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Karácsonyi hangulat, díszek 
és fények várták az ünneplőket a 
Szent István téren, ahol a Barát-
ság Kulturális Központ előtt ke-
rült sor a gyertyagyújtásra. Több 
százan, kicsik és nagyok látogat-
tak ki a rendezvényre, amelyet ha-
gyományosan a Canticum Novum 
Énekkar, valamint Szűcs Gabi 
énekes, hazai swing-királynő mű-
sora színesített. Az Arany isko-
la alsó tagozatos tanulója, az Új 
Színházban is rendszeresen sze-
replő Csíkos Krisztián mondta 
el József Attila, „Betlehemi kirá-
lyok” című versét.

Szigetvári József, a szervező 
kulturális központ igazgatója kö-
szöntötte az egybegyűlteket, mint 
mondta, a karácsony nem külső-
ségekben, hanem a szívünkben 
rejtőzik; az ezekben a hónapok-
ban megélt nehéz időszakban kü-
lönösen fontos, hogy „lélektől lé-
lekig megöleljük egymást” és ösz-
szefogjunk, akár a családon be-
lül, az utcában, vagy a városban. 
A fény előbb vagy utóbb, de min-
dig megérkezik, a kérdés az, hogy 

van-e bennünk erő, hit, akarat és 
remény, hogy ezt kivárjuk, és tü-
relemmel, szertettel, egymás felé 
fordulva, közösségeinket meg-
őrizve jussunk túl a nehézsége-
ken. Reményének adott hangot, 
hogy ez a tavalyi év után, most is 
így lesz.

Vezér Mihály polgármester 
 köszöntőjében hangsúlyozta, 
hogy mindig is szükségünk volt 
arra, hogy megéljük az advent, az 
Úr eljövetelének hangulatát, kü-
lönösen így van ez a jelenlegi ne-
héz helyzetben. A korábbiakhoz 
képest sokkal nagyobb jelentő-
séggel bírnak azon szavaink, mint 
a béke, a barátság és a biztonság. 
A szomszédos háború okán, most 
kiváltképp tennünk kell azokért, 
akik magányosan, kiszolgáltatva 
töltik az ünnepi időszakot, köztük 
a Kárpátalján élő magyar honfi-
társainkra. Amikor úgy tűnik, 
hogy egyre inkább teret nyer a sö-
tétség, akkor nem véletlen, hogy 
az egyházi liturgia szerint elérke-
zik a fénygyújtás ideje. Ilyenkor 
magunkba nézünk, mérlegeljük 

azt, hogy mit tettünk jól vagy 
rosszul, mit kellett és mit nem 
kellett volna cselekednünk az év 
során; mindnyájunkat erővel tölt-
het el az őszinte számvetés. 

Nagyon fontos az is, hogy több 
figyelmet és lélekben odaszánt, 
minőségi időt fordítsunk a szeret-
teinkre. Ne az ajándékok legye-
nek az elsődlegesek, fejezzük ki 
szeretetünket, tiszteletünket, 
nagyra becsülésünket családtag-
jaink, embertársaink iránt. A 
megszokott díszfények helyett 
most csak gyertyaláng világít, 
amely azonban sokkal erősebb a 
reflektorok fényénél. Mindenki 
lelkében felcsillanhat egy hasonló 
szeretetláng, amely az év minden 
napján világít; az erősödő szere-
tet és a fohászok véget fognak vet-
ni a háborúnak, a megpróbáltatá-
soknak. 

Reményének adott hangot, 
hogy együttes erővel, tevőlegesen 
is összefogva – ahogy a covid jár-
vány idején –, megerősödve kerül 
ki a mostani helyzetből Százha-

lombatta. Vezér Mihály beszéde 
zárásaként békés, szeretetteljes 
ünnepet kívánt a városlakóknak.

Az egyházak képviselői is meg-
osztották ünnepi gondolataikat.

A katolikus egyház nevében 
Wéber Tamás arról szólt, hogy 
hajszolt, lármás életünkben foko-

zott mértékben szükségünk van a 
csendre és a nyugalomra. Az aján-
dékozás lázában, a hangos tüleke-
désben tudjunk megállni, elcsen-
desedni, hogy karácsonykor lé-
lekben boldogan találkozhassunk 
Jézus Krisztussal.

Sárosi Gábor református lel
kész arra buzdított, hogy Keresz-
telő Jánoshoz hasonlóan, a hívek 
is hirdessék az evangéliumot, be-
széljenek Jézusról, aki kegyelem-
ből megadja a mennybe való be-
bocsájtáshoz szükséges bűnbo-
csánatot és üdvösséget azoknak, 
akik ezt hittel kérik tőle. Misszi-
ói feladat az is, hogy békességre 
törekedjünk, szeretetben világító 
lélekkel.

Káplán Pál szerb ortodox pa
rókus a többi között úgy fogalma-
zott, ahhoz, hogy tudjunk örül-
ni az ünnepnek, fel kell készül-
nünk. Krisztus eljött és feltámadt 
azért, hogy ennek mi is örök ré-
szesei legyünk. Az advent, az Úr 
eljövetelének örömteli várása 
kapcsán Saint-Exupéry, „A kis 

herceg” című könyvéből idézett; 
amikor a főhős megszelídíti a ró-
kát, az utóbbiban megfogalmazó-
dott: „micsoda drága kincs a bol-
dogság” – ez lehet a miénk, ha be 
tudjuk fogadni Jézust, az egyedü-
li, halhatatlan Istent.

A hit lángja
Ünnepi műsor keretében gyújtották meg az adventi 
koszorú első, „hitet” jelképező gyertyáját Százha-
lombattán, a főtéren november 27-én.

Foly tatás a 2. ol da lon
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Lezajlott az ültetés első üteme 
november 4. hetében, a polgár-
mester november 25-én adta át a 
gyermekek névtábláit a családok 
társaságában.

Vezér Mihály elmondta, sok 
településen meghonosodott ez a 
gyakorlat, javaslatára az idei feb-
ruári képviselő-testületi ülésen 
döntöttek arról, hogy a százha-
lombattai szülők kisgyermekük 
után – a Babacsomag és az egy-
szeri 30 ezer forintos juttatás mel-
lett – egy facsemetét is igényel-
hetnek, mely a város valamelyik, 
erre a célra kijelölt közterületére 
kerül kiültetésre egy névtábla kí-
séretében. 

A SZISZKI melletti játszótér-
re Urbáriumban 4, Dunafüreden 
a Nyúldomb melletti lakótelepi 
területre 30, a Köztársaság téri a 
játszótérre 17, az óvárosi Csóna-
kos Lakóparkhoz pedig 16, össze-
sen 67 facsemetét telepítettek. Az 
állomány jellemzően kocsányos 
tölgy, kis és nagy hárs, mezei és 
korai juhar, virágos és magas kő-
ris, kisebb részben madárcseresz-

nye, törökmogyoró, vadalma és 
vadkörte. 

Szólt arról is, hogy mintegy 3 
éve csökken Százhalombatta lé-
lekszáma, ezzel is szeretnék csa-
ládalapításra és gyermekvállalás-
ra buzdítani város lakóit, akik re-
ményeik szerint örömüket lelik 
majd a természetben, amikor ké-
sőbb visszalátogatnak fáikhoz. A 
program továbbá jól szolgálja a 
környezetvédelmi célokat, illet-
ve erősíti a lokálpatriotizmust, az 
összetartozást is, azáltal, hogy az 
– Önkormányzat mellett – a csa-
ládok is gondozzák, felkeresik fá-
ikat. A város egyébként is folytat 
fásítási programot, idén – az új-
szülöttek fáival együtt – összesen 
12 millió forintot költöttek ülte-
tésre. 

Külön tételt jelent majd a MOL-
tól kapott facsemeték mentőállo-
más melletti elültetése; a cég or-
szágosan 3200 fát ajánlott fel, 
ezeket lélekszám szerint, arányo-
san osztják el a települések között 
– mondta el Vezér Mihály.

