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Szalai Attila napirend előtti hoz-
zászólásában felhívta a lakosság fi-
gyelmét arra, hogy jobban vigyáz-
zon az értékeikre. A képviselő min-
denkinek szeretetben gazdag, bol-
dog karácsonyt és új évet kívánt.

Kovács Lajos képviselő köszö-
netét fejezte ki a városlakóknak és 
mindazoknak, akik ebben az évben 

is segítették az általa elnökölt szak-
bizottság munkáját. Elmondta, 
hogy ebben az évben sok megpró-
báltatás érte a családokat és a vá-
rost is, de reményei szerint az elkö-
vetkezendő év jobb lesz. Mindenki-
nek kellemes ünnepeket és boldog 
új évet kívánt.

Nagy Balázs János alpolgár-

mester megköszönte a polgármes-
ter, az aljegyző asszony, a jegyző, 
a Polgármesteri Hivatal dolgozó-
inak és képviselőtársai munkáját, 
kiemelve, hogy a nagy nehézségek 
ellenére személyes konfliktusoktól 
mentes évet tudhatnak maguk mö-
gött. Köszönetét fejezte ki a város 
intézményeiben és gazdasági társa-
ságaiban dolgozóknak, hiszen nél-
külük nem lenne ilyen élhető a vá-
ros, valamint megköszönte a város 
lakóinak is a türelmet, amit ebben 
az évben tanúsítottak. Végül áldott, 
békés karácsonyt és sikerekben, 
eredményekben gazdag új évet kí-
vánt mindenkinek.

Lukács Bernadett képviselő is 
megköszönte a Polgármesteri Hi-
vatal és az intézmények munka-
társainak ebben az évben végzett 
munkáját. Mindenkinek áldott, bé-
kés karácsonyt és békés, boldog új 
évet kívánt.

Szabó Zoltán  szakbizottsági 
elnök is köszönetnyilvánítással 
kezdte napirend előtti hozzászó-
lását. Megköszönte az Oktatási 

Bizottság tagjainak, dr. Horváth 
Ágota aljegyző asszony, dr. Tur-
bucz Sándor jegyző, a Polgármes-
teri Hivatal munkatársainak és 
köznevelési intézményekben dol-
gozók munkáját. Végül áldott, bé-
kés karácsonyt kívánt mindenki-
nek.

Szabó Gábor képviselő hozzá-
szólásában megköszönte a közel-
múltban megszervezett két sikeres 
rendezvény szervezőinek a mun-
kát, valamint a nagyszámú érdek-
lődő példaértékű magatartását. 
Az egyik a Gyermekekért Alapít-
vány javára szervezett rendezvény, 
a másik a Battai Motorosok Egye-
sület mikulás felvonulása volt; má-
sodik alkalommal tartották meg a 
nagy népszerűségnek örvendő ese-
ményt. Örömét fejezte ki, hogy kö-
zösségi programokat bonyolít-
hatnak le a BKK szervezésében a 
Zenálkó Etel Közösségi Házban ja-
nuárban és februárban, amelyek 
részleteit meghirdeti közösségi ol-
dalán. 

Két postahivatal működhet a városban januártól –
Képviselő-testületi összefoglaló

Százhalombatta város önkormányzatának képvise-
lő-testülete december 8-án tartotta soron következő 
ülését. Harminchárom napirendi pontot tárgyaltak, 
módosították a 2022. évi költségvetési és több szoci-
ális tárgyú rendeletet, valamint megalkották a 2023. 
évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendeletet.

Foly tatás a 2. ol da lon
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Tájékoztatta a városlakókat, 
hogy hamarosan befejeződnek a 
Matta-kertben épülő parkolók ki-
vitelezési munkái.

Török Sándor alpolgármes-
ter napirend előtti hozzászólásá-
ban beszámolt a LED-csere prog-
ram során tapasztaltakról. El-
mondta, hogy szakmai ismeretsé-
ge révén sikerült csatlakozni ehhez 
a programhoz, melynek keretében 
a lakosság ingyenesen hozzájut-
hat LED izzókhoz. Elmondta, hogy 
a közösségi médiában sajnálatos 
módon egyesek részéről alantos 
félretájékoztatás zajlik. Köszönetét 
fejezte ki mindazoknak, aki hozzá-
járultak ahhoz, hogy a városlakók 
számára minél elviselhetőbb le-
gyen az elmúlt nehéz időszak. Kö-
szönetet mondott a Polgármesteri 
Hivatal és az intézmények munka-
társainak. Mindenkinek áldott, bé-
kés karácsonyt és sikerekben gaz-
dag boldog új évet kívánt.

Sinka László képviselő napirend 
előtt hozzászólásában duna füredi 
városrészt érintő problémára hívta 
fel a figyelmet. A Kszelmann Fló-
ra Dunafüredi Közösségi Házban 
megnövekedett rendezvények par-
kolási és zajterhelési gondot okoz-
nak az ott lakóknak. A probléma 
megoldása érdekében már egyez-
tetett a Korshak Kft. ügyvezetőjé-
vel, de kérte a Polgármesteri Hiva-
tal segítségét is. Örömét fejezte ki 
a Matta-kertben megépülő parko-
ló okán. Boldog karácsonyt és bé-
kés új évet kívánt a városlakóknak, 
a Polgármesteri Hivatal munkatár-
sainak és képviselő társainak.

A napirend előtti hozzászólá-
sok sorát Vezér Mihály polgár-
mester zárta, megköszönve a Pol-
gármesteri Hivatal, valamennyi 
intézmény, gazdasági társaság, a 
Százhalom Egészségügyi Központ 
munkatársának az egész éves ki-
tartó és eredményes munkáját. Kö-

szönetet mondott képviselő társai-
nak, azért ahogyan a problémákat 
kezelték, megtartva azt a munka-
stílust, amit eddig is képviseltek. 
Komoly kihívásokkal szembesül-
tek a családok, a települések a vi-
lágban zajló háború, energiaválság 
miatt, amely új megpróbáltatások 
elé állítja az önkormányzatokat. Az 
idei évben a városban két válasz-
tás is lezajlott, ami komoly terhe-
ket rótt a hivatali dolgozókra, de si-
került mindent zökkenőmentesen 
lebonyolítani. Örömét fejezte ki, 
hogy a Duna-parton elkezdődött a 
balesetveszélyes fák kivágása, az il-
letékes állami szervek megteszik a 
szükséges intézkedéseket, amivel 
megszűnik a balesetveszély. Hoz-
zászólásában pozitívumként emel-
te ki az Arany János Általános Is-
kola udvarán épülő új sportcsarno-
kot is. Mindenkinek kellemes kará-
csonyt és boldog új évet kívánt.

Több egészségügyi szak-, illetve 
alapellátással kapcsolatos kérdés is 
szerepelt a testületi ülés napirend-
jei között. A képviselő-testület egy-
hangúlag támogatta a Százhalom 
Egészségügyi Központ főigazgató-
jának kérelmét, és az egészségügyi 
központ rezsiköltségeinek megfi-
zetésére 11.858.000 forint vissza 
nem terítendő működési támoga-
tás odaítéléséről döntött.

