezért 
az üzemeltetési költségek egy ré-
szének átvállalásával lehetséges 
megtartani, erről azonban további 
egyeztető tárgyalások szükségesek. 
Elmondta, hogy minden lehetséges 
eszközzel azon vannak, hogy meg-
oldják a problémát.

Kovács Lajos szakbizottsági el-
nök örömét fejezte ki, hogy a pos-
tabezárások ügyében már ilyen sok 
egyeztető tárgyalás zajlott le.

Százhalombatta Város Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete 
egy korábbi ülésén a 2023. évi vá-
rosi közvilágításra, valamint intéz-
ményi villamosenergia beszerzés-
re vonatkozó közbeszerzési eljárás 
megindításáról döntött. A rendkí-
vüli ülés napirendjei a közbeszer-
zési eljárással kapcsolatos dönté-
seket tartalmazták. Egyhangúlag 
döntött a Képviselő-testület arról, 
hogy az MVM Next Energiakeres-
kedelmi Zrt. ajánlatát fogadja el a 

Képviselő-testületi összefoglalók

Tárgyalások a Postával, energiatakarékossági 
intézkedések és beruházások

Két ülést is tartott a képviselő-testület az elmúlt hetekben. Kettő napirendi pon-
tot tárgyaltak a november 10-i rendkívüli, illetve kilencet az október 27-i rendes 
testületi ülésen.

Foly tatás a 2. ol da lon
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városi közvilágítás és az intézmé-
nyi villamosenergia beszerzésre. 

A testületi ülésen elhangzott az 
is, hogy a közvilágítás korszerűsíté-
sére kiírt közbeszerzési eljárás is le-
zárult, 2023 májusára energiataka-
rékos, LED technológiájú lámpák 
kerülnek felszerelésre. A 380 mil-
lió forint értékű beruházás kereté-
ben közel 3000 darab régi lámpa-
testet cserélnek korszerű, alacsony 
energiafogyasztású LED lámpa-
testre, amely nyomán jóval alacso-
nyabb lesz az üzemeltetési költség.

Letette képviselői esküjét az 
október 27-i testületi ülésen 
Sinka László, aki a napirend 
előtti képviselői hozzászólá-
sok sorát kezdve elmondta, 
hogy számára rendkívül szo-
morú esküt tenni, mert gye-
rekkori jó barátja, Szél Pál ha-
lála miatt került sor az időkö-
zi választásra. 

Köszönetét fejezte ki Vezér Mi-
hály polgármesternek, az Értünk 
Százhalombattáért Közéleti Egye-
sület elnökének, a vezetőségnek, 
hogy őt jelölték, mellette álltak, tá-

mogatták abban, hogy október 16-
án szoros végeredménnyel képvise-
lői mandátumot nyert. Nem győze-
lemként, leginkább kihívásnak éli 
meg mindezt. Köszönetet mondott 
a városlakóknak a szavazáson való 
aktív részvételért, ami jóval az or-
szágos átlag feletti volt. Köszöne-
tét fejezte ki annak a 256 választó-
polgároknak is, aki rá szavazott. A 
választás zökkenőmentes megszer-
vezésében résztvevőknek is kifejez-
te köszönetét, valamint mindazok-
nak, akik mellette álltak és támo-
gatták őt.

Készen áll a munkára, nemcsak 
Dunafüredért, hanem az egész vá-
rosért tenni szeretne. Büszke arra, 
hogy százhalombattai.  Jelenleg 
nehéz helyzetben van a képvise-
lő-testület, olyan időszak előtt áll 
az egész világ, Európa, az ország, 
amire eddig nem is gondoltak. Úgy 
véli, hogy együtt kell működniük 
mindenben, ő maga erre törekszik, 
azt kéri képviselő társitól, hogy le-
gyenek egymással sportszerűek. 

Szalai Attila napirend előtti 
hozzászólásában Tökfaragó ver-
senyre hívta fel a figyelmet, me-
lyet október 29-én rendeznek meg 
a Sportuszoda előtt. Elmondta, ha 
valaki ezen nem tud részt venni, 
az a vasárnapi hasonló városi ren-
dezvényen megteheti. Egy örven-
detes hírről is beszámolt, a MOL 
Nyrt. jóvoltából elkészült a fino-
mítóhoz vezető kerékpárút, mely-
nek műszaki átadására a napok-
ban kerül sor. Felhívta a figyelmet 
arra is, hogy az időközi válasz-
tás miatt kihelyezett plakátokat 
2022. november 15-ig el kell tá-
volítani. Hosszú hétvége követ-
kezik, Mindenszentek alkalmából 
sokkal többen közlekednek, ezért 
a polgárőrség vezetőjeként kérte 
a lakosság fokozottabb figyelmét a 
közlekedésben.

Szabó Gábor köszönetét fejezte 
ki Vezér Mihálynak és a képviselő-
testületnek, hogy a Matta-kertben, 

a Körtefa és az Almafa utca közöt-
ti, önkormányzati tulajdonú ingat-
lanon elkezdődött a parkoló kiépí-
tése.

A testületi ülés egyik legna-
gyobb horderejű döntése a városi 
energiafelhasználás csökkentése 
érdekében szükséges további in-
tézkedések meghozatala volt. 

Az energiaválság okozta nehéz-
ségek átvészelése érdekében a kép-
viselő-testület az előző ülésén is 
számos döntés hozott, melyben a 
városi energiafelhasználás racio-
nalizálása érdekében, úgy az intéz-
mények, mint a gazdasági társa-
ságok tekintetében is konkrét fel-
adatokat és jövőbeli irányokat ha-
tározott meg. Azonban a távhődíj 
árának drasztikus mértékű emel-
kedése miatt újabb költségmeg-
takarítást eredményező dönté-
sek meghozatalára volt szükség, 
de továbbra is az a cél, hogy a vá-
ros működőképessége a jövőben is 
biztosított legyen, valamint, hogy 
a lakosság a lehetőségekhez képest 
magas színvonalon vehesse igény-
be a városi szolgáltatásokat. 

A képviselő-testület egyhangú-
lag fogadta el az energiafelhasz-
nálás csökkentésére irányuló, az 
önkormányzati fenntartású intéz-
ményekre vonatkozó beruházási 
munkák megvalósítására készült 
intézkedési tervet, melynek meg-
valósítására 600 millió forintos 
keretösszeget hagytak jóvá. Vala-
mennyi beruházási munka az in-
tézmények hatékonyabb, fenntart-
hatóbb működését célozza meg. 

Döntés született arról is, hogy 
a Barátság Kulturális Központ-
ban a novemberre betervezett ren-
dezvények és programok megtar-
tásáról az intézményvezető dönt.  
A Zenálkó Etel Óvárosi Közös-
ségi Ház és a Kszelmann Flóra 
Dunafüredi Közösségi Ház a fűté-
si szezonban is nyitva marad, így 
a Barátság Kulturális Központban 
működő klubok, művészeti cso-

portok és nyugdíjas klubok foglal-
kozásainak helyszínéül a jövőben a 
két közösségi ház jelölhető ki.

A Hotel Trainingben szünetel a 
vendégek fogadása november 1-től 
várhatóan 2023 április közepéig, 
mely időszak alatt elvégzik a szük-
séges felújításokat.  

Elfogadták Vezér Mihály pol-
gármester indítványát, hogy a 4. és 
a 6. osztályos általános iskolai ta-
nulók úszásoktatását is biztosítsák 
a Sportuszodában, a többi osztály-
hoz hasonlóan. 