Török Sándor alpolgármester 

örömét fejezte ki, hogy elindul-
hatott a program, amit ő maga 
is támogatott az országos példa 
nyomán. Reményei szerint – bár 
gyermekei és unokái még kima-
radtak – később született család-
tagjai kaphatnak majd fát. Az ül-
tetések nyomán a családok jobban 
kötődhetnek a városhoz; aki fát 
kapott, ha el is költözik, jó érzés-
sel jöhet akár látogatóba, gyerme-
keinek megmutatva azt. Szeret-
nék folytatni a programot, mint 
mondta, talán egyszer minden 
battainak lesz egy fája.

Lukács Bernadett önkormány
zati képviselő azon reményének 
adott hangot, hogy a rendkívül 
jó kezdeményezés keretében egy-
szer unkájának is lehet fája. Neki 
egyébként kertes házában van sa-
játja, illetve a Csónakázó-tónál is, 

ahol szeptemberben a városlakók-
kal több fát is elültettek. A város 
iránti fontos kötelék lehet a csalá-
dok számára, hogy így is emléket 
állítsanak gyermekük születésé-
nek, büszkeséggel töltheti el őket, 
hogy névtábla is hirdeti az ese-
ményt – fogalmazott. 

Kérdésre válaszolva elmond-

ta, az egyébként is zajló fásítás a 
pótlás miatt is szükséges, ugyan-
is az építkezések során, vagy csak 
azért, hogy ne kelljen összegyűj-
teni a leveleket sok közterületi fát 
engedély nélkül kivágnak. A növé-
nyek élhetőbbé teszik a környeze-
tet azáltal, hogy tisztítják a leve-
gőt, illetve árnyat is adnak.

Szabó Gábor képviselő szintén 
örömmel támogatta a programot, 
amely révén az Óváros kapujában 
található lakóparkban is láthatóvá 
válik, hogy mennyi gyermek szü-
letett a városrészben. Reményét 
fejezte ki, hogy gyarapodik a la-
kosság, és egyre több fát ültethet-
nek el.

Az ültetésnél jelen lévő csa-
ládok nagy örömmel fogadták a 
kezdeményezést, ami révén job-
ban kötődhetnek a városhoz. A 

szülők arra törekszenek, hogy a 
gyerekkel együtt gondozzák majd 
fáikat. Elhangzott, hogy szeretnek 
Százhalombattán élni, a békés, 
csendes városban sok a zöldfelü-
let, rendezettek a közterületek, 
biztosított a mindennapi ellátás-
hoz szükséges vásárlási lehetőség, 
illetve jó a közbiztonság. n

Aki fát ültet, bízik a jövőben – Újszülöttek fája
Vezér Mihály polgármester kezdeményezésére elin-
dult a ”Battai Újszülöttek Fája” elnevezésű faültetési 
program.

Vezér Mihály, Török Sándor al-
polgármester, Lukács Bernadett 
és Szabó Zoltán képviselők jelen-
létében gyújtotta meg a a „hit” 
gyertyáját.

Advent – ádvent, úrjövet – a 
keresztény kultúrkörben a kará-
csony, Jézus születésének napját, 
december 25-ét megelőző negye-
dik vasárnaptól karácsonyig szá-
mított időszak. A karácsonyi ün-

nepkör advent első napjával kez-
dődik, és vízkeresztig, január 
6-ig tart. Advent első vasárnapja, 
amely Szent András napjához leg-
közelebb eső vasárnap, egyúttal 
az egyházi év kezdetét is jelenti. 
Az advent utolsó napja, december 
24-e még nem karácsony. Ennek 
megfelelően a régebbi egyházfe-
gyelemben ez még böjti nap volt, 
így a nap hagyományos ételei, pél-
dául hal, mákos guba is böjtösek. 
A sötétség beálltával fokozódik a 

várakozás, mely a Jézus Krisztus 
születését ünneplő éjszakai misé-
vel ér véget. 

Az ortodox kereszténységben a 
karácsonyt a húsvétihoz hasonló, 
negyven napos böjt előzi meg. Az 
adventi koszorú örökzöld ágak-
ból font, négy gyertyával díszített 
koszorú. A 19. században jelent 
meg a német evangélikus keresz-
tényeknél; a 20. században foko-
zatosan elterjedt néhány más ke-
resztény irányzatban is. A négy 

gyertya advent négy hetét és ezen-
felül négy fogalmat jelképez: hit, 
remény, öröm, szeretet. 

Ádám és Éva, mint akiknek el-
sőként ígérte meg Isten a megvál-
tást – hit, a zsidó nép, melynek 
megígérte, hogy közülük szárma-
zik a Messiás – remény, Szűz Má-
ria, aki megszülte a Fiút – öröm, 
Keresztelő János, aki hirdette Jé-
zus eljövetelét, és készítette az 
utat az emberek szívéhez – szere-
tet. n

Folytatás az előző oldalról
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Nagy Balázs lapunknak elmondta, 
hogy a tárgyalást Vezér Mihály pol-
gármester megbízásából, Bóna Zol-
tán országgyűlési képviselő közben-
járására folytatta le. Azt a tájékozta-
tást kapta, hogy a bezárt postahivata-
lok újraindításának feltétele az ország 
valamennyi településén az, hogy a tel-
jes körű működési költség – rezsi, he-
lyiségbérlet, szállítás, biztosítás – fe-
lét az önkormányzatok fedezik. Az al-

polgármester elmondta, hogy ezt a so-
kak által igénybe vett, Tescoban lévő 
postahivatal esetében tudja vállalni a 
város. 

A pontos összeg még nem ismert, 
azonban abban állapodtak meg az ál-
lamtitkárral, hogy a Magyar Posta 
Zrt. és az Önkormányzat mielőbb tár-
gyalást kezd az újra nyitás pénzügyi, 
jogi felté teleiről, illetve annak dátu-
máról. n

Vezér Mihály polgármester el-
mondta, hogy több évre előre terve-
zett a vezetékrendszer felújítása, en-
nek keretében történtek munkálatok 
a toronyban. A beruházás nyomán 
biztonságosabbá vált a műtárgy, illet-
ve a technikai változtatásokkal javult 
az ellátás. A tornyon több felújítási és 
karbantartási munka készült el az el-
múlt években; felújították záraknát, a 
víztároló kamrák bejárati szintjeit, a 
világító ablakok rácsait, a víztéri lét-
rát és a létrakosarat, megerősítették a 
töltő-ürítő csővezetékek tartó elemeit, 
valamint 9 szinten biztonsági korláto-
kat építettek ki. 

Az 1963-ban épült, speciálisnak 
számító – ilyen típusú víztároló alig 
egy tucat található idehaza –, felül 
téglával borított, 45 méter magas to-
rony 400 köbméter vizet képes tárol-
ni. A törvényi előírás okán – hason-
lóan a hulladékkezeléshez – a koráb-
bi saját, önkormányzati hálózatüze-
meltetés helyett központi szolgáltatót 
kellett választaniuk a települések-
nek. Százhalombatta 2016-ban kö-
zött szerződést harmadik partnerével, 
a Fővárosi Vízművekkel a vízellátás 
és a szennyvízkezelés biztosítására. A 
cég évente 50-55 millió forint közötti 
rendszerhasználati bérleti díjat fizet a 
városnak, ezen összeg egy részét for-
dítják karbantartásra az ún. gördülő 
fejlesztés kertében. 

A hálózat jó állapotban van, koráb-
ban, a saját üzemeltetés során a Szá-
kom Kft. rendszeresen fejlesztette azt. 
A többi között jól szakaszolhatóvá tet-
ték a csővezetékrendszert, így kisebb 
területeket érint az esetleges javítás, 

illetve nyaranta eltávolítják a csö-
vekben lerakódott szennyeződéseket. 
Ilyenkor ki kell engedni a zavarossá 
vált vizet, ezt a mennyiséget nem ér-
vényesítik a lakossági számlában – 
tette hozzá a polgármester. 