Az egészségügyi szakellátás-
ra történő időpont-előjegyzések-
kel kapcsolatban tapasztalt prob-
lémák kezeléséről is hosszasan tár-
gyalt a képviselő-testület a polgár-
mester indítványára; felkérték a 
Százhalom Egészségügyi Központ 
főigazgatóját, hogy vizsgálja meg 
a szakellátási rendelésekre történő 
időpont előjegyzések rendszerét, 
gyakorlatát, és a kialakult problé-
mák hathatós és hatékony kezelé-
se érdekében dolgozzon ki az össz-
lakosság ellátását figyelembe vevő 
intézkedési csomagot.

Vezér Mihály polgármester in-
dítványára döntöttek arról, hogy az 

Önkormányzat a Ceglédi Tanker-
ületi Központtal együttműködé-
si megállapodást köt, melynek ér-
telmében a Pest Megyei Pedagógiai 
Szakszolgálat Érdi Tagintézménye 
részére az önkormányzati fenntar-
tású köznevelési intézményekben 
logopédiai ellátás céljára ingyene-
sen helyiséget biztosít az Önkor-
mányzat, így a gyerekek elsősorban 
helyben kaphatják meg az ellátást.

A Sérültekért Alapítvánnyal kö-
tött feladatellátási szerződés meg-
hosszabbítására is sor került, 
amely értelmében további 2 évre 
meghosszabbítja az Önkormányzat 
a fogyatékkal élő személyek nappa-
li ellátására kötött szerződést.

A képviselő-testület döntött ar-
ról, hogy a betegszállítási tevé-
kenységet a jelenlegi formájában 
nem kívánja folytatni. Több lehető-
séget megvizsgálva született arról 
döntés, hogy a százhalombattai la-
kosok egészségügyi ellátáshoz való 
hozzáférésének további elősegíté-
se érdekében a Sérültekért Alapít-
vánnyal kíván együttműködni, így 
a szállítási tevékenység 2023. ja-
nuár 1-jétől a Segítő Szolgálat köz-
reműködésével történik. A szolgál-
tatást a lakosság az eddigi megszo-
kott magas színvonalon, tapasztalt 
szakemberek közreműködésével 
veheti igénybe a továbbiakban is.

Döntés született a 2022. évi 
költségvetés módosításáról, mely-
nek keretében a képviselő-testület 
támogatta a Százhalombattai Pity-
pangos Óvoda és a Százhalombat-
tai Szivárvány Óvoda kérését, mi-
szerint a Pitypangos óvoda státu-
szainak 2 fő pedagógia asszisztensi 
státusszal, a Szivárvány óvoda stá-
tuszainak 1 fő pedagógiai asszisz-
tensi státusszal való megemelését 
engedélyezi.

Vezér Mihály polgármester fel-
kérésére Nagy Balázs alpolgár-
mester több alkalommal tárgyalt 
az illetékesekkel a százhalombat-
tai postai kirendeltségek újra nyi-
tása ügyében. Sikeresen zárultak 
a Magyar Posta Zrt-vel a tárgyalá-
sok, így a Tesco postai kirendeltség 

2023. január 1-jétől várhatóan újra 
megnyílik. Tekintettel arra, hogy 
a Magyar Posta Zrt. azzal a felté-
tellel nyitja újra a kirendeltséget, 
hogy az Önkormányzat a működ-
tetési, üzemeltetési költségek 50 
%-át átvállalja, az Önkormányzat 
25.000.000 forint+ÁFA keretösz-
szeget hagyott jóvá 18 hónapra vo-
natkozó működtetési és üzemelte-
tési költségekre.

Az Érdi Tankerületi Központ 
Igazgatójának kérelmét megtár-
gyalva, döntött arról a képvise-
lő-testület, hogy a Pesovár Ferenc 
Alapfokú Művészeti Iskola által 
a százhalombattai általános isko-
lákban használt helyiségek bérleti 
költségeire 1.470.000 forint vissza 
nem térítendő támogatást nyújt az 
Érdi Tankerületi Központnak.

A képviselő-testület döntése 
alapján az önkormányzati cégek és 
intézmények munkatársai átlag-
ban 1 havi bérnek megfelelő juta-
lomban részesülnek.

Támogatva az Érdi Rendőrka-
pitányság vezetőjének kérelmét, 
a képviselő-testület döntött arról, 
hogy 5 fő járőrt jutalomban része-
sít, megköszönve ezzel 2022. év-
ben nyújtott kiemelkedő szakmai 
munkájukat.

A képviselő-testület egyhangúlag 
fogadta el azt a javaslatot, mely sze-
rint a gazdasági társaságokra és a 
Százhalom Egészségügyi Központra 
vonatkozóan az energiafelhasználás 
csökkentése érdekében készüljön 
egy Energiaracionalizálás Beruhá-
zási Projektterv, mely az intézmé-
nyek hatékonyabb, fenntarthatóbb 
működését eredményezi.

Vezér Mihály polgármester in-
dítványára Sinka László települési 
képviselőt Közművelődési, Nemze-
tiségi és Civil tanácsnoknak válasz-
tották meg, valamint döntöttek az 
Ifjúsági, Sport, Kulturális és Köz-
rendi Bizottság új személyi össze-
tételéről is, elnökének Szalai Atti-
la települési képviselőt választot-
ták meg. 

(Forrás: battanet.hu, bővebb 
írás: hirtukor.hu) n

Folytatás az előző oldalról
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Áldott, békés 
karácsonyi ünnepeket, 
és eredményes, boldog 

új esztendőt kíván
a Fidesz százhalombattai 

csoportja!

Lukács Bernadett

Szabó Zoltán
Nagy Balázs

Vezér Mihály örömét fejezte ki, 
hogy a város főtéri karácsonyfá-
ját együtt öltöztethetik ünneplő-
be a gyerekekkel, akik most is sa-
ját készítésű szép, ötletes díszeket 
hoztak. Az ünnep jegyében – az 
elmúlt évekhez hasonlóan – a ne-
velési és az oktatási intézmények 
részére összesen közel 3000 aján-
dékcsomagot állított össze az Ön-
kormányzat. Az adventi időszak-
ban folyamatosan sok család, il-
letve városlakó látogat ki a főtéri 
karácsonyfához, hogy ők is elhe-
lyezzék díszeiket; „örömöt hoz-
nak és osztanak meg”. Jó megta-
pasztalni ezt az igazi közösségre 
jellemző élményt – fogalmazott a 
polgármester.

Szabó Zoltán szerint nagyon 

várták már a gyerekek, hogy újra 
együtt ünnepeljenek és feldíszít-
sék az eddigi talán legszebb vá-
rosi fenyőfát. Hívő református-
ként számára a legnagyobb ün-
nepek egyike a karácsony, amikor 
lélekben mindenki elcsendesed-
ve átgondolhatja az év során tör-
ténteket. Különösen fontos, hogy 
az ajándékozás mellett ilyenkor 
együtt lehetnek a családok.

Településrészenként is sor ke-
rült a városlakókkal közös fadíszí-
tésre, amelyek ünnepi hangula-
tát a Canticum Novum Vegyeskar 
előadása emelte.