Az óvodáskorúak úszásoktatá-
sára - az óvodavezetők kérését fi-
gyelembe véve - nem kerül sor 
2022. november 1-jétől a fűtési 
szezon végéig. 

Annak érdekében, hogy a sport-
élet továbbra is biztosítva legyen a 
városban, a Sportcsarnok tovább-
ra is nyitva marad, valamint az 
uszodai szolgáltatás a Sportuszo-
dában a fűtési szezonban továbbra 
is biztosított marad.

Az önkormányzati fenntartású 
intézmények és gazdasági társa-
ságokra vonatkozóan a fűtési sze-
zont érintően bevezetésre került 
hőmérsékleti protokoll.  

Vezér Mihály indítványára, 
a testület döntött a Delfinekkel 
Együtt az Autistákért Alapítvány 
kérelméről, így az Önkormány-
zat további egy évre térítésmentes 
használatot biztosít a „Polgárok 
Házában” található irodahelyiség-
ben az alapítvány részére.

Zárt ülés keretében tárgyaltak a 
többi között a százhalombattai I. 
számú házi gyermekorvosi körzet 
praxisjogáról, valamint a Geszte-
nyés u. 9. sz. alatt található ingat-
lan jogi helyzetének rendezéséről. 
A képviselő-testület zárt ülésen 
döntött a Pest megyei kitüntető dí-
jakról és „Szociális Munkáért Elis-
merő Oklevél” odaítéléséről.

 (Forrás: battanet.hu)
n

Folytatás az előző oldalról
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Világszerte november 12-én ün-
neplik a Szociális Munka Napját. 

Ezen a napon köszöntjük a 
szakterület dolgozóit, kifejez-
ve hálánkat, megbecsülésün-
ket azoknak, akik nap mint nap 
a hátrányos helyzetűek megsegí-
tésén fáradoznak. Magyarorszá-
gon ma ebben a nehéz helyzetben 
az emberek egyre nagyobb hánya-
da küszködik szociális problémá-
val. Egyre nagyobb szükség van a 
szociális és anyagi támogatásra, a 
megértésre, a lelki segítségnyúj-
tásra, a gyors megoldásokra.

Segíteni jó! Jó annak, aki tá-
maszt, vigaszt, támogatást, segít-
séget kap. És legalább olyan jó an-
nak is, aki a segítséget adja. Bá-
torság, nagylelkűség, hit jellem-
zi mindazokat, akik a szociális 
területen dolgoznak, számukra 
ez több, mint munka – szolgálat, 
küldetés és hivatás. 

Bizony sokszor emberfeletti 
munkát végeznek az utcai szoci-
ális munkások, a családsegítők, 
a hajléktalanszállók és más szo-
ciális intézmények munkatársai. 
Tudjuk, hogy néha milyen nehéz 

akár a saját gondjaink elébe he-
lyezni mások gondjait, tudjuk, 
hogy képesnek kell lennünk meg-
érteni, elfogadni, felelősséggel vi-
seltetni másokért. Támaszt és tá-
mogatást adni egy embernek? 
Egy másik ember.

Százhalombattán az önkor-
mányzat és a lakosság megbecsüli 
a szociális területen dolgozó mun-
katársakat, tudjuk, hogy nélkü-
lük sokkal nehezebbek lennének 
a mindennapok, több lenne a fel-
adat. 

Önkormányzatunk lehetősége 

szerint minden támogatást meg-
ad, hogy a legjobban tudják végez-
ni munká jukat.

Mindannyiuk áldozatkészsé-
gét, embert próbáló kitartásukat 
és elhivatott áldozatos munkáju-
kat köszönjük! Magam is büszke 
vagyok arra, hogy példás szolgála-
tot végeznek! 

Kívánok Önöknek nagyon jó 
egészséget és sok sikert munká-
jukban és magánéletükben!

KÖSZÖNJÜK!
Vezér Mihály

polgármester

Briski János 2007 óta dolgo-
zik az Alapítványnál kosárfonó-
ként, mint a népi kismesterségek 
oktatója. Nagy odafigyeléssel és 
türelemmel tanítja a kosárfonás 
technikáját, a fogyatékkal élők-
kel együttműködve sok óvodás 
és iskolás gyermekkel ismertet-
ték meg a hagyományokat, a ko-
sárfonó mesterséget. Nyitott sze-
mélyiségének, empatikus képes-
ségének köszönhetően fejlesztő 
foglalkozás keretében irányítja a 
műhelyben dolgozók munkáját, 
és aktívan részt vesz az Alapít-
vány rendezvényein.

A 73 esztendős Briski Jánost – 
aki korábban a korrózióvédelem-
ben és festőként dolgozott, majd 
leszázalékolták – nagy meglepe-
tésként érte az elismerés, amire 

egyáltalán nem számított, de na-
gyon jóleső érzéssel tölti el. Több, 
mint 15 éve került az Alapítvány-
hoz, amikor feleségével Tárnok-
ról Százhalombattára költözött. 
Kettő lányuk és 2-2 lány, illetve 
fiú unokájuk van, egyik lányuk 
szintén Battára költözött két éve. 
Kertes házban lakott korábban, 
és mint elmondta, kissé unatko-
zott a battai panellakásban. Meg-
tudta, hogy lehetőség lenne ala-
pítványi munkát végezni, öröm-
mel jelentkezett, és „ott ragadt”.

A kosárfonás mellett „min-
denesként” is tevékenykedik az 

Alapítványnál, legyen szó példá-
ul akár ásásról vagy betonozás-
ról, karbantartásról. Maga sem 
gondolta volna, hogy ennyi időt 
tölt majd el ebben a vidám kö-

zösségben, amelyben nagyon 
jól érzi magát, szívesen bejárna 
hétvégente is. Számára öröm a 
munkavégzés, amely során min-
dig feltöltődik.

Vezér Mihály örömét fejezte ki, 
hogy ismét ellátogathatott az Ala-
pítványhoz, ahol mindenkit meg-
érint a falakból is áradó szeretet-
teljes közösségi légkör. Sok emlék 
idéződik fel, a többi között, hogy 
több mint két évtizede az Önkor-
mányzat közbenjárásával sike-
rült a KÖVIZIG-el megállapodni, 
hogy adja alapítványi használatba 
a Gátőrházat. Sikerült otthono-
san berendezni az ingatlant, ami-
ben Szél Pál egykori településré-
szi képviselővel maga is igyeke-

zett kivenni a részét – mondta el a 
polgármester. További sok sikert 
és jó egészséget kívánva gratulált 
Briski Jánosnak az elismeréshez, 
egyben a Szociális Munka Napja 
alkalmából köszönetet mondott 
az Alapítvány munkatársainak is 
áldozatos munkájukért.

A sajtónak szólt arról is, hogy 
nagy az országos lemaradás a 
szociális ellátás területén, pedig 
az igazi gazdasági jólét azokban 
az államokban – Észak-Európá-
ban – figyelhető meg tartósan, 
amelyekben a legmagasabb szin-
tű a gondoskodás. Túl a haszonel-
vűségen ugyanis a gondoskodás, 
mint igazi emberi tulajdonság 

Elismerés, köszönet a szociális munkáért!

Az áldozatos munkáért
Szociális Munkáért Elismerő Oklevelet vehetett át Briski 
János, a százhalombattai Sérültekért Alapítvány munkatársa 
november 11-én. A díjat – jó hangulatú ünnepség kereté-
ben – az Önkormányzat nevében Vezér Mihály polgármes-
ter és Török Sándor alpolgármester adta át a szervezet 
dunafüredi épületében, a Gátőrházban.