A hosszú élettartamot szem előtt 
tartva, felváltva üzemeltetik az ercsi 
önkormányzati tulajdonban lévő, Du-
na-parti, kavicsos szűrésű 12 kutat, 
amelyek kiváló minőségű vizet biz-
tosítanak. Százhalombatta korábban 
Érd felé kiépített egy két irányú be-
táplálású csővezetéket, ami szükség 
esetén tudja biztosítani a vízellátást. 
A jövőre 60 éves víztorony Százha-
lombatta egyik jelképévé vált, ugyan-
úgy, mint a három kémény és a „cső-
csorda”. n

Vezér Mihály polgármester el-
mondta, hogy folytatják a rendelő-
intézetben dolgozó orvosok számí-
tástechnikai eszközeinek korszerű-
sítését. A háziorvosok és fogorvosok 
után, most a gyermekorvosi rendelők-
ben cserélték le az elavult gépeket és 

programokat, öt darab gyorsabb, mo-
dernebb számítógépre, amire a mun-
kához szükséges modulokat is telepí-
tették. A zavartalan működés érdeké-
ben beszereztek egy új szervergépet 
is, így az informatikai eszközállomány 
korszerűsítésére közel 4 millió forin-
tot költöttek. 

A modern számítástechnikai esz-
közök hosszú távra biztosítják a gyer-
mekorvosi rendelések zavartalan mű-
ködését. Az Önkormányzat mindig 
kiemelten kezelte az egészségügyi 
ellátást, az igényekhez igazodva folya-
matos az eszközbeszerzés, illetve az 
épület karbantartása, fejlesztése. Pél-
daként említette, hogy több mint 100 
millió forint értékű modern röntgen-
gépet kapott a szakrendelő néhány 
éve. 

Törekszenek a megfelelő szakem-
beri létszám biztosítására is; emlékez-
tetett, hogy mentoráció keretében 3 
fiatal, Százhalombattán maradó házi-
orvossal között szerződést a szakren-
delőt működtető önkormányzati ala-
pítvány. A város ennek keretében vál-
lalta, hogy havi juttatást biztosít az új 
orvosnak az ellátási körzet fokozatos 
átvétele során, támogatást nyújtanak 
a praxis megvásárlásához is, illetve 
az egyik orvos esetében kertes csalá-
di házat is felajánlottak használatra.

n

Megnyílhat a Tescoban 
lévő postahivatal

Nagy Balázs alpolgármester Fónagy Jánossal, a Gazdaság-
fejlesztési Minisztérium államtitkárával egyeztetett a Száz-
halombattán bezárt két fiók megnyitásáról november 24-én.

Újabb informatikai 
korszerűsítés a szakrendelőben
Számítógépeket, monitorokat és nyomtatókat vásárolt a 
százhalombattai Önkormányzat a gyermekorvosi rende-
lőkbe.

Biztonságosabb vízellátás
A Fővárosi Vízművek az Önkormányzattal közösen fejlesz-
téseket hajtott végre a százhalombattai víztornyon.



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 9 .  S Z Á M  •  2 0 2 2 .  D E C E M B E R   1 .

Az egykori II-es számú, 4 cso-
portos tanácsi napközi otthonos 
óvoda 1972. szeptember 1-jén 
nyitotta meg kapuit a déli lakó-
telepen.

A családias hangulatú ünnep-
ségen a fenntartó Önkormányzat 
képviseletében jelen volt Vezér 
Mihály polgármester, Török Sán-
dor alpolgármester, dr. Horváth 
Ágota aljegyző, Csupics Nikola, a 
Szerb Nemzetiségi Önkormány-
zat elnöke, illetve meghívást kap-
tak egykori óvodapedagógusok és 
a társintézmények is. A rendez-
vényt vidám gyermekműsorok, 
valamint fotó- és játéktörténeti 
kiállítás színesítette.

Mikulásik Judit intézményve
zető köszöntötte a megjelente-
ket, mint mondta, izgatottan ké-
szültek az ünnepre. Az óvoda ne-
vével kapcsolatban felidézte, hogy 
a gyerekek által virágzáskor készí-
tett, kedvelt pitypangkoszorú az 
ottani közösségre jellemző össze-
tartozást jelképezi, amire jó pél-
da az ünnepi alkalom is. Párhuza-
mot vont a gondosan előkészített, 
gyökereket tápláló faültetés és a 
jól megalapozott nevelői munka 
között, miszerint az óvoda „gyö-
kereit”, indulásának első éveit is 
nagyon alapos műszaki, törvényi, 
szakmai, és legfőképpen érzelmi 
alapokra helyezték az elődök.

Köszönettel tartoznak az első 
vezető, Trautmann Henrikné, 
Klári néninek, aki – dr. Tüske 
László, az egykori tanácsi műve-
lődési osztály vezetőjének vissza-
emlékezése szerint – szintén ke-
nyérrel és sóval várta a vendége-

ket az óvoda megnyitásakor; a bé-
kesség, illetve a szeretet jelképe 
kifejezik, hogy ezen értékek jelen-
jenek meg az egymáshoz való vi-
szonyokban. 

Köszönet illeti az elődjét köve-
tő dr. Kőrösi Lászlóné, Írisz né-
nit is, aki nem csak vallotta, ha-
nem aszerint is munkálkodott, 
hogy mindenkor az óvónő példá-
ja legyen a meghatározó. Vezető-
ként alkotói légkör, illetve a mun-
katársak közötti kulturált hang-
nem megteremtésére törekedett. 
A jelenlegi kollektíva és a szülők 
együttes feladata a kapott érté-
kek és a lelkület ápolása, illetve a 
kornak megfelelő, innovatív átfor-
málása, hogy a gyerekek számára 
a fejlődésüket leginkább szolgáló, 
élményekben gazdag, szeretettel-
jes környezetet biztosíthassanak. 

Az intézmény működését segí-
ti a fenntartó Önkormányzat és a 
társintézmények, amelyekkel jó és 
rossz időben, együtt gondolkod-
va, egymást támogatva élik meg a 
mindennapokat. A mostani alka-
lomra mindenki ünneplőbe öltöz-
tette a lelkét, hogy ezzel is tiszte-
legjenek a megjelentek előtt. 

Köszöntője végén Mikulásik 
Judit nagy megtiszteltetésnek ne-
vezte, hogy Vezér Mihály polgár-
mester is elfogadta a meghívást. 

Lapunk kérdésére az intéz-
ményvezető elmondta, hogy pe-
dagógiai programjuk kiemelt te-
rületei a környezetei nevelés és a 
sajátos nevelési igényű gyerme-
kek befogadása; utóbbi területen 
egyre több a feladat a növekvő lét-
szám miatt. Huszonegy éve dolgo-

zik az óvodában, korábban az óvá-
rosi tagintézményt vezette. A két 
éve megkezdett lakótelepi mun-
kát nagyban nehezítette a covid-
járvány, mostanra azonban már 
összehangolódott a kollektíva. 

A jubileumi hét részeként a 
központi ünnep mellett a két óvo-
da közös táncot szervezett a főtér-
re, tortával is ünnepeltek, mind-
két telephelyen koncertet adott a 
Kolompos Együttes, valamint Pál 
Feri atya kiégésről szóló előadását 
hallgathatták meg a munkatársak.