Vezér Mihály polgármester – 
Török Sándor és Nagy Balázs al-
polgármesterek jelenlétében – 
Urbárium-Újtelep képviselő-

jeként is köszöntötte az ünneplő-
ket a Göncz Árpád téren felállított 
fenyőfánál. Mint mondta, fontos, 
hogy egész évben figyeljünk egy-
másra, karácsonyhoz közeled-
ve azonban még inkább egymás 
felé tudunk fordulni. Nagy szük-
ség van arra, hogy példát mutatva 
–, ahogyan ez Százhalombattán 
megjelenik – egyre jobb embe-
rekké váljunk, hogy tartalmasabb, 
szebb életet tudjunk élni a mai, fe-
szültséggel terhelt, a szolidaritást 
sokszor nélkülöző világban.

A téli időszak az elcsendesedés-
ről szól, a természet is megpihen, 
érdemes nekünk is ezen példát 
követve, a hétköznapi gondokat 
magunk mögött hagyva lélekben 
is ráhangolódni a karácsonyra – 
fogalmazott Nagy Balázs. Véle-
ménye szerint az adventi városi 
közös ünnepségek jó alkalmat 
nyújtanak ahhoz, hogy mindenki 

megérezze az ünnep igazi, csalá-
dias hangulatát, amiből aztán so-
káig erőt meríthetünk.

Szintén közösen díszítették fel 
a dunafüredi Napsugár téren 

álló fenyőfát a városvezetők – Ve-
zér Mihály polgármester, Török 
Sándor és Nagy Balázs alpolgár-
mesterek, Sinka László, a kerület 
képviselője, Lukács Bernadett és 
Szabó Zoltán képviselő – és a la-
kók.

Sinka László rendkívül fájdal-
masnak nevezte, hogy már nem 
ünnepelhet együtt idén elhunyt 
gyerekkori jó barátjával, Szél Pál-
lal, a településrész néhai képvise-
lőjével. Még őhozzá fűződik, hogy 
a téren ültetett fenyőt öltöztetik 
díszbe. Fájó az is, hogy jelenleg 
sok nehézséggel kell szembesül-
nünk, a karácsony azonban még-
is örömmel tölthet el bennün-
ket, különösen jó látni a gyere-
kek, köztük unokája izgatott vára-
kozását. Az ünnep azt üzeni, hogy 
tegyünk másokért, a barátokért, 
a családért, és legyen jóakarat a 
Földön.

Török Sándor szomorú szívvel 
idézte fel, hogy mindig Szél Pál 
volt a dunafüredi ünnep szervező-
je, aki most különösen hiányzik. 

Fenyődíszítések városszerte
Óvodásokkal és első osztályos tanulókkal együtt díszítet-
ték fel a Százhalombatta főterén felállított óriás fenyőt 
Vezér Mihály polgármester, Török Sándor és Nagy Balázs 
alpolgármesterek, illetve Szabó Zoltán önkormányzati 
képviselő december 7-én. A gyerekek örömmel énekeltek 
és táncoltak az élőzenés dalokra. A hagyományokhoz 
híven, településrészenként is sor került a városlakókkal 
közös fadíszítésre.

Foly tatás a 4. ol da lon
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A legfontosabb ünnep a kará-
csony, amikor együtt lehet a bő-
vebb család a gyerekkel, unokák-
kal, akár barátokkal. Az ajándéko-

zás mellett jó közösen beszélgetni, 
játszani, amire kevés idő jut a hét-
köznapokban.

Lukács Bernadett mindig 
meghitt hangulatban készül a 
számára legkedvesebb ünnepre, 
a karácsonyra. Feldíszített ház-
zal idén is részt vesznek a kö-
zösségi „adventi ablakok” játék-

ban. Megjegyezte, örömteli látni, 
hogy szépen terebélyesedik a té-
ren álló fenyő, és nem kell éven-
te kivágott fát hozni. Az adventi 
időszakban, illetve karácsonykor 
a családi együttlét mellett, mód 

nyílik a lelki megpihenésre, fel-
töltődésre, mindenki nyugodtab-
ban átgondolhatja az év közben 
történteket.

Török Sándor és Szabó Gá-
bor településrészi képviselő – 
Lukács Bernadett és Szabó Zol-
tán képviselők jelenlétében – 
köszöntötték az ünneplőket az 

óvárosi Szent László téren 
felállított fenyőfánál. 

Az alpolgármester szerint a 
különleges hangulatú városrész-
ben igazán érződik, hogy ösz-
szetartó közösség lakja. Méltat-
ta Szabó Gábor tevékenységét, 
aki igyekszik minél több progra-
mot szervezni. Reményét fejezte 
ki, hogy a sok gond ellenére min-

denki áldott, békés, szeretetteljes 
légkörben töltheti a karácsonyt, 
amikor azokra is gondolunk, akik 
már nem lehetnek velünk. Nyu-
godtabb, vidámabb új esztendőt 

kívánva zárta gondolatait.
Szabó Gábor örömét fejezte ki, 

hogy a zord időjárás ellenére so-
kan ünnepelnek együtt. Megkö-
szönte Török Sándor dicsérő sza-
vait, mint mondta, igyekeznek a 
várost, illetve Óvárost jobbá, szeb-
bé tenni, akár a karácsonyi ren-
dezvényekkel is. A vásárral, sze-
retetvendégséggel és a vegyeskar 

előadásával színesített közös dí-
szítés során felszabadulhatnak az 
ünnepi érzések. Meghitt, családi 
körben töltött karácsonyt kívánt a 
városlakóknak. n

Vezér Mihály polgármester a 
battai Tesco áruház raktárában, 
december 2-án vette át a szép-
korúaknak összekészített csomago-
kat, amelyeket 3600 városlakónak 

visznek el december 19-ig. A város 
logójával ellátott bevásárló táskákba 
10 féle, a hétköznapok során hasz-
nálatos élelmiszer került. Azok, akik 
nem tudták otthon átvenni az aján-

dékot, ezt megtehetik a Polgármes-
teri Hivatal házasságkötő termében 
december 20-21-én, 9 és 12 óra kö-
zött. Közbeszerzés útján választják 
ki a szállító cégeket, idén döntően a 
Tesco, valamint – egy termék eseté-
ben – egy másik, magyar áruházlánc 
volt a pályázat nyertese. A városve-
zető szólt arról is, hogy minden év-
ben szeretettel nyújtják át az aján-
dékokat a szépkorúaknak, akik ál-
dozatos életéért, munkájáért hálás 
lehet a felnövekvő generáció. 

Szelezsán Anett, a százhalom-
battai Tesco áruház vezetője el-
mondta, hogy nagyon jó a várossal 
való kapcsolat,  összesen 150 ezer 
forint értékben adományoztak ter-
mékeket az Önkormányzatnak és a 
könyvtárnak novemberben.

Csúcs Zsolt nagytételes értéke-
sítési, működési menedzser az üz-
letpolitika fontos részének nevezte, 
hogy partneri kapcsolatot építsenek 
ki a településekkel. Elmondta, hogy 
a mostani battai ajándékozásnál 
egy csomagba 6 ezer forint értékű 
élelmiszer került; 10-12%-os árked-
vezményt biztosítottak a termékek-
re. A cég munkatársai az egyik köz-
pontjukban közel 50 órában végez-
ték az összekészítést, ezt és a szállí-
tást – úgy, mint tavaly – idén sem 
számolta fel a városnak az áruház.