Foly tatás a 4. ol da lon
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hiánya az egyéni, illetve a társa-
dalmi lét elsivárosodásához ve-
zet. Alapvető kötelesség az nehéz 
helyzetben lévők segítése, erre tö-
rekszik az Önkormányzat is. Nem 
minden pénz kérdése, a tevékeny 
önkéntesség, a személyes példa-
mutatás hegyeket képes megmoz-
gatni, amiben Százhalombatta jól 
áll. Ennek a szemléletnek köszön-
hetően a gyönyörű városi környe-
zetben mindenki hasznos és bol-
dog tagja lehet a közösségnek. 
Egy boldog társadalom hosszabb 
időn keresztül él, több gyermeket 
vállal, és a népességfogyást meg-
állítva így biztosíthatja fennma-
radását – fogalmazott Vezér Mi-
hály.

Török Sándor a Szociális Mun-
ka Napja alkalmából emlékezte-
tett arra, hogy bár növekszik az 
igény, sajnálatos módon általá-
nos tendencia, hogy egyre keve-
sebben tevékenykednek ebben a 
szférában. 

Szerencsére Százhalombattán 
van kihez fordulniuk a rászorul-
taknak, amiért hálás köszönet jár 
a szociális dolgozóknak. Az Ön-
kormányzat továbbra is igyekszik 
minden segítséget és támogatást 
megadni az ellátás biztosításához 
– tette hozzá. Felidézte az alapít-
ványi működés Kipp-Kopp óvo-

dai kezdetét, amit a jelenlegi épü-
letben történt otthonteremtés kö-
vetett, Baranyi Pálné, Erzsike ala-
pító vezetésével. Cseh Kornélné, 
Éva is szívügyének tekintette az 
egye eredményesebben működő 
Alapítványt, csakúgy, mint a je-
lenlegi vezetés. Külön öröm, hogy 
Briski János kapta idén az elisme-
rést, illetve az is, hogy a házban, a 
közösséggel együtt ünnepelve ve-
heti át a díjat, ahogy ez két éve 
László Bandy estében is történt 
a Pro Urbe Százhalombatta elis-
merés átadásakor. Török Sándor 

gratulált a díjazottnak és a kollek-
tívának is, a mindig mosolyogva, 
szívvel végezett munkához.

Baranyi Pálné, Erzsike alapí-
tó rendkívül megtisztelőnek ne-
vezte, hogy munkatársuk kapta a 
díjat, ami egyben a csapatmunká-
ban dolgozó egész közösség érde-
me és dicsősége. Kiemelte, hogy 
Briski János nem csak a szakma 
kiváló ismerője, hanem tudása 
remek átadója is. Külön megtisz-
teltetés, hogy az elismerést elhoz-
ták, és a házban vehette át a díja-
zott – tette hozzá.

Czeczon Zsuzsa intézmény-
vezető elmondta, hogy nagy iz-
galommal, szendvicsek és süte-
mények készítésével várták az 
ünnepi alkalmat. Briski János-
ról szólva nagyon fontos feladat-
nak nevezte, a kihalófélben lévő 
kosárfonás hagyományának to-
vább örökítését. Nagy alaposság-
gal, gondoskodó gazdaként végzi 
munkáját; elsőként érkezik reggel 
a műhelybe, ahol mindent előké-
szít. Nagyon szeretik egymást a 
gyerekekkel, akik sokat tanulnak 
abból is, hogy próbál férfi viselke-
dési mintát mutatni nekik. 

Czeczon Zsuzsa szólt arról is, 
hogy az ismert nehézségek és a 
változó törvényi keretek ellenére 
biztosított az Alapítvány működé-
se. Megpróbálnak olyan támoga-
tókat találni, amelyek a gyártás-

hoz kedvezményesen alapanya-
gokat, vagy ingyenesen egyéb 
felhasználható adományokat tud-
nak adni. Nagyon jó a kapcsolat 
az Önkormányzattal, amely a fi-
nanszírozás mellett, árusítási le-
hetőségekkel, illetve a foglalkoz-
tatottak által készített ajándékok 
rendelésével is segíti a tevékeny-
ségüket. Valóban vidám, nagy 
családot alkot az egész közösség; 
együtt nevetnek és olykor együtt 
sírnak – fogalmazott Czeczon 
Zsuzsa.

n

Fontosnak tartom, hogy a csat-
lakozással, a reménység színé-
vel szolidaritásunkat fejezzük ki 
az érintett családok és az ellátás-
ban résztvevő szakemberek iránt. 
Elkötelezettek vagyunk, hogy tá-
mogassuk a mozgalmat, és felhív-
juk a figyelmet a koraszülöttekre 
Százhalombattán is. Városunkban 
is vannak érintett családok, ame-
lyeknek igyekszünk minden segít-
séget megadni. 

Magyarországon minden 10. 
gyermek koraszülöttként érkezik, 
évente több mint 8 ezer kisbaba 
születik meg idő előtt.  A szakembe-
reknek, az orvosoknak köszönhető-
en ma már egyre több gyermeknek 
van esélye az egészséges élet eléré-
séhez, hogy a PICI HŐSÖK győztes-
ként éljék teljes életüket. 

Az egyesület (KORE) célkitűzé-
sei a koraszülésben érintett csalá-
dok megsegítése, elsősorban in-
formációk nyújtásával, közössé-
gi programok szervezésével és 
sorstársi közösség erejével. Fon-
tos küldetésüknek tesznek ele-
get szinte önkéntes alapon az or-
szág számos pontján. Segítik a ko-
raszülött osztályokat, közösséget 
építenek.

Ezen a napon a szolidaritás je-
gyében a világnap közös jelképé-
nek színébe, lilába öltöznek a ha-
zai és világ számos fontosabb épü-
letei.

Fejezzük ki közösen együttérzé-
sünket!

Vezér Mihály
polgármester

Folytatás az előző oldalról Koraszülöttek világnapja 2022 

Közös ünnep  
a PICI HŐSÖKÉRT!

Tíz éve van Magyarországon Koraszülöttek Világnapja. 
Nagy örömünkre Százhalombatta már hatodik alkalommal 
csatlakozott a Koraszülöttekért Országos Egyesület (KORE) 
országos mozgalmához. November 17-én a világnap közös 
jelképének színébe, lilába öltözik a Szent István tér. 
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Fábián Jánosné, Julianna néni 
és Kulcsár Károlyné, Veronika 
néni egy ideje már a Gondozóház 
lakói, Tölgyesi Pált Pannónia úti 
otthonában keresték fel. A virág-
csokor, illetve a bor mellé átadták 
a miniszterelnöki köszöntő okle-
velet is.

Julianna néni tősgyökeres száz-
halombattai, Veronika néni Er-
délyben született, de régóta Száz-
halombattán él. Jól érzik magu-
kat, beilleszkedtek a közösség 
életébe, szeretnek beszélgetni, 
emlékezni, aktívan részt venni 
mindenben. Mindketten büszkék 

családjaikra, amelynek tagjaival 
nagyon jó a kapcsolatuk, sűrűn 
találkoznak.

Tölgyesi Pál Ludányban szüle-
tett, családjával régóta a városban 
élnek, nagyon aktív, sokat sétál, 
eljár vásárolni is. Ahogyan me-
sélte jókedvű és összetartó a csa-
ládja, a humort nagyon fontosnak 
tartja, ami véleménye szerint sok 
mindenen átsegíti az embert.

A hosszú élethez véleményük 
szerint fontos a család, a dolgos 
mindennapok, a kitartás, a hit és 
a pozitív szemlélet.