Vezér Mihály az Önkormány-
zat nevében a nagyrabecsülés 
jeléül virágcsokrot nyújtott át 
Mikulásik Juditnak, további sok 
sikert és jó munkát kívánt a kol-
lektívának. Köszönetet mondott a 
– Százhalombattára általánosan 
jellemző – mély elkötelezettség-
gel, hivatástudattal végzett mun-
káért, aminek „gyönyörű szép 
eredménye” megmutatkozik az 
oda járó gyerekek ünnepi, verses, 
táncos műsora nyomán is. A gyer-
mekek olyan felnőttekké válnak, 
amilyenné neveljük őket. Nem 
csak ismereteket és tárgyi tudást 

kell átadni, hanem helyes érték-
rendet is közvetíteni kell számuk-
ra. Az idősebb generáció érdeke és 
vágya, hogy a felnövekvő nemze-
dék többre vigye, boldogabban él-
jen, és gondoskodóan segítse az 
idősebbeket, ahogyan Százhalom-
batta is igyekszik kiemelt törődést 
nyújtani a szépkorúak számára. 
Megfigyelhető – főleg a skandináv 
államokban – hogy egy gondosko-
dó társadalomban a gazdasági jó-
lét kiemelkedően magas, csakúgy, 
mint az elégedettség és a boldog-
ságérzet szintje. 

A polgármester emlékeztetett, 

hogy az addigi intézményi sor-
számozás helyett, 1992-ben általa 
ösztönözve született döntés a név-
adás lehetőségéről. Az óvoda, a 
kollektíva és a gyerekek javaslata 
alapján a „Pitypangos” nevet vette 
fel, ami a természettel való szoros 
kapcsolatra utal; azóta is hang-
súlyos szerepet kap a környezet-
tudatos nevelés. Százhalombat-
ta nagyon büszke lehet a nevelési 
és oktatási intézményeire, amit a 
szülői elégedettség magas szintje 
is megerősít. A színvonalas mun-
kát a mindenkori városvezetés is 
igyekezett kiemelten támogatni – 
tette hozzá. Vezér Mihály köszön-
tője zárásaként sok, hasonlóan 
megélt ünnepet kívánt az intéz-
ménynek.

Zsidákovits Sándorné, Kati 
néni 1995. január 1-jétől – 2012. 
június 30-ig irányította az intéz-
ményt. Köszönetét fejezte ki a 
városnak, amely fenntartóként 
soha nem hagyta magára az óvo-
dát. Úgy fogalmazott: a sok pozi-
tív élmény között, visszagondol-
va mindig jó érzéssel tölti el, hogy 
az intézmény dolgozói mindvégig 

arra törekedtek, hogy a gyerekek-
nek nagyon sok szeretetet, oda-
figyelést nyújtsanak, amit a szü-
lők is láttak. Büszkeséggel idézte 
fel az 1976 és 1995 közötti idősza-
kot, amikor beosztott óvónőként 
dogozott. Sok nehézséggel kellett 
megküzdeni az induláskor; magas 
gyermeklétszám, személyi és tár-
gyi feltételek hiánya. A lelkiisme-
retes munka, a szülők segítőkész-
sége, szeretete, illetve a minden-
kori fenntartó biztonságot nyúj-
tó segítsége – amiért köszönetet 
mondott – azonban meghozta 

„Ahová jó bemenni” – Ötven év a gyermekekért
Alapításának 50 éves jubileumát ünnepelte a száz-
halombattai Pitypangos Óvoda november 15-én. Az 
intézmény egyhetes programsorozattal is megemlé-
kezett a jeles eseményről.

Foly tatás a következő oldalon
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gyümölcsét. A kiegyensúlyozott, 
gondoskodó környezetben jó volt 
óvodásnak lenni. 

Köszönetét fejezte ki elődje-
inek, akik hivatástudatot, gyer-
mekszeretetet, egymás iránti to-

leranciát és alázatot „plántáltak” 
valamennyiükbe. Mindig kiemelt 
figyelem irányult a külső és a bel-
ső környezetre, mert csak egészsé-
ges miliőben lehet minőségi mun-
kát végezni; ebben is sok segítsé-
get nyújtott a fenntartó, az óvodai 
alapítvány, illetve más támogatók. 
Külön köszönet illeti a szülőket, 
akik hozzájárultak a hagyományos 
alapértékek megőrzéséhez. 

Jelentős esemény volt a tor-
nateremmel, logopédiai és orvo-
si szobával, valamint egyéb ki-
sebb helyiségekkel való bővülés, 
az óvárosi tagóvodában 1997-ben, 
a központi intézményben pedig 
2002-ben. Az óvárosi részleg új 
épületbe, „csodapalotába” köl-
tözhetett 2012-ben. A Pitypan-
gos kollektíva midig nagyon erős 
és összetartó volt, megőrizte az 
irányadó szellemiséget, értékren-

det. Az intézmény nagyon sok to-
vábbképzésnek adott otthont, 
többször szerepeltek a médiában, 
innovációs munkákkal, publiká-
ciókkal, kiadványokkal jelentek 
meg, sok szép sikert mutat be az 
óvoda honlapja. 

Zsidákovits Sándorné háláját 

fejezte ki azért, hogy mindig volt 
kitől tanulnia, és azért, hogy neki 
is volt lehetősége másokkal meg-
osztania tudását, tapasztalatát. 
Végezetül azon reményének adott 
hangot, hogy továbbra is békében, 
türelemben és szeretetben folyhat 
a munka az óvodában.

Sebestyén Mihályné, Rózsa 
néni – aki 2012. augusztus 1-je 
és 2020. decembere között volt 
vezető – 1982-ban kezdte pályá-
ját, első és egyetlen munkahe-
lyén, ahol – mint mondta – in-
novatív, támogató vezetők mel-
lett fejlődhettek szakmailag kol-
légáival, illetve megvalósíthatták 
építő jellegű elképzeléseiket. Fel-
idézte, hogy a zöld óvoda, a „zöld 
szíves” óvoda gyakorlatának meg-
valósítása volt nevelői munkájá-
nak egyik fő területe, ami a 2020 
nyarán az „Örökös Zöld Óvoda” 

cím elnyerésében csúcsosodott 
ki. Nagy örömmel végezte a moz-
gásfejlesztői programot is 2004-
től, amely magában foglalta a cso-
portonkénti testnevelést, gyógy-
testnevelést, zenés tornát, kiemelt 
nagycsoportos tornát, amelyhez 
szabad kezet kapott, és élvezte a 
szülők támogatását is. A tartásja-
vítás mellett mindenkori célja volt 
a gyerekek testi-lelki harmóniájá-
nak megteremetése a zene erejé-
vel; a foglalkozásokba havi rend-
szerességgel sikerült bevonni a 
családokat is. 

Óvónői, és később vezetői mun-
kájára a dr. Kőrösi Lászlóné által 
képviselt szellemiség volt a legna-
gyobb hatással. Az intézmény irá-
nyítása komoly kihívást, nemes 
feladatot jelentett számára, ami-
nek vállalására elődje is biztatta. 
Jó Lajosné, Margitkát választot-
ta helyettesének, aki különösen 
pozitív hatással volt a közösség-
re végtelen türelmével és követke-

zetességével. Az óvárosi és a lakó-
telepi kollektívával haladtak előre 
együtt az ösvényen, amelyet úttá 
szélesítettek; itt találkoztak a sa-
játos nevelési igényű gyermekek 

ellátásával is, amihez a fenntar-
tó biztosította a gyógypedagógust 
Gedei Anikó személyében. A mér-
földkövek között említette a mo-
dern óvárosi óvodát, a szakmai 
fórumokat, programokat, minősí-
tő elismeréseket és a 40 éves ju-
bileumot. 

Sebestyén Mihályné szólt arról 
is, hogy a családokkal közös ha-
gyományos ünnepek mindig han-
gulatosak és meghittek voltak. 
Óvónőként, vezetőként a felelős-
ségteljes pedagógiai munka so-
rán a hagyományok, értékek meg-
tartására, illetve gazdagítására tö-
rekedett, a legfontosabb érték, a 
gyermekek érdekében. Köszöne-
tet mondott a városvezetésnek, 
hogy mindig kiemelten támogat-
ta a nevelés ügyét. „A Pitypangos 
olyan óvoda, ahová jó bemenni, jó 
dolgozni és jó gyereknek lenni”– 
zárta gondolatait.