Kontra Ottó nagytételes keres-
kedelmi menedzser emlékeztetett, 
hogy nem csak ünnepi alkalmak-
kor vannak jelen partnerként a tele-
püléseken. Több mint tíz éve indult 
például az „Ön választ és mi segí-
tünk” program, amelynek vásárlók 
által preferált nyertesét – intéz-
ményt, civil szervezetet – 400 ezer 
forinttal támogatja az áruházlánc. 

A gyermekek karácsonyi cso-
magjait december 13-án kezd-
ték kiszállítani. Minden battai 
óvodába, az általános iskolába az 
elsősöknek és a bölcsődébe eljut-
tatja az Önkormányzat az összesen 
2.853 ajándékcsomagot. Az ételal-
lergiás gyerekek részére külön gyü-
mölcscsomagokat állítottak össze. 
Az idei évben is „egészségesebb” 
édességeket tettek a csomagba, így 
a többi között került bele zabkeksz 
és 100%-os gyümölcspép is. Vezér 
Mihály reményei szerint most is 
minden gyermek örömmel fogadja 
a csomagot. Az ajándékozás gesz-
tusa a szeretet mellett azt is kifeje-
zi, hogy Százhalombatta egy nagy 
családként él együtt – fogalmazott a 
polgármester. 

A gyerekek csomagjait Győri Já-
nos helyi vállalkozó cége állította 
össze, amely a leszállítást is vállalta.

n

Karácsonyi 
ajándékcsomagok

Hagyományosan idén is megajándékozza a 65 évnél idő-
sebb városlakókat és a gyerekeket a százhalombattai 
Önkormányzat. 

Folytatás az előző oldalról
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Vezér Mihály polgármester és 
Török Sándor alpolgármester kö-
szöntötte az egykori munkatársa-
kat a nyugdíjas köztisztviselők 
ünnepségén. A városvezető nagy 
élménynek nevezte, hogy „idő-
utazásként” együtt eleveníthetik 
fel az emlékeket. Mint mondta, a 
család után a munkahelyen tölt-
jük el a legtöbb időt, ahol egy éle-
ten át megmaradó, bizalmas, sze-
mélyes, kollegiális kapcsolatok 
alakulhatnak ki; ő maga is sokat 
tanult az egykori munkatársaktól. 
Reményét fejezte ki, hogy a mos-
tani kollektíva is hasonló „nyo-
mot hagy maga után”.

Furcsa Katalin, a klub veze-
tője elmondta, hogy összetartó a 
közösség, akkor is igyekeztek egy-

mással tartani a kapcsolatot, ami-
kor nem tudtak találkozókat szer-
vezni a járvány miatt. 

A dunafüredi klub rendez-
vényén Sinka László, a telepü-
lésrész képviselője köszöntötte 
a tagokat, akik közül sokakat is-
merőseként üdvözölhetett. Mint 
mondta, különös jelentőséget bír, 
hogy a karácsonyi és a húsvéti, 
alapvetően családi ünnepeket kö-
zösségi eseményként is megélhe-
tik a nyugdíjasok. Fontosnak ne-
vezte ezeket a találkozókat, mert 
ilyenkor mindenki, az egyedül 
élők, a nehezebb helyzetben lé-
vők is átélhetik az ünnep hangu-
latát, erősödhet az összetartozás 
érzése.

A nyugdíjas erőműves dol-

gozók zenével, tánccal, tombolá-
val színesített ünnepségén  Török 
Sándor –, aki több mint 40 évet 
töltött el a vállalatnál – örömét 
fejezte ki, hogy sok egykori kol-
légával találkozhat ilyenkor is, 
akikkel, mint egy nagy család, 
egyébként is tartják a kapcsola-
tot. Örömteli az is, hogy az ünnep 
alkalmával eljönnek azok is, akik 
már nem Százhalombattán élnek. 
Az Önkormányzat karácsonykor 
minden évben megajándékoz-
za a 65 felettieket, illetve kisebb 
ajándékkal kedveskedik a nyug-
díjas kluboknak, azonban talán a 
jó szó, a köszöntés a legfontosabb 
– fogalmazott.

Indig Györgyné, a klub veze-
tője elmondta, hogy egyre többen 
csatlakoznak az aktív közösség-
hez, a rendszeres találkozók mel-
lett, akár fürdőzéssel összekötött 
városnéző kirándulásokat is szer-

veznek. A mostani alkalmon kü-
lön köszöntötték a névnaposokat.

A kulturális központ egyko-
ri igazgatója, Takács Péter által 
alapított BMK rendezvényén 
Török Sándor a többi között fel-
idézte, hogy az intézmény egy-
kori munkatársainak is köszön-
hető, hogy ma Százhalombattán 
sokszor a fővárossal is vetekedő, 
pezsgő kulturális élet van. Az ő 
munkájuk is kellett ahhoz, hogy a 
település „összkomfortos” kisvá-
rossá válhasson. 

Takács Péter elmondta, hogy 
a tagsághoz csatlakoztak a fér-
jek, feleségek is. Ritkábban tud-
tak találkozni az utóbbi időben, 
mint szerették volna, azonban 
igen tartalmas, többórás, jó han-
gulatú beszélgetéssel telnek a ga-
lériájában lévő alkalmak. A tagok 
még a 80-as években alkottak egy 
csapatot az intézményben, min-
denkinek van kedvenc időtölté-
se, szívesen osztják meg egymás-
sal történeteiket. Örömmel idéz-
te fel, hogy az kulturális központ 
kezdeményezésére elindult városi 
fenyődíszítés napjainkban is foly-
tatódik.

A Harmónia klub zenés ün-
nepségén Török Sándor a jókí-
vánságok mellett azon reményé-
nek adott hangot, hogy nyugal-
masabb, békésebb időszak jön el 
jövőre, mint az elmúlt három év-
ben. Köszönetet mondott az idő-
sebb generációnak azért, hogy 
megalapozta a város jövőjét. 

Nagy Balázs alpolgármester 
úgy fogalmazott, hogy a közössé-
gi ünnepi rendezvények is segíte-
nek abban, hogy átérezzük a ka-
rácsonyi hangulatot. Köszönetét 
fejezte ki azért, hogy jelen lehet 
az eseményen. Generációja tiszte-
lettel, szeretettel, és hálával gon-
dol azokra, akik munkája nyomán 
olyanná válhatott a város, mint 
amilyen ma. Nagy tapsot kapott 
azon bejelentése, hogy az Önkor-
mányzat támogatásával újra üze-
melhet a Tescoban lévő postahi-
vatal januártól. 

Karácsony a nyugdíjas kluboknál
Idén is felkeresték és köszöntötték az ünneplő klubokat a város vezetői, akik – a 
szokásokhoz híven – szaloncukrot és a hotel sóbarlangjába szóló bérletet tartal-
mazó csomagokat is átadtak a tagoknak.

Foly tatás a 6. ol da lon
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Török Sándorhoz hasonlóan, 
mindenkinek jó egészséget, békés, 
szeretetteljes családi körben eltöl-

tött karácsonyi ünnepeket és bol-
dog új esztendőt kívánt.