Vezér Mihály elmondta, hogy 
élettapasztalata révén rendkívül 
sokat lehet tanulni az idősebb ge-

nerációtól. Fontos üzenet és pél-
daértékű derűs, optimista szemlé-
letük, amely sok nehézségen átse-
gíti az embert. A beszélgetésekből 
kiderült, hogy soha nem adták fel 
a küzdelmet, sőt, testileg és lelki-
leg is erősebben kerültek ki a pró-
batételekből.

Török Sándor is hangsúlyozta 
a köszöntöttek példája nyomán a 
pozitív szemlélet fontosságát, mi-
szerint, ha sírásra lenne is ok, ak-
kor sem szabad végleg elkesered-
ni. Mint mondta, számára is erőt 
adó és jó megtapasztalni, hogy 90 
évesen is van jövő.

n

A hagyományoknak megfelelő-
en november 11-én rendezték meg 
a Márton napi borünnepet, ahol 
az ország nevezetes borvidékeiről 
jöttek el (Etyekről, Gyöngyöspa-
táról, Bajáról, Hajósról) borászok.

Az újbor mellett terítékre ke-

rültek a tájegységek legjobb borai 
is. Megtelt a közösségi ház, ahol a 
Forr-Más együttes táncosai, illet-
ve a Csobolyó Borbarát Klub és a 
Muslinca Dalárda gondoskodott a 
kulturális programról. A libazsí-
ros kenyér és a borkóstoló meg-

hozta a kedvét a jelenlévőknek, és 
az est hátralévő része zenés-tán-
cos mulatsággá alakult át.

*
Az Óvárosban már rendszeres-

nek mondható a bolhapiaci ren-
dezvény, amire legutóbb novem-
ber 12-én, szombaton került sor 
a közösségi ház nagytermében, 
Windisch Szilvia szervezésében. 
Ezúttal nemcsak bolhapiacról volt 
szó, hanem jótékonysági gyűj-
tésről is az 1. sz. Általános Iskola 
Gyermekekért alapítványa javá-
ra. Ezért egészült ki a nagy érdek-

lődéssel kísért rendezvény pala-
csintapartival. A nap során a sike-
res programhoz számos felajánlás 
érkezett: gáztűzhelyek, gázpalac-
kok, rengeteg hozzávaló nyers-
anyag, sok-sok előre lesütött fi-
nomság, aminek köszönhetően 
egy időre lerövidült a kígyózó sor 
a Szent László téren. 

Az ügyes gyerekkezek lenyű-
gözték a jelenlévőket, talán ennek 
is köszönhető, hogy az alapítvány 
javára több mint 300 ezer forint 
adomány gyűlt össze a nap végé-
re. Szabó Gábor

Boldog éveket!
Három 90 éves szépkorú városlakót köszöntött az 
Önkormányzat nevében Vezér Mihály polgármester és 
Török Sándor alpolgármester november 9-én.

Jókedv, bor és  
palacsinta az Óvárosban

Megélénkült a kulturális élet az óvárosi Zenálkó Etel 
Közösségi Házban. 
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Szent Márton napja évszázadok 
óta a gazdasági munkák végét, a ter-
mészet téli pihenőjének kezdetét jelzi. 
Hagyományok, népszokások fűződ-
nek a koldusok és katonák védőszent-
jének nevéhez. A jeles napon a gazdák 
újbort töltenek a poharakba, libalako-
mával kínálják egymást és vendégei-
ket. Ezeket is felelevenítették a vidám 
rendezvényen, amelyen a Forr-Más 
Hagyományőrző Néptáncegyüttes és 
a Muslinca Dalárda is gondoskodott 
a jó hangulatról. A Csobolyó Borbarát 

Klub népszerűsítette a kulturált bor-
fogyasztást; díjnyertes termelőktől, 
borszakértőktől kaphattak tanácsokat 
az érdeklődők, akik zamatos nedűkkel 
koccinthattak.

Szabó Gábor óvárosi képviselő ba-
ráti társasággal érkezett, köszöntőjé-
ben örömét fejezte ki, hogy a közössé-
gi házban sikerült megrendezni a je-
les eseményt, aminek a BKK szokott 
otthont adni. Köszönetet mondott 
a szervező Csobolyó Borbarát Klub-
nak, illetve a fellépőknek. Lapunknak 

elmondta, hogy remekül sikerült az 
este, a vendégek fájó szívvel, fél órá-
val az eredetileg meghirdetett zárás 
után hagyták el a házat.

Vezér Mihály polgármester is meg-
emlékezett a rendezvényről, egyben 
köszönetét fejezte ki a szervezőknek 
közösségi oldalán. Mint írta: „jó bor-

nak nem kell cégér – tartja a közmon-
dás.  A Márton-nap szervezői azonban 
úgy gondolták, hogy ez az esemény ki-
váló alkalom arra is, hogy lehetővé te-
gyék a közönség és a bortermelők ta-
lálkozását. Gratulálok a Csobolyó 
Borbarát Klubnak a kiváló regionális 
rendezvényhez!” n

A politikus elmondta, hogy az uk-
rajnai háború és az elhibázott brüsz-
szeli szankciós politika miatt világ-
szerte rendkívüli módon megemel-
kedtek a közüzemi árak, ami nehéz 

helyzetbe hozta az önkormányzato-
kat is. Többszörösére nőttek a battai 
uszodai működési költségei is, azon-
ban a kormány ezen a területen is se-
gítséget nyújt, mintegy 50 millió fo-
rintos támogatást nyert el az intéz-
mény. 

Köszönetet mondott a kormány-
nak, egyúttal reményét fejezte ki, 
hogy Brüsszel változtat a hibás szank-
ciós politikán. Hangsúlyozta, hogy a 
kabinet továbbra is mindent megtesz 
a válság hatásainak enyhítéséért, a 
többi között kiállnak a rezsicsökken-
tés mellett. n

Vízen elkezdődött a csónakok kar-
bantartása, a téliesítés előkészítése, 
valamint megkezdték a móló-karban-
tartási munkálatokat.

Sajnos az októberi hónap sem ma-
radt el balesetek nélkül. Több helyen 
kellett forgalmat irányítani. Nagyon 
sok volt a kidöntött vagy az eligazított 
tábla, amit vagy kijavítottak, vagy je-
leztek a hivatal felé. 

Sajnálatos, hogy tűzeset is történt a 
Széchenyi utcában, ahol szintén köz-

reműködtek, és segítették a tűzoltók 
munkáját.

A szervezet koszorúzott, és egyben 
biztosította az ’56-os forradalom emlé-
kére tartott október 23-i rendezvényt, 
ami eseménymentesen zárult le. 

A mindenszentek és a halottak napi 
előkészületek, illetve azok felügyelete 
már október 28-án megkezdődött. 

A Városi Polgárőrség mindenkinek 
jó egészséget kíván.

n

PROG RAM AJÁN LÓPROG RAM AJÁN LÓ

HÍ REK-AK TU A LI TÁ SOKHÍ REK-AK TU A LI TÁ SOK

LED-csere program. Névre szó-
ló csomagokat vehetnek át novem-
ber 16-december 7-ig azok, akik a 
LED-csere programra regisztráltak, 
és regisztrációjukat szerződéssel visz-
szaigazolták. Az átvétel helye 2440 
Százhalombatta, Szent István tér 3. 
Polgármesteri Hivatal „A” épület, idő-
pontok: szerdánként: 08:00-12:00 és 
13:00-16:00 óráig, illetve pénteken-
ként: 14:00-17:00 óráig.