Mikulásik Judit ajándékkal 
mondott köszönetet Vezér Mi-

hálynak, Török Sándornak dr. 
Horváth Ágotának és Csupics Ni-
kolának a mindenkori támogatá-
sért. Köszöntött több, hosszú éve-
ket szolgált munkatársat is. Az el-
hivatott, áldozatos munkáért át-
adta az intézmény által alapított 
„Pitypangos Díjat” Zsidákovits 
Sándornénak és Sebestyén Mi-
hálynénak.

Az ünnepség állófogadással zá-
rult, amelyen Török Sándor mél-
tatta az intézményben folyó kol-
lektív munkát. Az alpolgármester 
– akit „családtagként” fogadtak – 
örömét fejezte ki, hogy az ünnep-
ségen megemlékeztek az elődök-
ről, illetve meghívást kaptak a ko-
rábbi munkatársak is. Szólt arról 
is, és köszönetet mondott azért, 
hogy Százhalombattán a sajátos 
nevelési igényű gyerekek számá-
ra is biztosítható az óvodai, isko-
lai ellátás. 

(Fotó: Tóth Erzsébet)
Kovács Attila

Folytatás az előző oldalról

Zsidákovics Sándorné korábbi intézményvezető

Sebestyén Mihályné korábbi intézményvezető
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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 decem-
ber 7-ig azok, akik a LED-csere prog-
ramra regisztráltak, és regisztráció-
jukat szerződéssel visszaigazolták és 
e-mailben értesítést kaptak az átvétel-
ről. Az átvételre csak az jogosult, aki-
nek a nevére szól a villanyszámla, és 
a szerződés, ellenkező esetben meg-
hatalmazás szükséges az átvételhez. 
Az átvétel helye 2440 Százhalombat-
ta, Szent István tér 3. Polgármesteri 
Hivatal „A” épület, időpontok: szer-
dánként: 08:00-12:00 és 13:00-16:00 
óráig, illetve péntekenként: 14:00-
17:00 óráig.

***
Zöldhulladék szállítás. Önkor-

mányzati rendelet szerint Százhalom-
batta területén a zöldhulladék elége-

tése tilos, megoldásként bevezetésre 
került a zöldhulladék-gyűjtés szabá-
lyozott megoldása. Ezen hulladékot 
külön, felmatricázott gyűjtőedényben 
március 1-je és november 30-a között 
szállítja el a SZÁKOM Kft. 

A zsákokba, kötegekbe, kupacok-
ba kihelyezett zöldhulladékot nem 
szállítják el, az így kihelyezett zöld-
hulladék illegális hulladék elhelyezés-
nek minősül és bírságot vonhat maga 
után. A begyűjtési időszakon kívül ke-
letkezett zöldhulladékot a Hulladék-
udvarra, battai lakcímkártyával iga-
zolt lakos kiszállíthatja és leadhat-
ja, illetve nagyobb mennyiség ese-
tén megrendelhető az elszállítás is, 
amelynek lerakási és szállítási díja a 
SZÁKOM Kft. honlapján megtalálha-
tó. n

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

December 2. (péntek) 17 óra: 
Üzenet a palackban, tengernyi ka-
land, játékos borest – HBVK

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

December 4. (vasárnap) 15.30 
óra: Advent második vasárnapja – 
Bodza Meseműhely gyermekkon-

cert, Karácsonyi dalok a Liszt Ferenc 
Vegyeskarral, Adventi gyertyagyújtás 
– BKK lépcsős terasz

December 5. (hétfő) 16 óra: 
Találkozás a Mikulással – BKK lép-
csős terasz

December 5. (hétfő) 18 óra: 
KÉSZ családi est, kettős jubileum – 
20 éves a KÉSZ százhalombattai cso-
portja és 15 éves a Battai Dalárda; in-
formáció: 0620-929-16-94 Tóth Ernő 
– Zenálkó Etel Óvárosi Közösségi Ház

n

Vezér Mihály polgármester és 
Török Sándor alpolgármester tor-
tával érkezett a jeles alkalomra, a 
Napsugár Óvoda pedig műsorral 
köszöntötte a klubtagokat.

Vezér Mihály elmondta, hogy a 
kezdetektől követi a mára már kö-
zel 60 főre bővült klub tevékeny-
ségét, a nagyobb ünnepekkor ta-
lálkozik a tagokkal, akik aktív ko-
rukban is meghatározó személyisé-
gek voltak. A pedagógus pálya soha 
sem volt könnyű, nagy felelősség-
gel jár a gyerekek nevelése, oktatá-
sa, ami meghatározza, hogy felnőtt-
ként mennyire válhatnak a társada-
lom hasznos, sikeres, boldog tagja-
ivá. Tartós, az idő kihívásait kiálló 
értékrendet és versenyképes tudást 
kell átadni, ami külön tudomány. 
A pedagógusok munkáját segítik az 
intézmények más területen dolgozó 
munkatársai, a fenntartó, az Önkor-
mányzat, illetve fontos, hogy a szü-
lőkkel is közös célok mentén tevé-
kenykedjenek. Hála és köszönet il-
leti a pedagógusokat az elhívatott, 
teljes szívvel végzett munkáért.

A polgármester a rendezvény 
kapcsán, közösségi oldalán a töb-
bi között azt írta, hogy a klubtagok 
népszerűsége töretlen volt a diákok 
körében, sőt sok mai pedagógust is 
tanítottak, akik részére az elődök 
példáját követve, értékeket közve-
títve adták át tudásukat. „Emlékez-
tem az alapítókra és a korábbi veze-
tőkre is, akik közül sokakat szemé-
lyesen is ismertem, ismerek, mint 
ahogyan a jelenlegi vezetőt, Nagy 
Györgynét, Mártikát. A klub meg-

jelentetett egy jubileumi kiadványt 
számtalan cikkel és sok fotóval, 
amelyet emlékül én is megkaptam. 
Mindig jó érzéssel tölt el, ha része-
se lehetek egy közösség ünnepé-
nek, amelyből egyre több van város-
unkban. Polgármesterként is öröm-
mel támogatom a nyugdíjas klubo-
kat, igyekszem személyesen is egyre 
többször ellátogatni hozzájuk. Na-
gyon sokat köszönhet nekik a város 
és a felnövekvő generáció.”

Török Sándor is megemlékezett 
közösségi oldalán a jubileumról, a 
következő gondolatokkal:

„Isten éltessen NYUPEK! Nagy 
örömmel vettem részt a Nyugdíjas 
Pedagógusok Klubjának jubileumi 
ünnepségén, ahol a klub alapításá-
nak 25. évfordulója alkalmából kö-
szöntöttük a nyugdíjba vonult taná-
rainkat, tanítóinkat és óvónőinket. 
Remek hangulatban telt a találkozó, 
amit a Napsugár Óvoda gyermek-
műsora koronázott meg. Köszönet-
tel tartozunk a klub tagjainak, ami-
ért tisztességesen oktatták, nevelték 
városunk lakosságának több gene-
rációját. Gratulálok az évforduló-
hoz!”.

Nagy Györgyné, a klub vezetője 
lapunknak elmondta, hogy a 25 év 
alatt csak egy vezetőváltás volt, 13 
év után ő követte a Harangozó há-
zaspárt. Igyekeznek aktívak marad-
ni, kirándulásokat, egyebek mellett 
több napos „városfelfedező” utakat, 
klubnapokat, jeles ünnepi alkalma-
kat szerveznek. Várják azok jelent-
kezését, akik szívesen csatlakozná-
nak a közösséghez. n

Jubileumot ünnepeltek a 
nyugdíjas pedagógusok

Huszonöt évvel ezelőtt, 1997-ben alakult meg Százhalombattán 
a Nyugdíjas Pedagógus Klub, amely egykori tanárokat, taní-
tókat, óvónőket szervez közösségbe. A jubileum alkalmából a 
Zenálkó Etel Óvárosi Közösségi Házban tartottak ünnepséget 
november 22-én.