A klub vezetője, Molnár Ká-
rolyné, Ani elmondta, hogy kitün-
tetett alkalom a karácsonyi ünnep, 
ilyenkor azok is eljönnek, akik 
nem minden programon vesznek 
részt. Szeretnek kirándulni, leg-
utóbb Mezőkövesden voltak, ahol 
fürdőztek is, a tervek szerint dec-
emberben – tömegközlekedés-
sel – még ellátogatnak Gödöllő-
re. Örömmel használják fel a ka-
pott sóbarlang bérleteket, együtt 
látogatnak majd el a hotelbe – tet-
te hozzá.

Az Őszidő Nyugdíjas Klub 
nagy létszámmal ünnepelt, az Ön-
kormányzat jókívánságait és aján-
dékát Vezér Mihály, Török Sán-
dor és Nagy Balázs adta át. A vá-
rosvezető példaértékűnek nevezte 
a klubban zajló rendkívül aktív kö-
zösségi életet. Emlékeztetett, hogy 
Százhalombatta is sok helyről ér-
kező városlakókból formálódott 
összetartó közösségé; „ha kell, ki-
állunk egymásért, érzékenyek va-
gyunk egymás problémái iránt, 
szolidárisak vagyunk, és az örö-
meinket is megosztjuk egymással” 
– fogalmazott. Áldott, békés kará-

csonyt és jó egészséget kívánt a je-
lenlévőknek egy boldogabb, köny-
nyebb új esztendő reményében.

Bilics János klubvezető sze-
rint a korább járványos, illetve a 

mostani háborús nehéz időszak-
ban különösen fontos, hogy talál-
kozókkal is erősítsék az összetar-
tozás érzését, erre nagyon jó al-
kalom a hagyományos karácsonyi 
közös ünneplés.

A Városi Nyugdíjas Klub 
karácsonyi rendezvényén kis mű-
sorral fogadta a városvezetőket. 
Török Sándor köszöntőjében a 
többi között azt kívánta az álta-
la jól ismert tagoknak, hogy soká-
ig maradjon együtt egészségben a 
rendkívül összetartó, aktív, táncos 
közösség.

Nagy Balázs örömét fejezte 
ki, hogy az Önkormányzat nevé-
ben ellátogathatott a klubba, mint 
mondta, az ilyen közösségek ad-
ják a város erejét. Háláját fejezte 
ki, hogy az ő generációja is élvez-
heti a nyugdíjas városlakók mun-
kájának gyümölcsét.

A VCSGK Idősek Klubja, az 
Olajipari Műszaki Nyugdíja-
sok Egyesülete és az Óvárosi 
Nyugdíjas Klub ünnepségét 
is felkeresték a városveze-
tők. Ezen rendezvényeket lapzár-
tánk után tartották, a történteket 
a hirtukor.hu oldalon foglaltuk 
össze. n

Vezér Mihály elmondta, hogy 
meghatódottan viszik magukkal 
az előadás feltöltődést adó em-
lékét, amely nyomán jobban át 
tudják élni az ünnep szeretettel-
jes hangulatát. A csomagok ösz-
szeállításánál figyelembe vették, 
hogy a lakóknak nincs módjuk 
sütni, főzni, ezért konyhakész 
élelmiszereket tettek az ajándé-
kokba.

Török Sándor most is nagy 
örömmel kereste fel az intéz-
ményt, hiszen különösen közel 
áll hozzá a szociális terület. Mint 
mondta, köszönteni jöttek a dol-
gozókat és a lakókat, miközben ők 

kaptak ajándékot, amiért nem le-
hetnek elég hálásak.

Nagy Balázs hálás szívvel 
mondott köszönetet a kedves fo-
gadtatásért, amely azt a szerete-
tet tükrözheti vissza, amivel a vá-
ros is fordul az idősek felé. Köszö-
net, tisztelet és megbecsülés ille-
ti a városépítő generációt, amely 
munkájával megalapozta a mos-
tani jó körülményeket.

Till Erika, a működtető Városi 
Családsegítő és Gondozási Köz-
pont vezetője köszönetet mon-
dott az ajándékokért, amelyeket 
minden évben elvisznek az intéz-
ménybe a városvezetők. n

Karácsonyi látogatás az 
Idősek Gondozóházában

Az Önkormányzat nevében Vezér Mihály polgármester, 
Török Sándor és Nagy Balázs alpolgármesterek ajándék-
csomagokat adtak át az intézmény lakói számára, akik 
műsorral fogadták a városvezetőket.

Folytatás az előző oldalról
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Lukács Bernadett, a szervezet el-
nöke örömét fejezte ki, hogy idén 
21 gyermek karácsonyi kívánságát 
tudták teljesíteni. Mindenkinek név 
szerint vásárolták meg azt a játé-
kot, ruhát, könyvet, rajzfelszerelést, 
amit a karácsonyfa alatt szerettek 
volna látni.  Tartós élelmiszereket 
is beszereztek három, egyedül élő 

százhalombattai időskorú városla-
kó számára. Az ajándékokat a Vá-
rosi Családsegítő Központban ad-
ták át, az igények felmérésében is az 
intézmény segített. A szervezet nem 
csak az ünnepekor, hanem folyama-
tosan igyekszik segíteni a nehéz kö-
rülmények között élőket élelmisze-
rekkel, ruhákkal.

Nagy Balázs alelnök úgy fogal-
mazott, hogy, akinek lehetősége 
van, annak mindenkor „kötelessé-
ge” mások támogatása, segítése. Ta-
valy egy nagyobb ajándékot tudtak 
adományozni, az előtte lévő évben 
tartós élelmiszereket, idén úgy gon-
dolták, hogy a gyermekes családok 
karácsonyát próbálják boldogabbá 

tenni. „A gyermeki örömnél talán 
nincsen őszintébb érzelem” – fogal-
mazott.  

A szervezet áldott, békés, bol-
dog karácsonyi ünnepeket és egész-
ségben megélt új esztendőt kívánt a 
családoknak.

n

A szervezés már hetekkel az idő-
pont előtt megkezdődött, hiszen az 
Érdi Gyermekvédő Egyesülettel egy 
újabb megálló került az útvonalba, 
ahonnan a százhalombattai Családok 
Átmeneti Otthona mellett városunk 
minden részén megfordultak. 

Rengeteg felajánlás érkezett a put-
tonyba, így nemcsak a feldíszített kö-
zel félszáz kétkerekűnek, hanem az 
édességeknek is örülhettek a csillogó 
szemű, mosolygós gyermekek. Min-

den tiszteletet megérdemelnek a Bat-
tai Motorosok Egyesület tagjai és az 
érdeklődők is, hiszen a végig szemer-
kélő, szitáló eső ellenére mindkét ol-
dalon nagy volt az érdeklődés. A mi-
kulás is jól érezte magát, így jövőre is 
ellátogat a városunkba! 

A Motorosok következő rendezvé-
nyére húsvétig kell várni!

Szabó Gábor 
Óvárosi képviselő

Vízesés-szerűen elhelyezett csil-
logó girlandok szépítik a fák melletti 
növényzetet is, illetve a kutyafuttató 
kerítésére is kerültek díszek. 

Karácsony közeledtével idén is sok 
városlakó és ő maga is ajánlott fel 
ajándékokat; gyermekjátékot, ruhát, 
gyümölcsöt, élelmiszert, tisztítószert, 
amiket a képviselő eljuttat az okta-
tási-nevelési és más városi intézmé-
nyekbe, valamint családokhoz. 