***
Megújult a kerékpárút. A MOL 

felújította Százhalombattát a Dunai 
Finomítóval összekötő kerékpárutat. 
Az út a vállalat tulajdonában van, de 

szabadon használható, a finomító 
mintegy 150 battai alkalmazottja jár 
kerékpárral munkába.(HTV)

***
Álláslehetőség. A Százhalom-

battai Arany János Általános Iskola 
és Gimnázium állást hirdet pedagó-
giai asszisztens munkakörbe, határo-
zott időre, teljes munkaidőbe, közal-
kalmazotti jogviszonyba. Elvárt vég-
zettség: érettségi és pedagógiai asz-
szisztensi képesítés. Az önéletrajzok a 
titkarsag@aranybatta.hu e-mail cím-
re küldhetők. Érdeklődni 06-30-242-
6838 telefonszámon lehet.

 n

November 18. (péntek) 17 óra: 
Családfa kutatás kezdőknek - Lehocz-
ki Zsuzsanna történész, családfakuta-
tó előadása – HBVK

November 19. (szombat) 16 
óra: Mesedélután – HBVK

November 19. (szombat) 18 
óra: Proseccós éjszakák 8. – BKK

November 24. (csütörtök) 13 
óra: „Időbolt” Minden korszak kap-
ható - VEKOP 7.3.4-17-2018-00027 
számú pályázat projektzáró eseménye 
– „Matrica” Múzeum

December 2. (péntek) 15.30 
óra: Találkozás a Mikulással és kará-
csonyi dekoráció készítés – „Matrica” 
Múzeum

December 3. (szombat) 16 
óra: Papírszínház, mesés pillanatok, 
kézműveskedés – HBVK

December 17. (szombat) 16 
óra: Diadélután, kézműveskedés – 
HBVK

n

Működési támogatás  
az uszodának

A kormány közel 50 millió forintot biztosít év végéig a száz-
halombattai Városi Sportuszoda működéséhez – tájékozta-
tott Bóna Zoltán országgyűlési képviselő november 8-án.

Mozgalmas hónap
Sok tennivalója volt a százhalombattai polgárőröknek 
októberben is – derül ki a szervezet beszámolójából.

Márton-napi mulatság – 
Regionális borkóstoló

Zenével, tánccal, finom borokkal és hagymás libazsíros 
kenyérrel várták a városlakókat a Csobolyó Borbarát Klub 
szervezésében a százhalombattai Zenálkó Etel Óvárosi 
Közösségi Házban a Márton-napi Újbor Ünnepén november 
11-én.

Várják a karácsonyfa felajánlásokat. Százhalombatta Polgármes-
teri Hivatala várja azoknak a százhalombattai magánszemélyeknek a 
jelentkezését, akik szívesen felajánlanák a tulajdonukban lévő, legalább 
három méter magas fenyőfájukat, amely a Szent István téren túl – a tele-
pülésrészeken, Urbárium, Újtelep, Dunafüred és az Óváros központi tere-
in –, valamint az intézményekben kerülnek majd felállításra. A fa kivágá-
sáról és elszállításáról az önkormányzat gondoskodik. A jelentkezéseket 
2022. november 20-ig a Százhalombattai Polgármester Hivatal Műszaki 
Irodáján Kovács-Borbély Zsuzsa várja, e-mailen: kovacszs@hivatal.
battanet.hu; vagy telefonon: (23) 542-274; (23) 542-139.
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Az egész országot érintő, rezsiválság 
okozta bezárások sajnos a Barátság 
Kulturális Központot is utolérték.

A többszörösére növekedett gáz- 
és villanyár kigazdálkodása, megfele-
lő takarékossági intézkedések mellett 
kiküszöbölhető lett volna, azonban a 
megemelkedett távhődíjakat az intéz-
mény költségvetése nem fedezné. En-
nek következtében Százhalombatta Vá-
ros Önkormányzatának képviselő-tes-
tülete október 27-ei döntése alapján 
november 7-től, a fűtési időszak idejé-
re a Barátság Kulturális Központ zárva 
tart. Az intézményben működő foglal-
kozások helyszínei átkerültek a Zenálkó 

Etel Óvárosi Közösségi Házba és a 
Kszellmann Flóra Dunafüredi Közössé-
gi házba, ahol biztosítani lehet az alap 
körülményeket a csoportok számára. 

Mindezek mellett fő feladat, hogy a 
BKK működőképes állapotban legyen 
a nyitásig, és a szűkebb lehetőségek el-
lenére továbbra is színesebbé varázsol-
juk a mindennapokat különböző kültéri 
programokkal, melyekről hamarosan a 
Facebook-oldalunkon és a baratsagkk.
hu weboldalon tájékozódhatnak.

Reméljük, hogy nem sokára ott foly-
tatjuk, ahol abbahagytuk.

Barátság Kulturális Központ! 
Érték és élmény!

Tájékoztatás a Barátság Kulturális 
Központtal kapcsolatosan

ADVENT 
SZÁZHALOMBATTA

ÜNNEPÉLYES GYERTYAGYÚJTÁS A SZENT ISTVÁN TÉREN
2022. NOVEMBER 27. (VASÁRNAP) 17 ÓRA

FENYŐFADÍSZÍTÉSEK TELEPÜLÉSRÉSZENKÉNT
FŐTÉRI KARÁCSONYFA-DÍSZÍTÉS

2022. DECEMBER 7. (SZERDA) 10 ÓRA • VÁROSKÖZPONT, SZENT ISTVÁN TÉR
URBÁRIUM, ÚJTELEP

2022. DECEMBER 7. (SZERDA) 17 ÓRA • SZÁZHALOM EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT ELŐTT
DUNAFÜRED

2022. DECEMBER 7. (SZERDA) 17:45 ÓRA • NAPSUGÁR TÉR
ÓVÁROS

2022. DECEMBER 9. (PÉNTEK) 17 ÓRA • SZENT LÁSZLÓ TÉR

SZERETETTEL VÁRJUK ÖNT ÉS KEDVES CSALÁDJÁT ADVENTI ÜNNEPSÉGEINKEN!
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Immáron második alkalommal került 
sor óvodánkban a Márton napi lám-
pás felvonulás megrendezése. A hét 
elejétől a csoportokban az óvó nénik 
korcsoportjuknak megfelelően megis-
mertették a gyermekeket Szent Már-

ton püspök történetével, a ludak élő-
helyével.

Ludas versekkel, dalokkal, mesék-
kel színesítették a hétköznapokat, és 
közösen lámpásokat készítettek. A hét 
lezárásaként a szülők részvételével 16 
órától szerveztük meg a lámpás felvo-
nulást. Az óvoda udvara hamar meg-
telt az érdeklődő szülőkkel, valamint 
a meghívott vendégekkel, régi dolgo-

zóinkkal. A gyerekek bemutatták a 
csoportban tanult verseiket, mondó-
káikat, dalaikat, majd Márton napi 
„lakomára” invitáltuk a résztvevőket. 
Libazsíros kenyeret lilahagymával és 
meleg teát kínáltunk.

Sötétedéskor az óvoda apraja-
nagyja felkapcsolta a lámpását, és 
hosszú menet indult az óvodától a 
Szent István térig, hogy a jó cseleke-
detet szimbolizáló fény minél több 
emberhez eljusson.

Nagy kört alakítva közös énekléssel 
zártuk a programot.

Szalai Enikő
intézményvezető-helyettes

Százhalombatta 4 általános iskoláját 
érintve, közel 250 fős fáklyás menet 
vonult végig a sétányokon október 27-
én este 18 órai kezdettel az oktatásért, 
a pedagógusokért és leginkább a gye-
rekekért.