Advent második vasárnapján, dec-
ember 4-én, 15.30-tól a Bodza Me-
seműhely karácsonyi gyerekműsora 
várja családokat a Szent István téren, 
melyet követően a Barátság Kulturá-
lis Központ nyugdíjas klubjai meg-
gyújtják a remény gyertyáját, mind-
ezek mellett pedig karácsonyi dalok 
is hallhatók lesznek a Liszt Ferenc 
Vegyeskar közreműködésével. A BKK 
bejárata mellett található Mikulás 
postaládájába a gyerekek december 
4-ig dobhatják be leveleiket, melyet 
követően villámpostával továbbítjuk 
azokat a Mikulásnak. A Mikulással és 
krampuszaival december 6-án 16.00 
órakor találkozhatnak BKK lépcsős 
teraszán.

Advent harmadik vasárnapján újra 
a gyereknek kedvezünk, ugyanis dec-

ember 11-én 15.30-tól a Palinta Tár-
sulat karácsonyi gyerekműsorát lát-
hatják a Szent István téren. Az ad-
venti koszorú harmadik gyertyáját a 
Forrás Néptáncegyüttes Független 
Színház gyújtja meg.

Ezúton tájékoztatjuk a színházbér-
letes közönségünket, hogy az őszi-té-
li „Örkény” színházbérlet második és 
harmadik előadását 2023. április első 
felében pótoljuk. A tavaszi színház-
bérletekre való igényüket 2023. febru-
ár 15-ig jelezhetik a baratsagkassza@
gmail.com e-mail címre írva. A tava-
szi előadások listáját decemberben 
tesszük közzé, melyeket áprilistól jú-
nius 15-ig bezárólag tartunk meg. 
Megértésüket köszönjük!

Barátság Kulturális Központ! 
Érték és élmény!

Programok decemberben is  
a BKK-ban!

Sajnos a rezsiválság miatt működésünk jelentősen megvál-
tozott, de igyekszünk mindent megtenni azért, hogy erre az 
időszakra is, a lehetőségek tükrében maximálisan szolgál-
hassuk Önöket! Tartsanak (ki) velünk, vegyenek részt ünnepi 
programjainkon és éljük át újra közösen az Adventi időszakot, 
szeretetben, közösségben és egészségben.
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Történetünk visszarepít minket 
a ’70-’80-as évekbe. Százhalom-
battán ekkor még nem minden ut-
cát neveztek el, az épületek betű-
vel és/vagy számokkal voltak meg-
jelölve. A lakótelep szélének számí-
tó Dunafüredi útra volt kihordva a 
sitt az erdősáv mellé. A környéken 
élő gyerekek ott bandáztak. A löszös 
talajnak köszönhetően „Sárgaföld-
nek” hívtuk. A gyermek „szabad-
csapatok” olyan nevet viseltek, ahol 
laktak: M-esek (Hága László utca 5., 
7., 9., 11.), C-sek (Béke utca 9-31), 
stb. Annyira szerettünk ott játsza-
ni, bunkert, sátrat, „várat” építe-
ni, hogy a végén a gyermekcsapatok 
szabályos háborút vívtak azért, hogy 
egy ideig csak az adott csapat játsz-
hasson ott. A ma már 50-60 éves 
emberek, akkor voltak kis vagy na-
gyobb gyermekek. Nagy és Kis Sze-
der, Jacsa, Cseni, Zsida Laci, Szoko-
lai Laci, Szenczy Sanyi, stb. Én ak-
kor lehettem 7-8 éves, és Gyenivel, 
Kostyál Gabival, Szenczy Pistivel, 
Csibével (Szabó Csaba), Vízi Levivel 
és még sokan másokkal alkottuk a 
gyerekbanda legfiatalabb nemzedé-
két. 1976 nyár elején történt, hogy a 
C-sek el akarták foglalni a Sárgaföl-
det. Rendes hadüzenet, ahogyan azt 
láttuk a „Pál Utcai Fiúk” című film-
ben. Persze nem homokgombócok-
kal dobáltuk egymást. Mi legkiseb-
bek láttuk az idősebbeket, és igye-
keztünk mi is felfegyverezni ma-
gunkat. Az én pajzsom egy rétegelt 
lemez volt, ami elég masszív volt, no 
meg egy erős husáng. Levi barátom 
előző karácsonyra kapott a családjá-
tól egy csepp alakú, piros műanyag 
játékpajzsot, hozzávaló sisakkal és 
„karddal”. Levi elég vékonydongá-

jú gyerek volt, és hiába mondtam 
neki, hogy ez a „csatában” nem so-
kat ér, de nagyon szerette, ráhagy-
tam. Eljött a csata napja. Vasárnap 
reggel 8 órára volt meghirdetve a 
csata. Mivel Levivel az M4-ben lak-
tunk (Hága László utca 11.), Ő a he-
tediken, én a negyediken, azért min-
dig megvártam, hogy jön értem, és 
együtt mentünk játszani. Nyolc óra 

elmúlt, Levi sehol. Felmentem teljes 
harci díszben Leviékhez, csönget-
tem. Imre bácsi, Levi apukája nyi-
tott ajtót, a háttérben Levi dühön-
gött, meg sírt. Kérdeztem Imre bá-
csit, hogy Levente nem jön le, mert 
hát kezdődik a csata. Imre bácsi 
próbálta elmagyarázni, hogy Leven-
te igen gyenge gyerek, és nem elég 
erős. Nem tudom miért, de olyan 
határozottsággal válaszoltam Imre 
bácsinak, hogy magam is meglepőd-
tem: „Imre Bácsi! Majd én vigyázok 
rá, tudja, hogy én jól verekszem, és 

nem félek!” Imre bácsi nem kis ag-
godalommal az arcán elengedte Le-
vit a „csatába».

Összegyűltünk a Sárgaföldön. 
Nagyon sokan voltunk, de a C-sek 
még többen voltak. Bíztunk, és Is-
tenként néztünk a nagyobbakra. 
Erősek voltak, magasak, némelyik-
nek már kisebb bajsza is volt. Nem 
veszthetünk! Persze a másik csapat 
is hasonló gyerekekből állt, mint mi, 
de messze voltak, és nem láthattuk a 
„bajszukat”.

Elfoglaltuk helyünket a sebtében 
reggel felállított barikádok mögött. 
Mi voltunk a tartalék! Parittyával, 
nyíllal és hantokkal fogadtuk az el-
lenséges csapatokat. Kiabálás, por-
felhő, jajdulások előttünk. Már alig 
vártuk, hogy belevessük magunkat 
a forgatagba. Levi mellettem egy ki-
csit félt, sápadt volt, elvékonyodott, 
és lila színű lett ajka, remegett. Csak 
annyit mondtam neki: Maradj mö-
göttem! Így is tett! 

Nagy Szeder ránk kiabált: „Táma-
dás!” „Természetesen” elsőnek kel-
lett kiugranom a palánkok mögül! 

Rögtön el is találták a mellkasomat 
egy nagy földhanttal. Elfogyott a le-
vegőm, elsötétült a világ. A követke-
ző, amire emlékszem –, és még élek 
emlékezni fogok rá, mert bele égett 
az agyamba – lassan felemeltem a 
fejem, és csak port meg bokákat lát-
tam, egyik gyereken csíkos zokni 
volt, meg szandál. Hangokat is csak 
tompán hallottam. Valaki feküdt 
rajtam. Lassan felegyenesedtem, 
Levi legördült rólam. Néztem gyön-
ge csenevész testét, össze vissza volt 
verve, miközben Ő szipogott. Levi 

rám feküdt, és szó szerint a testével 
védett. Lassan felfogtam mi történt, 
kezdtem magamhoz térni, ledobtam 
a pajzsomat, nem akartam védekez-
ni. Két marokra fogtam a husángot, 
és innentől kezdve nem emlékeztem 
semmire. Később Levi mesélte el, 
mit műveltem. Ordítva csapódtam 
bele a verekedő tömegbe, ütöttek 
vertek, de láthatóan nem nagyon ér-
dekelt. Egy ütés, egy ember, és nem 
érdekelt mekkora és milyen idős 
volt. Üvöltöttem és ütöttem, de oly 
erővel, hogy hamar kitisztult körü-
löttem minden. Nem nagyon akar-
tak küzdeni velem. Még volt egy kis 
kiabálás, de a C-sek inkább elszalad-
tak. Győztünk.