Hagyományosan most sem maradt 
el a lakótelepi mikulás ruhás ajándé-
kozó körút. A képviselő hosszú évek 
óta két alkalommal, karácsonykor és 
húsvétkor főz a hajléktalan szálló la-
kói számára; idén december 22- én, 
16 órától kerül sor az elkészített étel 
kiosztására, tervei szerint húsvétkor 
is lesz asztalterítés.

n

Beteljesült kívánságok 
– Az álmok sokszor 

valóra válnak
A hagyományokhoz hűen idén is ajándékokkal kedveske-
dett nehéz sorsú százhalombattai családoknak a FIDESZ 
helyi csoportja.

II. Battai Motoros Mikulás 
felvonulás

A tavalyi nagysikerű vonulás után nem volt kérdés, hogy 2022-
ben is elkísérik battai útjára a motorosok a nagyszakállút. 

Karácsonyi díszítés  
és ajándékozás

Folytatva a hagyományt, Szalai Attila idén is feldíszített több 
köztéri fát Százhalombattán, az Olajmunkás úton. Az önkor-
mányzati képviselő hagyományosan ajándékozást is szervezett.
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HÍ REK-AK TU A LI TÁ SOKHÍ REK-AK TU A LI TÁ SOK
Ünnepi szemétszállítás. A SZÁ-

KOM értesítése alapján, 2022.12.26-
án hétfőn a lakótelepen történő sze-
métszállítás változatlan rendben lesz 
majd. 

***
Adófolyószámla rendezések. 

A NAV minden évben ősszel megküldi 
a folyószámlák rendezéséről szóló ér-
tesítéseket. Ennek lényege, hogy dec-
ember 31-én lehetőleg az egyenleg ne 
mutasson tartozást. Ez azért lényeges, 

mert egy kisvállalkozó az adótartozás-
sal zárt éves folyószámlájával a meg-
szüntetést kockáztatja. Az is fontos, 
hogy a decemberben még beadan-
dó bevallások is időben megérkezze-
nek a NAV-hoz. Az adófolyószámlák 
a https://ebev.nav.gov.hu/ oldalon 
mindenki számára lekérhetők a Szol-
gáltatások > Adószámla és pótlékada-
tok > Adószámla menüpontból, ügy-
félkapus belépés után. (Forrás: NAV)
 n

Téli programfüzeteinket elérhetik 
Százhalombatta számos pontján, to-
vábbá a baratsagkk.hu weboldalon és 
a Facebook oldalunkon.

Advent utolsó vasárnapján, dec-
ember 18-án, 15.30-tól a Buborék 
Együttes karácsonyi gyerekműsorát 
láthatják, majd a városi táncegyüt-
tesek meggyújtják az adventi koszo-
rú negyedik gyertyáját. Ezúton tájé-
koztatjuk önöket, hogy rossz idő ese-
tén esőtől és széltől védett helyen, a 
BKK és a Hamvas Béla Városi Könyv-

tár közti átjáró területén tartjuk meg a 
programokat!

December 31-én 21:00 órától kez-
detét veszi a Szent István téren a 
„Battai Szilveszter”.  22:00 órától 
Kollányi Zsuzsit, majd 23:00 órától 
az Unique-t hallhatják Százhalombat-
ta főterén. A 01:00-ig tartó utcabálon 
DJ Matisz zenél.

Ezúton kívánunk mindenkinek bé-
kés karácsonyt és boldog új évet, a Ba-
rátság Kulturális Központ valamennyi 
munkatársa nevében! n

Téli kulturális programok
A Barátság Kulturális Központ bezárása ellenére télen is sok 
színvonalas programmal várjuk Önöket. 

Szalai Attila elmondta, hogy öt 
évre szól az OPSZ választmánya, illet-
ve a sportegyesületi tagok szavazata 
alapján kapott megbízatás. Az alelnök 
Túrós András, a titkár Jancsek Ildi-
kó lett. A polgárőr feladatok megfele-
lő szintű ellátása érdekében rendsze-
res önvédelmi képzéseket, valamint 
lövész- és különböző más versenyeket 
szerveznek az önkénteseknek. 

A Magyar Judo Szövetséggel és a 
Magyar Sportlövők Szövetségével –, 
amelynek főtitkára a százhalombat-
tai illetőségű Sinka László – koráb-
ban együttműködési megállapodást 
is kötött az OPSZ. Elnökként szeret-
né minél hatékonyabban szervezni, 
összehangolni a sporttal kapcsolatos 
képzéseket, versenyeket, eseménye-
ket, amelyekhez – csakúgy, mint ed-
dig – állami támogatások elnyerése is 
lehetséges. A battai szervezet aktív ál-
lománnyal rendelkezik; az ifjúsági ta-
gozat a 14-20 éves korosztályt tömörí-
ti, illetve egyre több a 30-55 éves nők 
és férfiak száma.

A százhalombattai szervezet meg-
tartotta az kötelező éves közgyűlést, 
amelyen Nagy Balázs alpolgármes-
ter köszöntötte a tagokat, illetve érté-
kelte a munkát. Sok napirendi pontot 
tárgyaltak, a többi között módosítot-
ták az alapszabályt és áttekintették a 
létszámot. Örvendetes, hogy hat, ak-
tív korú önkéntes csatlakozott szer-
vezethez idén, így még hatékonyabb 
a szolgálat.

Szalai Attila harmadik ciklusát 
kezdheti meg a Személy-, Vagyonvé-
delmi és Magánnyomozói Szakmai 
Kamara pest megyei elnökeként, mi-
után ellenszavazat nélkül, öt évre vá-
lasztották meg a tisztségre a Százha-
lombattán tartott, november 25-i kö-
telező választmányi gyűlésen. Mint 
mondta, a vagyonvédelmi terület is 
megérezte a korábbi járványos, illetve 
érzi a mostani háborús nehéz idősza-
kot. Szólt arról is, hogy sikerült kiesz-
közölni néhány törvényi változtatást, 
például a vagyonőrök a tulajdonosok 
nevében, teljes jogkörrel járhatnak el 
egy-egy munkájukhoz kapcsolódó in-
tézkedés során.

Szalai Attila lett a Személy-, Va-
gyonvédelmi és Magánnyomozói 
Szakmai Kamara új országos alelnö-
ke, akit – miután elfogadta jelöltségre 
való felkérést – egyhangúlag válasz-
tottak meg a tisztségre a december 9-i 
küldöttgyűlésen. Nagy megtisztelte-
tésnek nevezte, hogy bizalmat kapott, 
ugyanis az országos elnöknek válasz-
tott Dr. Fialak György volt tanszék-
vezető, egyetemi docenssel dolgozhat 
együtt. Mindketten illetmény nélkül 
vállalták el a megbízatást.

n

Országos és Pest megyei 
vezetői tisztségek

Szalai Attilát, a Százhalombattai Polgárőr Egyesület 
 vezetőjét választották meg az Országos Polgárőr Szövetség 
Sportegyesülete elnökének. Újabb öt évre ő lett a Sze-
mély-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 
pest megyei elnöke is, illetve új országos alelnöknek is 
megválasztották.