A látványos séta célja az volt, hogy 
a felvonulók városszerte szimboliku-
san rávilágítsanak az oktatással kap-
csolatos gondokra.

A menethez csatlakozó szülők, di-
ákok, nagyszülők, pedagógusok és az 
üggyel szimpatizálók mindannyian 
bíznak benne, hogy helyi kiállásukkal 
csatlakozva az országos megmozdulá-

sokhoz, sikeresen felhívják az illeté-
kes döntéshozók és vezetők figyelmét 
a közoktatási intézmények falai kö-
zött lévő rendszerszintű problémákra, 
melyek napról-napra egyre több gyer-
mek és családjaik életére vannak ki-
hatással.

Az esemény zárásaként a Szent Ist-
ván teret betöltötték a Mi vagyunk a 
Grund dallamai, miközben a közös ki-
állás szimbólumát fénylő élőképként 
kirajzolva álltak körbe a résztvevők. 
(Fotó: Tóth Erzse Photography)

Németh Judit
szervező szülő

Második alkalommal született dön-
tés a Százhalombattai Arany János 
Iskola és Gimnáziumban arról, hogy 
részt veszünk a „Programozás és di-

gitalizálás gyermekek és fiatalok szá-
mára Európában – „Meet and Code” 
című eseményen. Pályázatunk sike-
res volt, újabb rendezvénnyel gyara-
pítottuk hagyományaink körét. Ezút-

tal is a programozás, az algoritmikus 
gondolkodás fejlesztése szerepelt cél-
jaink között. 

A robotika és annak kísérőfelada-

tai a 2018-2019. tanévtől szerepel-
nek intézményünk informatikai, illet-
ve digitális kultúrával kapcsolatos te-
vékenységei között. Úgy gondoljuk, jó 
döntést hoztunk, amikor játékos for-

mában, padlórobotok használatával 
kezdtük fejleszteni tanulóink térbeli 
tájékozódását, logikus, algoritmikus 
gondolkodását. 

Az eltelt évek alatt eszközeink fo-
lyamatosan gyarapodtak. Ebben a 
tanévben már Zümi, a méhecske, 
Kami, a kis kaméleon és Botley, a 
programozható padlórobot is várja 
a gyerekek utasításait. Kicsik és na-
gyobbak örömére a „Scottie Go!” ké-
pességfejlesztő játék mellé megérke-
zett a Headu-család „Kódolj könnye-
dén!” logikai fejlesztődoboza is. 

Eszközeink megvásárlásához, a 
padlórobot-géppark bővítéséhez az 
anyagi forrásokat a „Meet and Code” 
pályázat elnyerése és az Aranykapu 
Alapítvány támogatása tette lehetővé. 
Nagy segítségünkre volt a tervezés-
ben és a megvalósításban a kuratóri-
um részéről Czakó Nicolette, az ala-
pítvány titkára.

Egy nagyszabású rendezvény is 
kapcsolódott a pályázathoz, melyet a 
tavalyi online program után, idén si-
került személyes jelenléttel megva-
lósítanunk; október 20-án a Sajátos 
Nevelési Igényű Tanulók Tagozatá-
ra járó diákjaink együtt dolgoztak az 
alsó tagozatos gyerekekkel. Kódok-
kal megjelenített útvonalakon halad-
tak, különböző városi intézményeket 

kerestek fel, vagy éppen maguk ter-
vezték meg a logikus, optimális lépé-
seket. Reményeink szerint a csapat-
munka, az élménypedagógiai elemek 
használata, a tanulásban akadályo-
zott és a többségi osztályokban tanu-
ló diákok együttműködése minden 
résztvevőnek hasznára vált. Képzelet-
beli, a térképek segítségével megva-
lósított városi sétánkon elkísért ben-
nünket Gyapi, Százhalombatta kaba-
lafigurája is. Ezért a lehetőségért a 
Barátság Kulturális Központ igazga-
tójának, Szigetvári Józsefnek tarto-
zunk köszönettel!

A pályázaton elnyert összeg lehető-
vé tette, hogy a fejlesztő játékokon kí-
vül mikroportokat vásároljunk. Ezek 
az eszközök rendezvényeink színvo-
nalasabb technikai lebonyolítását te-
szik lehetővé. A beszerzés során eb-
ben az esetben is számíthattunk az 
Aranykapu Alapítvány segítségére. 
Köszönjük!

Pályázati eredményeink és a sike-
res rendezvényeink további kreatív 
munkára „kódoltak” bennünket. Már 
a következő tanévre gyűjtjük az ötle-
teket!

Bánfalvi Éva
alsó tagozat 

intézményvezető-helyettes

Márton nap a Kipp-Kopp Óvodában Álljunk bele, ha kell! – Szolidaritási 
fáklyás menet az oktatásért

Zümi vagyok, indulhatunk?!
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A Százhalombattai Arany János Álta-
lános Iskola és Gimnázium elmúlt hó-
napja az Erasmus+ program jegyében 
telt, és számos tevékenységet valósí-
tottunk meg. Amellett, hogy kapcso-
lódtunk a nemzetközi Erasmus Day 

programhoz, a 2020 decemberében 
kezdődött GEMS of Europe projekt 
keretén belül két nemzetközi diákcsere 
programon vettünk részt az osztrák és 
a spanyol partneriskolában. 

A két mobiltás során összesen ti-
zenhárom tanuló és pedagógus talál-
kozhatott a többi öt partneriskola di-
ákjaival és tanáraival, és nyerhetett 
betekintést más oktatási intézmények 
mindennapi gyakorlatába. A projekt fő 
témája a játék és élmény alapú tanu-
lás, és a találkozók során megvalósított 
tevékenységek és szabadidős progra-
mok is e köré a téma köré épültek egy-
egy terület kiemelésével. A bécsi diák-
csere hete a sport és a zene jegyében 
telt, míg a spanyol találkozó feladata-
iban elsősorban a tudományok kerül-
tek előtérbe. 

A diákok a találkozókra prezentáci-
ókkal készültek, amelyekben egy-egy 
dalt és népmesét ismertettek meg tár-

saikkal egy kis élő előadással színesít-
ve. A diákok nemzetközi csapatokban 
dolgoztak, és mini projekteket valósí-
tottak meg, amelyek során anyagokat 
és ismereteket gyűjtöttek a látogatott 
országok kultúrájával és hagyománya-

ival kapcsolatban. Mindemellett részt 
vettek hagyományos sportjátékokon, 
szabaduló szobában, interaktív város-
felfedező túrákon, illetve közösen ját-
szottak társas és digitális játékokon. 

Természetesen lehetőség adódott 
az osztrák és a spanyol főváros néhány 
nevezetességét is megismerni és sze-
mélyes élményeket gyűjteni más euró-
pai kultúrákról. 

Kísérő pedagógusként mérhetetlen 
büszkeséggel töltött el minket, hogy 
diákjaink minden feladatban tökéle-
tesen helytálltak, folyékony angolság-
gal kommunikáltak nemzetközi társa-
ikkal, és könnyen beilleszkedtek a hat 
nemzet diákjaiból álló csapatba. A hét 
során fogadó családoknál laktak, így 
betekintést nyerhettek társaik min-
dennapi életbe is.

A búcsúzáskor elhullajtott könnyek 
bizonyították, hogy a diákok között sok 
új barátság alakult, biztos vagyok ben-

…és így részt vettem a 2022. évi Vi-
lág Legnagyobb Tanórája keretein be-
lül megrendezésre kerülő EIT Food – 
Youth Misson képzésen. 