Levit hazakísértem, Imre bácsi 
nyitott ajtót, és igen kikerekedett a 
szeme Levente látványától. Vigasz-
talóul csak annyit mondtam neki, 
„Győztünk!” – gondoltam ez kárpó-
tolja Imre bácsit mindenért. 

Itt a sztorinak vége is lenne, de 
sajnos nincs. Levente barátom 17 
évesen meghalt. Nagyon tehetséges 
művész volt. Zenélt, rajzolt, verse-
ket írt. Én akkor voltam utolsó éves 
hentes tanuló. Ő művész, én hentes, 
és mégis nagyon jó barátok marat-
tunk. Az iskolai gyakorlatról elké-
redzkedtem, hogy időben hazaér-
jek a battai temetőbe. Korán értem 
ki. Megérkezett a család és a gyá-
szolók. Levit eltemették. Mentem a 
családhoz őszinte részvétet kívánni, 
és Imre bácsihoz érve, erősen meg-
ragadta mind a két kezemet, a sze-
membe nézett, ezt mondta: „Láttam 
te értél ki először a temetőbe! Azt 
mondtad vigyázol a fiamra. Vigyázol 
Leventére! Emlékszel?” Csak néz-
tem bambán magam elé, meg Imre 
bácsi könnyes szemét. Mérhetetlen 
szeretet és fájdalom volt benne. Egy 
kicsit így álltunk, mert nem akart el-
engedni, csak a könnyeink potyog-
tak. Aztán Éva néni simogatott meg, 
hogy menjek nyugodtan. Imre bácsi 
elengedett. Hetekig nem tudtam fel-
dolgozni, amit mondott Imre bácsi. 
Egyszer sem tudtam megtartani az 
ígéretemet. Minden írói túlzás, vagy 
dramaturgia nélkül, nincs nap, hogy 
ne jutna eszembe Levente. „Vízi Le-
vente (17), 1967-1984.”

Abban biztos vagyok, hogy Le-
vente a mennyországba került, és 
odafentről vigyáz arra, hogy ott ta-
lálkozzunk! 

Szalai Attila

Levi!
Nagyon régóta visszavisszatérek egy írásomhoz. Úgy érzem, soha nem 
tudom jól megírni, vagy befejezni. Úgy látom, hogy az életünk nem javul, 
rosszabb esetben az általunk ismert és megszokott világ megszűnik létez
ni. Halottak, vagy mindenszentek napján alkalmasnak találtam az időt, 
talán utoljára, hogy egy 17 évesen elhunyt testilelki jóbarátomról meg
emlékezzek. Elnézést, ha zavarni fog a szentimentalizmusom, de igazából 
így történt, ahogyan leírom és semmi túlzás nincs benne. Akik akkor vol
tak gyerekek, amikor én, azoknak nem kell megmagyarázni az akkor tör
ténteket. A fiatalabbak meg gazdagodjanak a mondanivalóval.

J E G Y Z E TJ E G Y Z E T
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*A finanszírozási ajánlat kizárólag nem fogyasztók által 2022.09.01. után a Széchenyi Kártya Újraindítási Program részét képező Széchenyi Újraindítási 
Lízingkonstrukció (Széchenyi Lízing MAX) keretében megkötött finanszírozási szerződésekre érvényes 2022. december 31-ig megkötött/hatályba lépett 
szerződésekre vonatkozóan, valamennyi Széchenyi Lízingszabályzatban szereplő feltételeknek megfelelő Renault haszongépjármű esetében. A finanszírozás 
keretében zárt-, és nyíltvégű pénzügyi lízing vehető igénybe, forint alapon, a futamidő teljes időtartamára rögzített kamattal. Finanszírozási feltételek: önerő: 
ÁFA-visszaigénylésére nem jogosult ügyfelek esetén: 20%, ÁFA-visszaigénylésére jogosult ügyfelek esetén: 30%, futamidő: 48-72 hónap, a finanszírozás 
minimum összege: 1 000 000 Ft, a bruttó kamat a teljes futamidőre fix 12,5%, az állami támogatásnak köszönhetően ügyfél által fizetendő nettó kamat fix 
3,5%/év, bruttó kezelési költség 2,5%/év, az állami támogatásnak köszönhetően ügyfél által fizetendő nettó kezelési költség fix 2%/év. A finanszírozó a 
lízingszerződés futamidejére teljes körű Casco biztosítás fenntartását írja elő. A Széchenyi Lízing MAX konstrukcióban a kis- és középvállalkozásokról, 
fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény rendelkezései szerint vállalkozásnak minősülő azon jogalanyok vehetnek részt, amelyek 
megfelelnek a konstrukció igénybevételének módjáról és feltételeiről szóló, mindenkor hatályos Széchenyi Újraindítási Lízingkonstrukció Szabályzatában 
(Lízingszabályzat) meghatározott feltételeknek. Az állam a mindenkori hatályos kormányhatározat(ok), ill. jogszabályok alapján biztosít támogatást, 
amennyiben az ehhez szükséges fedezet rendelkezésre áll. A Renault Credit finanszírozást az UniCredit Leasing Hungary Zrt. nyújtja. A Finanszírozó 
egyedi hitelbírálatot végez, a jóváhagyott végleges feltételeket, amelyek eltérhetnek a jelen hirdetésben feltüntetett feltételektől, az egyedi 
szerződés tartalmazza. A Finanszírozó mindenkor hatályos Üzletszabályzata, Általános Szerződési Feltételei és Hirdetménye elérhetőek a www.
unicreditleasing.hu honlapon. A jelen hirdetésben közölt adatok nem teljeskörűek, és nem minősülnek szerződéskötési ajánlatnak. A részletekért 
keresse fel a renault.hu weboldalt vagy hivatalos Renault Márkakereskedőjét, aki a Finanszírozó pénzügyi szolgáltatásának közvetítőjeként 
jár el. A Széchenyi Lízing MAX igénylésének módjáról, a konstrukció feltételeiről tájékozódjon a https://www.kavosz.hu/lizing/szechenyi-
lizing-max/ weboldalon elérhető leírásokból, valamint a kapcsolódó Lízingszabályzatból és annak mellékleteiből. A képek illusztrációk.

A Renault ajánlásával renault.hu

fix 3,5% nettó kamat/év állami támogatással
Széchenyi Lízing MAX finanszírozás keretében*

RENAULT  
HASZONJÁRMŰVEK

Dealer Neve Kft. 
Város, Utca 12., Tel.: 0036 123 456 789, www.dealer webcím.hu
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S P O RTS P O RT

A hazaiak rosszul kezdték a mér-
kőzést; az első öt percben nem tudtak 
gólt lőni, azonban két gólt és egy kiál-
lítást is kaptak. Ha ebben az időszak-
ban Kovács Jánosnak nincs három 
védése, eldőlhetett volna a meccs, de 
szerencsére nem így történt. A kö-
vetkező két percben előbb Kerkovits 
Gyula lőtt gólt, aztán Kovács János 
újabb védése következett, majd Mo-
gyorósi Tamás értékesített egy bünte-
tőt, máris 2-2. Ezután a szünetig fej-
fej mellett haladtak a csapatok, de az 
etap utolsó percében Kiss Attila gól-
jára már nem érkezett szegedi válasz, 
Kovács Jánosnak köszönhetően, így 

minimális előnnyel vonult pihenőre 
az SZKE.