Vezér Mihály polgármester maga is 
részt vett az urbáriumi, mentőállomás 
melletti ültetésen, kerültek még fák a 
déli lakótelepre, a Matta-kertbe, és a 
Vörösmarty utcára. 

A nyír és kőris csemeték gyorsan 
nőnek, jól tűrik a környezeti behatá-
sokat. A városvezető köszönetet mon-
dott a MOL-nak, hogy Százhalombat-
tának is biztosított csemetéket, ezzel 
is segítve a környezetvédelmi célok 
megvalósulását. A céggel egyébként 
jó a kapcsolat, az Önkormányzattal 
egyeztetve, a társadalmi felelősség-
vállalás jegyében működik együtt a 
várossal. n

Nagy Balázs alpolgármester arról 
tájékoztatott, hogy – Bóna Zoltán or-
szággyűlési képviselő közbenjárásá-
val – Vezér Mihály polgármesterrel 
tavaly áprilisban tárgyaltak először az 
igazgatósággal a közkedvelt kiránduló 
hely rendbe tételéről. 

A helyzet összetett, mert az ártér 
a Pilisi Parkerdő Zrt. tulajdonában 
lévő természetvédelmi terület, ezért 
a munkavégzés csak a társaság ko-
ordinálásában, megfelelő szakembe-
rek bevonásával és irányításával le-
hetséges. 

Hosszas előkészítés után, novem-
ber végén elkezdődött az öreg fák ki-
vágása, eltávolítása a Benta torkolat-
tól a hajókikötőig terjedő 2,7 hektá-
ros területen, ahová a környezethez 
alkalmazkodó csemetéket telepítenek 
tavasszal. Amennyiben a „mintapro-
jekt” sikeres lesz, szeretnék rendez-
ni a Kossuth Lajos utca és a téglagyár 
közötti óvárosi partszakaszt is.

 n

Rendezettebb Duna-part
A területkezelő Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 
eltávolítja a kidőlt, veszélyessé vált fákat és újakat telepít 
Százhalombatta dunafüredi szakaszán. A munkára 10 
millió Ft-ot biztosít az Önkormányzat.

Városfák
A MOL országos fásítási programja keretében összesen 70 
nyír- és kőriscsemetét ültettek el Százhalombattán, négy 
helyszínen a napokban.
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PROG RAM AJÁN LÓPROG RAM AJÁN LÓ
December 16. (péntek) 18 óra: 

Hangos fennsík – Satu Alternatur ze-
nekar lemezbemutató koncertje – 
Szent István templom

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

December 18. (vasárnap) 
15.30 óra: Advent 4. vasárnapja, 
gyertyagyújtás – BKK előtti lépcsős 
terasz

December 31. (szombat) 21 
óra: Battai Szilveszter – Szent Ist-
ván tér

Január 19. (péntek): Olvass el 
egy verset! – Városi buszmegállókban 
kihelyezett magyar versek

Január 22. (vasárnap) 16 óra: 
Magyar Kultúra Napja – Városi ün-
nepség – Zenálkó Etel Óvárosi Közös-
ségi Ház

Január 23. (hétfő) 13 óra: A 
Nagy Versmondás – Szent István tér

Január 26. (csütörtök) 17 óra: 
Egy csepp népköltészet – A Cselefendi 
Asszonykórus és a Musica Dalárda 
közös műsora – Zenálkó Etel Óvárosi 
Közösségi Ház n

A Múzeum létrejötte, alapítá-
sa Ferenczi Illés egykori tanácsel-
nök-helyettesnek, valamint néhai 
dr. Poroszlai Ildikó régész, muzeoló-
gus, múzeumigazgatónak köszönhe-
tő, alapozva a „Matrica” Honismereti 
Szakkör leletanyagára. A város veze-
tése a kezdetektől támogatta a meg-
valósítást. 

Az épületet 2005–2007 között 
Százhalombatta város önkormányza-
ta felújította és korszerűsítette, mint-
egy 300 millió forintos költségét tel-
jes egészében támogatta. A teljes 
körű rekonstrukciónak köszönhetően 
a kúria XVIII. századi múltjához mél-
tó külsőt kapott, amely belülről szol-
gálja a XXI. századi igényeket. A 20 
éves jubileumra megvalósult a város 
tízezer éves múltját bemutató új ál-
landó kiállítást. 

A „Matrica” Múzeum a mai napig 
Önkormányzatunk fenntartásában 
működik, melynek 1996 óta filiáléja a 

Régészeti Park, Magyarország első ős-
kori szabadtéri múzeuma. Az európai 
hírnevet szerzett múzeumban a tudo-
mányos kutatás mellett máig komoly 
közművelődési, múzeumpedagógiai, 
szakmai munka folyik. Az évtizedek 
során számos elismerésben, díjban 
részesült a „Matrica” Múzeum. Büsz-
ke vagyok arra, hogy 1999-ben elnyer-
tük a „Múzeumpártoló Önkormány-
zat” kitüntetést.

Városunk rendkívül gazdag tör-
ténelmi örökséggel rendelkezik, hi-
szen az emberi kultúra emlékei már a 
bronzkorból is fellelhetők. Az elmúlt 
évszázadban feltárt és gyűjtött tárgyi 
és írásos emlékeket a „Matrica” Mú-
zeum őrzi. Köszönet a mindenkori 
munkatársaknak elhívatott munká-
jukért!

BOLDOG 35. SZÜLETÉSNAPOT 
„MATRICA” MÚZEUM!

Vezér Mihály
polgármester

35 év – Tízezer éves 
történelem – születésnap

Ünnep! 35 éves a „Matrica” Múzeum, amely 1987. decem-
ber 4-én nyitotta meg kapuját. A hajdani Bíró Pál XIX. 
századi kúriájából a Városi Tanács 1985-86-ban költözött a 
mai Szent István térre. Ekkor kezdődött meg a régi szárny 
múzeumépületté történő átalakítása. 

Vezér Mihály polgármester 
–, aki magánemberként alapítot-
ta a civil szervezetet – örömét fe-
jezte ki, hogy jól használhatóak a 
tanítás során a gépek. Szólt arról, 
hogy jövőre is szeretnék folytat-
ni az iskolák számára történő ha-
sonló eszközbeszerzést. Nagyon 
jó cél, hogy ily módon is segítsék 

a diákok és a tanárok munkáját. 
Bár állami fenntartásban működ-
nek az iskolák, ettől függetlenül 
minden felelős vezetőnek szív-
ügye kell, hogy legyen az oktatás. 

Rendkívül fontos a jövő generáci-
ójának megfelelő testi és szellemi 
fejlődése.

Dr. Horváthné dr. Hidegh Ani-
kó intézményvezető elmondta, 
hogy az iskola minden tagozatán, 
alsótól kezdve a gimnáziumig, il-
letve az SNI tagozaton is használ-
ják a tableteket. Az eszközök na-

gyon erős motivációt nyújtanak a 
tanuláshoz, továbbá környezetkí-
mélőbb az oktatás, mert sok min-
dent nem kell kinyomtatni. A gé-
pek nem csak a nyelvi, hanem más 
tantárgyak tanítása során is fon-
tos szerepet töltenek be.