Persze nemcsak én, hanem az 
ökoiskolák közül a Százhalombattai 
Arany János Általános Iskola és Gim-
názium is.

Az EIT-Food által kifejlesztett, 
élelmiszerekkel és táplálkozással kap-
csolatos oktatási csomag tananyagfej-
lesztése lassan a végéhez ér, de előtte 
még szerették volna kikérni a vélemé-

nyünket az oktatási csomag leírásával 
és tartalmával kapcsolatban. 

A Food Careers tananyag jelenleg 
kísérleti stádiumban van. Így hirtelen 
tananyag-, óraterv kritikusok lettünk 
a 11.a osztállyal a természettudomány 
órákon. Kísérleteztünk, növényi teje-

ket készítettünk, mértünk, ízleltünk, 
start-up fenntartható vállalkozást ter-
veztünk, véleményeztünk…pontosan 
úgy, ahogy kérték tőlünk.

Közben a diákok bepillanthattak az 
új élelmiszerek és élelmiszeripari ter-
mékek tervezésének és forgalmazá-
sának folyamatába, a tudományos és 
ipari szférába, hogy így jobban meg-
értsék az élelmiszer-ellátási hálózatot.

Azt mondhatom, hogy szórakozva 
tapasztaltunk, együtt gondolkodtunk, 
könnyen tanultunk, és milyen jó érzés 

lesz, ha egyszer a mi javaslatunkat ol-
vashatjuk majd a jövő tankönyvében 
Európa szerte. 

Adorjánné Káldi Boglárka
kémia-környezettan tanár, 

intézményvezető-helyettes

Aranyos diákcserék Európában

„Örömmel értesítjük, hogy Ön bekerült 
a szerencsés 20 pedagógus közé”…

A szertartás szolgálatát Csűry Ist-
ván, a Királyhágómelléki Reformá-
tus Egyházkerület püspöke végezte. A 
zsúfolásig megtelt református temp-
lomba orgona- és tárogatószóra vo-
nult be a beiktatást végző püspök az 
új vezető lelkipásztorral, több refor-
mátus lelkész, valamint Bierbauer 
Zsolt főgondnok és Németh Zsolt 
tiszteletbeli főgondnok kíséretében. 

Csűry István az igehirdetésében a Zsi-
dókhoz írt levél alapján szólt a meg-
jelentekhez, hangsúlyozva, hogy Isten 
szolgálata mindig különös kiváltság. 
Mint mondotta, a mai nehéz idők ese-
ményei sokszor elkeserítik a modern 
embert, ám Jézus Krisztus közbenjá-
ró és főpapi munkája mindenkinek 
reménység lehet, s ezt a reménysé-
get Isten szolgáinak minden esetben 

úgy kell tudniuk közvetíteni, hogy azt 
a legegyszerűbb emberek is felismer-
hessék. 

A hivatalába ünnepélyesen is be-
iktatott dr. Fazekas István vallomást 
tett arról, hogy Isten különös kegyel-
mének ismerte fel azt a tényt, hogy 
magyarnak született. Az Erdélyi Gyü-
lekezet egyik küldetését abban látja, 

hogy a sokasodó karitatív munkák 
elvégzése mellett jelentős értékköz-
vetítő szerepe legyen az erdélyi és a 
magyarországi reformátusság kö-
zött. Kiemelte, hogy folyamatosan 
arra fog törekedni, hogy a magyar re-
formátusság egysége minél teljesebb 
lehessen.

A Százhalombattán élő dr. Fazekas 
István a jogi egyetem elvégzése után 
szerzett teológus diplomát, majd te-
ológiai doktorátust. Kiemelt kutatási 
területe a zsoltárok poetológiai kér-
déseinek vizsgálata. Egyetemi ad-
junktusként több éven át a felvidéki 
Selye János Egyetem Református Te-
ológiai Karán tanította a héber, a gö-
rög és a latin nyelvet. Jókai-díjas drá-
maíró, öt gyermek édesapja.

n

Beiktatták az Erdélyi Gyülekezet  
új vezető lelkészét

Ünnepi istentisztelet keretében beiktatták tisztségébe dr. Faze-
kas Istvánt, az Erdélyi Gyülekezet vezető lelkészét. Budapesten, 
a Reménység Szigetén november 6-án. 

ne, hogy ezek az utazások életre szóló 
élmények voltak számukra. 

A projekt következő állomása a 
március közepén az iskolánkban meg-
rendezésre kerülő diákcsere program 

lesz, amely során lehetőségünk lesz 
mindazt a vendégszeretetet viszonoz-
ni, amelyet az eddigi találkozók során 
a partnereinktől kaptunk.

Szabóné Jassó Ágnes
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A betörők többsége oda hatol be, 
ahol őt nem látják, ahol gyenge biz-
tonsági rendszert tapasztal, ahol kevés 
munkával, rövid idő alatt tud a lehe-
tő legnagyobb haszonra szert tenni, és 
ahol a legkisebb az elkövetéssel együtt 
járó lebukás kockázata.

A betörők általában előre nem tud-
ják, hogy a feltört ingatlanban milyen 
értéket találnak, de könnyen mozdít-
ható és értékesíthető tárgyakat keres-
nek, például műszaki cikkeket, hír-
adás-technikai berendezéseket, kerti 
kisgépeket vagy az udvaron található 
hulladék vasakat.

Ahhoz, hogy Ön ne váljon bűncse-
lekmény áldozatává:
•  Tegye láthatóvá az ingatlant pl. 

mozgásérzékelős reflektor felsze-
relésével, emellett célszerű valami-
lyen elektronikus vagy mechani-
kus vagyonvédelmi berendezéssel 
ellátni, ami megnehezíti az ingat-
lanba való bejutást!

• Az élő sövények, és a zárt keríté-
sek magassága lehetőleg ne halad-
ja meg a 90 centiméteres magassá-
got, mert azzal gátolja a biztonsá-
got fokozó rálátást!

• Az ajtókon legyen legalább bizton-

sági zár, lehetőség szerint pedig a 
nyílászárókon rács!

• Ha van rá lehetősége, riasztót is 
szereltessen fel az épületre!

• Gondosan zárja el a kerti szerszá-
mokat, létrákat. A betörőnek segít-
séget nyújthat az ingatlanba való 
bejutásban pl. a kalapács, fúró, 
 létra!

• Amennyiben hosszabb időre - külö-
nösen a téli időszakban - felügyelet 
nélkül kell hagyni az ingatlant, ak-
kor abból az értéktárgyakat - elekt-
romos háztartási berendezések, 
mezőgazdasági kisgépek - biztonsá-
gosabb helyre kell vinni, illetve azo-
kat felügyelet mellett kell tárolni!

• Az őszi/téli időszakban nem hasz-
nálatos kerékpárt, vízparti nyara-
ló esetén a csónakot, kerti (kisebb 
méretű) gyerekjátékokat, műszaki 
szerszámokat is zárja el!

• Az őszi/téli időszakban alkalman-
ként látogasson el hétvégi házához, 
hogy ellenőrizze a területet, a kert-
kapuk és a ház nyílászáróinak érin-
tetlenségét!

• Amennyiben jónak mondható a la-
kóközösség, érdemes megkérni va-
lamely megbízható, állandó, kör-
nyékbeli lakót az ingatlan időközön-
kénti ellenőrzésére. Idegenekkel ne 
közölje, hogy mikor nincs a nyaraló-
ban, de megbízható szomszédjaival 
megoszthatja az információt.