A második félidő elején is folyta-
tódott a sorminta, azaz a battaiak egy 
gólos előnyünket a szegedi fiatalok 
mindig kiegyenlítették. A 40.percben 
megtört a jég, és Kővári Balázs góljá-
val sikerült két gólos különbségbe ke-
rülnie az SZKE csapatának (20-18). A 
vendégek, időkérésük után elért talá-
latukkal a 44.percben még visszajöt-
tek egy gólra (21-20), de ezzel ellőtték 
a puskaporukat. A következő tíz perc 
álomszerűen alakult; eredményes tá-
madások, jó védekezés, remek kapus 
teljesítmény – 4 védés, amelyből ket-

Magabiztos győzelem
Három gólos, 28-25-ös (15-14) győzelmet aratott hazai pályán 
a Százhalombattai KE a Pick Szeged U21 ellen az NB I/B férfi 
kézilabda bajnokság november 19-i fordulójában – tájékoztatott 
Tallér Zsolt, a battai klub technikai igazgatója.

tő büntető -, és az eredményjelző 25-
20-at mutatott. Az utolsó öt percben 
a szegedi fiatalok mozgósították erő-
tartalékaikat, de ezzel is csak szűkíte-
ni tudták a különbséget.

Az idei évben először tudta mara-
déktalanul kiszolgálni a nagy létszá-
mú, lelkes közönségét a hazai csapat, 
amely ezt vastapssal jutalmazta. Kö-
szönet a szurkolásért!

SZKE: Kovács, Bokréta, Rácz (ka-

pusok), Mogyorósi 2(1), Félegyházi, 
Gyurcsovics 3, Kővári 7, Gálli 2, 
Zatureczki 1, Kiss 8, Kerkovits 4, Pap 
1(1), Kis Molnár, Paizs; vezetőedző: 
Koncsár Gergely

A következő hazai bajnoki mérkő-
zés: Százhalombattai KE-Békés FKC, 
2022.12.03. szombat, 18 óra, battai 
sportcsarnok. A belépés továbbra is 
ingyenes!

n

Békes Erzsébet remekelt a novem-
ber 19-i, Siófokon megrendezett Jysk 
Balaton Szupermaraton is, ahol a do-
bogó második fokára állhatott fel a 21 
km-es távon. A félmaratont Pillinger 

Zsolt is teljesítette. Hajduné Bukó Ju-
dit ugyanitt 10,4 km-en állt rajtoz.

Botos Enikő szakosztályvezető gra-
tulációját fejezi ki az atlétáknak. 

n

Két maraton, három érem

Remek szerepléssel zárták a szezont 
a SZVISE futói

A harmadik helyen végzett korosztályában Békes Erzsébet és 
Hajduné Bukó Judit a Négy Évszak Maraton őszi, pusztaszabol-
csi fordulóján november 12-én. Erzsébet éves összesítésben is 
harmadik lett.
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S P O RTS P O RT

A 100 éves Salgótarján látta vendé-
gül a Magyar Sportlövők Szövetsége 
által rendezett 10m serdülő OB mint-
egy 200 fős sportolóit, majd a Salgó-
tarjáni Sportlövő Egyesület rendezé-
sében a III. Salgó Kupát, ami egyben 
ranglista és válogató verseny is volt 
a magyar felnőtt és korosztályos ver-
senyzők részére.

Az ünnepélyes megnyitón dr. Dá-
niel Zoltán alpolgármester, mint házi-
gazda, és Győrik Csaba az MSSZ tech-
nikai igazgatója méltatta a 100. évét 
ünneplő városba látogató versenyzők 
és hozzátartozók sokaságát, sikeres 
versenyzést kívánva. A Százhalombat-
tai Lövészklub ismét nagy létszámmal 
vett részt, és ért el szép sikereket.

Országos Bajnokság: légpisztoly 20 
fiú: 2. Horváth Miron 161 kör, légpisz-
toly 20 leány: 4. Varga Tímea 145 kör.

Légpisztoly 40 fiú: csapat „B” csa-
pat 4. (Horváth Miron 322, Csécs Dá-
vid 313, Kajári Áron 296), „A” csa-
pat 7. (Kiss Molnár Bence 330, Czakó 
Patrik Márk 312, Tábori András 280).

Jubileumi, III. Salgó kupa: légpisz-
toly 20 férfi: 2. Szemán Dávid 190, 
4. Juhász Márton 180. Lpi40 serdü-

lő fiú: 6. Horváth Miron 279, 7. Kun 
Benedek 198. Lpi 40 serdülő leány: 1. 
Varga Tímea 284. Férfi légpisztoly 60 
lövés: 1. Szemán Dávid 569 kör! 6. Ju-
hász Márton 534.

A következő megmérettetésnek 
december 9-én Szombathely ad ott-
hont, ahol a 10m Nemzeti Országos 
Bajnokságot rendezi a honi szakszö-
vetség.

n

Sportlövő sikerek
Eredményesen szerepelt a Százhalombattai Lövészklub a sal-
gótarjáni Serdülő Országos Bajnokságon és a III. Salgó Kupán 
november 26-án – tájékoztatott Kéri Attila, a battai klub elnöke.

Megrendelés és információ:
aceldepo23@gmail.com

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

VASANYAG
EGYÉB ÉPÍTŐIPARI ACÉLTERMÉKEK

• Betonacél  • Profil vasak
• Hegesztett háló

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

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

Felelőskiadó:Kovács Attila 

Címszerintikiszállításidíj:egy év re 2500 Ft.

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

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

Nyomdaimunkák:Mediaworks Hungary Zrt.
ISSN 0238-972X
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1. 16:00-16:20 CSÁÓ Családok Átmeneti 
Otthona, Csenterics u. 3. ERBE telep

2. 16:25-16:35 SZTK melletti nagy parkoló
3. 16:40-16:50 SZISZKI parkoló Urbárium
4. 16:55-17:15 Piac téri Spar parkoló
5. 17:20-17:30 Rubik kocka parkoló 

Damjanich u. - Iúság u. sarok
6. 17:35-17:45 Tesco parkoló 

a Shell kúthoz közelebb eső rész
7.  17:50-18:00 Dunafüred,

Napsugár tér parkoló
8. 18:05-18:15 Városi Szabadidő Központ 

parkoló (a strand bejárata) 
9. 18:20-18:30 Óvárosi Közösségi Ház, 

Szent László u. 54.
10. 18:35-18:45 Régészeti Park parkoló
11. 18:50-19:00 Mattakert, 

Körtefa u. - Barackfa u. sarok

BATTAI MOTOROSOK EGYESÜLET

A Mikulás 2022. évi útvonala Százhalombattán
2022. december 4. (vasárnap)

16–19 óra között

Eső vagy hóesés esetén a Mikulás nem kockáztatja 
a gyerekek és a rénszarvasok egészségét, és autóval érkezik.

Megállónként 10 perc parkolás, az útvonal rögzített.

ADVENT 
SZÁZHALOMBATTA

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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Keresztrejtvény
WoodyAllen amerikai filmrendező, producer, színész, író, humorista 1935. december 1-jén született. Filmjeiért sokszor je-
lölték Oscar-díjra, több esetben el is nyerte, de más filmes seregszemléken is eredményesen szerepelt. Rejtvényünkben egy 
humoros mondása található.
A megfejtéseket 2022. december 9-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 könyvmeglepetéseket vehet át Szántó István, Pálfi Irma, Tóthné Balogh Zsuzsan-
na, Urbán László, Nagy Ferencné, Szabó Gáborné, Hegedűs Krisztina a Polgárok Háza portáján munkaidőben. A Biksi Méhészet 1-1 üveg virág-
mézét Bálint Róbert, Seigerschmidt Hajnalka, Semsey Anna, Wilhelm Károly és Berke Éva veheti át a Polgárok Háza portáján munkaidőben.  
A Megasun Szolárium Stúdió 1-1 db 50 perces bérletét Molnár-Németh Ildikó és Fodor Ágnes veheti át a felajánlónál (Százhalombatta, Kodály 
Zoltán stny. 14.). Gratulálunk!
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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