Amennyiben a hétvégi házhoz kiér-
kezve azt tapasztalja, hogy ott illeték-
telen járt, és vagyon elleni bűncselek-
mény történt, az eredményes felderítés 
érdekében hagyja a helyszínt érintetle-
nül és hívja a rendőrséget a 112-es se-
gélyhívó számon!
Pest MRFK Bűnmegelőzési Osztály

S P O RTS P O RT

Ön tehet legtöbbet hétvégi háza, nyaralója biztonságáért
A hideg idő közeledtével a nyaralók, hobbi kertek tulaj-
donosai egyre kevesebb időt töltenek ingatlanjukban, a 
nyaraló övezetek kezdenek elnéptelenedni. A hosszabb-
rövidebb ideig üresen maradó lakás, ház nagy csábítást 
jelenthet a betörők számára – figyelmeztet a rendőrség.

Kevésen múlott – háromgólos 
vereség hazai pályán a BFKA-
Veszprém ellen október 29-én 
(22-25; 11-12).

Új edző, új remények. Koncsár 
Gergely vezetőedzőként először ült 
az SZKE kispadján, sajnos sérülés-
hullám is nehezítette munkáját. Az 
eddigi eredménytelenség okán, nagy 
elszántsággal várta a hazai csapat a 
mérkőzést, amit görcsösen kezdett. 
A 7. percben 0-4-es eredményt muta-
tott a tábla, ráadásul kiállították Mo-
gyorósi Tamást. Időkérés során si-
került rendezni a fejeket. Kettő perc 
alatt felzárkóztak egy gólra, majd a 
vezetést is átvették. A pihenőre végül 
a vendégcsapat mehetett előnnyel.

A második félidő elején a veszp-

rémi három gólos előnyt építettek 
fel. Ebből a hátrányból sikerült a 37. 
percre visszakapaszkodni mínusz 
egyre, de ekkor egy 6 perces hazai gól-
csend következett. A 49. percben 16-
21-es állásnál eldőlni látszott a mér-
kőzés, azonban Kiss Attila nem így 
gondolta. Alig több mint kettő perc 
alatt négy gólt lőtt. A vendég fiatalok 
ismét tudtak újítani, és az egyenlítést 
már nem engedték, sőt egy kiállítás-
nyi előnyüket kihasználva végleg el-
döntötték a mérkőzést.

Húsz perc jó játék kevés volt 
– Négy góllal kikapott hazai pá-
lyán a Százhalombattai KE a KK 
Ajka csapatától a november 5-i 
fordulóban (20-24; 10-10).

Álomszerű kezdés – a mérkőzés 

első huszonkét percében, minden úgy 
működött, ahogy kell: kapus teljesít-
mény, feszes védekezés, ötletes, ered-
ményes támadó játék, 10-5-ös SZKE 
vezetés. Ám ekkor valami érthetetlen 
történt; védelmi hibák, kihagyott zic-
cerek, figyelmetlenség, és a szünetre 
egyenlítettek a vendégek.

A második félidőben a battai csa-
pat ott folytatta, ahol abbahagyta. To-
vábbi hét perc lőtt gól nélkül – össze-
sen 15 perc – és már három gólos hát-
rány. A vesszőfutás nem állt meg, és 
a 48.percben már 14-21-et mutatott 
az eredményjelző. Ezt a meccs végé-
re kicsit sikerült kozmetikázni, de ez 
sovány vigasz.

Elajándékozott két pont – 
PLER-Budapest - Százhalombat-
tai KE 30-26 (16-15).

Nem a battaiak voltak a novem-
ber 11-i mérkőzés esélyesei idegen-
ben az NB I-be vágyó fővárosi csapat 

ellen. Az SZKE nagy koncentrációval 
és hatalmas akarattal kezdte a mérkő-
zést. A 12. percben 4-4-es állás után, 
Zatureczki Kevin góljával, először ve-
zettek. Fej-fej mellett haladtak a csa-
patok, de a 20. perc környékén né-
hány jó védekezéssel és jó támadás 
befejezéssel három gólos előnybe ke-
rültek. Ezt a félidő végén a hazaiak le-
dolgozták, egy góllal vezettek.

A második félidőben ismét az 
SZKE kezdeményezett, de nem tudtak 
előnyt kiépíteni. 20-20-as állásnál is-
mét több jó védekezés, védés követke-
zett és elléptek három góllal. A mér-
kőzés végjátékában a hazaiak tudtak 
újítani, és az utolsó két percben há-
rom gólt lőve megnyerték a mérkő-
zést.

A következő hazai mérkőzés: Száz-
halombattai KE – PICK Szeged U21, 
2022.11.19., szombat, 18 óra, százha-
lombattai sportcsarnok.  n

Nehéz időszak
Várat magára az áttörés, miután az edzőváltás óta sem sikerült 
nyernie a Százhalombattai KE csapatának az NB I/B férfi kézi-
labda bajnokságban. Az utóbbi három mérkőzés összefoglalója 
Tallér Zsolt technikai igazgató tájékoztatása alapján. 

Tejes István, a battai klub alel-
nökének tájékoztatása szerint 4 fővel 
vettek részt a megmérettetésen.

A 26 éves Grátz Benjamin minden 
versenyszámot megnyert, amiben el-
indult, 3 számban úszott új országos 
csúcsot: 100 m hát 59.82, 100 m pille 
57.76, 200 m hát 2:13.14.

A csapatban először szereplő 
Karapancsev Kristóf 1 első helyezéssel 
járult hozzá a csapat jó szerepléséhez. 

Tóth György elnök 2 második hely-
lyel gyarapította a csapat pontszámát. 
Így a kis létszám és a kevés verseny-
szám teljesítés ellenére is a résztvevő 
44 csapatból a 23 helyen végeztek, 6 
első és 2 második hely megszerzésé-
vel.

Nagy erőkkel készülnek a követke-
ző megmérettetésre, ami december 
3-4 lesz Törökbálinton.

n

Szenior úszósikerek
Hat arany- és két ezüstérmet szerezett a Száz Halom Városi Úszó 
Klub Egyesület a november első hétvégéjén megrendezett XIX. 
Hódmezővásárhelyi Nemzetközi Szenior Úszóversenyen.
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Keresztrejtvény
PopperPéterpszichológus,pszichoterapeuta1933. november 19-én született. Gyakran szerepelt rádióban, tele-
vízióban, újságokban adott tanácsokat, így nagy ismertségre, népszerűségre tett szert. Könyveit is jól fogadták az 
olvasók. Rejtvényünk egy tőle származó idézetet tartalmaz.
A megfejtéseket 2022. november 25-éig várjuk a hirtukor@mail.battanet.hu, vagy a Hírtükör Szerkesztősége, 2440 Százhalombatta, 
Ifjúság útja 7. (Polgárok Háza) címre. A helyes megfejtők közül többen karácsonyi meglepetésben részesülhetnek.
Az előző számban megjelent rejtvényünk helyes megfejtéséért Százhalombatta Helytörténeti Arcképcsarnoka Városépítők című I. 
kötetét Pintér Istvánné veheti át a Polgárok Háza portáján munkaidőben. Gratulálunk!
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Megrendelés és információ:
aceldepo23@gmail.com

Telefon: 06-20-250-3585
Szállítás megoldható!

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

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!

Tetődoktor – Régi hajlott tetők javítása, cseréje, beázás elhárítás, bádogozás, 
Lindab tető, új tető cserepezése, kisebb javítások, SOS munkák: 06-30-622-5805, 
06-20-492-4619

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

Teherautó bérlése  költöztetéshez, 
fuvarozáshoz! Autószállító bérlése 
ugyanitt!    
06 20 250 6115; 06 20 250 3585