Mint ismeretes, Vezér  Mihály 
500 ezer forintos felajánlás-

sal alapította a civil szervezetet 
a koro na vírus-járvány miatt ne-
héz helyzetbe kerülő százhalom-
battai családok és vállalkozások 
megsegítésére, azóta bővült a tá-

mogatottak köre. Jelentős társa-
dalmi összefogással sokan csat-
lakoztak a segítő tevékenységhez. 
A kuratórium elnöke dr. Bercziné 
dr. Fazekas Olga ügyvéd, további 
tagjai dr. Horváth Ágota aljegyző 
és Ádám Erika, a Hotel Training 
igazgatója.

n

Segítség az oktatásban
A százhalombattai Arany iskola meghívásának eleget 
téve, angolóra keretében láthatták a Remény Bajnoka Ala-
pítvány tagjai a szervezet által adományozott táblagépek 
gyakorlati használatát.
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A Múzeum első igazgatója a né-
hai Poroszlai Ildikó volt közel 20 
éven keresztül. Az 1960-as évektől 
induló ipari beruházások (kőolaj-
finomító, hőerőmű, útépítések 
stb.) földmunkái számos helyen 
eredményezték a régészeti lelő-
helyek, temetők, településrészle-
tek felszínre bukkanását. Ferenc-
zi Illés szívén viselte a régészeti 
emlékek sorsát, fontosnak érezte, 
hogy a helyben előkerült emlékek 
helyben legyenek megismerhetők 
egy erre alkalmas intézményben, 
vagyis egy múzeumban. 

Az első állandó kiállítás Száz-
halombatta város történetét mu-
tatta be a bronzkortól az 1960-as 
évekig. Az eltelt 35 évben szak-
mai besorolását tekintve ez az in-
tézmény volt helytörténeti gyűjte-
mény, tájmúzeum, városi múze-
um, területi múzeum is.

 A fenntartó önkormányzat a 
Múzeumnak az országos átlag-
nál sokkal kedvezőbb feltétele-
ket biztosított, ennek köszönhető-
en 1996 őszére megszülethetett a 
Régészeti Park a város északi ré-
szén. Az országosan egyedülál-
ló, új szabadtéri kiállítóhely lét-
rehozásáért a „Matrica” Múze-
um az „Év múzeuma 1997” kitün-
tetésben, Százhalombatta város 
Önkormányzata pedig 1999-ben 
– szintén kormányzati szintről 
– „Múzeumpártoló Önkormány-
zat” kitüntetésben részesült. El-

mondhatjuk, hogy 1996 óta fo-
lyamatosan érdeklődnek a Régé-
szeti Park működése iránt euró-
pai hasonló intézmények vezetői, 
őskort kutató régészei, egyetemi 
tanszékek, turisztikai szakembe-
rek. A hazai egyetemi szintű ré-
gészképzéshez is azonnal kapcso-
lódott a Régészeti Parkban folyó 
kísérleti régészeti és környezetré-
gészeti tevékenység. Tíz éven ke-
resztül, 1997–2007 között min-
den év szeptemberében oktatóna-
pokat rendeztünk egyetemi hall-
gatók számára.

A Téglagyári-völgy északi szé-
lén magasodó vaskori-bronzko-
ri földvár modern ásatásai 1989-
től hazai, majd 1998-tól nemzet-
közi részvétellel zajlottak. Az ása-
tás szakmai háttérmunkálatai a 
téli időszakokban is folytak, több 
időszaki kiállításon mutattuk be 
a földvárásatás aktuális eredmé-
nyeit. Éves szinten több ezer láto-
gatója van a Régészeti Parknak. A 
csoportok fogadásához, a népsze-
rű többféle kézműves foglalkozás 
biztosításához külső munkatársa-
kat képeztünk és képzünk, általá-
ban a téli időszakban. 

A Millennium tiszteletére meg-
újult az állandó kiállításunk 2000-
ben. A Múzeum történész, nép-
rajzos és régész szakembereinek 
(Balpataki Katalin, Kovács Péter, 
Poroszlai Ildikó, Szilágyi Dániel, 
T. Németh Gabriella, Vicze Mag-

dolna) közös munkáját tükrözi a 
2004 végére megszületett nyom-
tatott, fényképes katalógus. Ildi-
kó halála 2005 elején megrázott, 
sokkolt mindnyájunkat. Az intéz-
mény új vezetője Vicze Magdol-
na, Ildikó addigi helyettese lett. 
Tóth Zsuzsanna múzeumpedagó-
gus munkatársunk 2001 óta gon-
doskodik a magas szintű, tartal-
mas múzeumpedagógiai progra-
mokról, múzeumi órákról, a helyi 
iskolákkal való együttműködé-
sekről, értékes élményeket nyújtó 
nyári gyerektáborokról. 

Országos pályázatokkal is meg-
erősítve született meg a 2009-ben 
átadott, kis változtatásokkal nap-
jainkban is látható állandó kiállí-
tás. Az átadás évében az állandó 
kiállítás különdíjat kapott látoga-
tóbarát, interaktív fejlesztéseiért. 
A muzeológia követelményeinek 
megfelelő, korszerű műtárgyrak-
tárakat alakítottunk ki Lakatos-
né Pammer Gabriella restaurátor 
munkatársunk irányítása mellett. 
Számos kiadvány született múze-
umi munkatársak tollából az évek 
során, a szakma és a nagyközön-
ség számára. 

Alacsonyabb költségvetéssel 
és kisebb munkatársi létszám-
mal működik 2021. januárjától 
a „Matrica” Múzeum és a Régé-
szeti Park. Jómagam 1994 máju-
sa óta vagyok a „Matrica” Múze-
um régész-muzeológus munka-
társa, 2021 márciusától pedig az 
intézmény vezetője. Amikor el-
kezdtem itt dolgozni, már jelen-
tős tárgyi és dokumentumanyag-
gal rendelkezett a Múzeum nép-

rajzi, ipartörténeti és történeti 
gyűjteménye. Helyi alkotók fest-
ményei kerültek be a képzőmű-
vészeti gyűjteménybe. Folyama-
tosan és rohamosan gazdagodott 
a régészeti gyűjtemény, a római 
katonai táborban és a bronzkori 
földvárban folyó ásatások anyagá-
val. Folyamatos volt a segédgyűj-
teménynek számító fotótári és 
adattári anyagoknak a nyilvántar-
tásba vétele. Ezek a gyűjtemények 
magukban hordozzák a település, 
a város történetének mozaikkoc-
káit. A Múzeum közgyűjtemény, 
a gyűjtemények anyagához bár-
ki hozzáférhet, azokat kutathatja, 
megismerheti. 

Az utókor számára (is) dolgo-
zunk. Gyűjteményi anyagaink 
számára igyekszünk biztosítani 
a hosszú távú megmaradás szak-
mailag szabályozott feltételeit. 
Munkatársaimmal a gazdag, sok-
színű helyi múlt emlékeit szeret-
nénk minél több ember számára 
elérhetővé tenni a digitális lehe-
tőségek, a világháló segítségét is 
egyre inkább felhasználva. A Csa-
ládbarát Múzeum és a Közösségi 
Múzeum elnyert minősítések szel-

lemében kívánjuk látogatóinkat 
fogadni, részükre közművelődési 
és múzeumpedagógiai szolgálta-
tásokat nyújtani. Fő törekvésünk, 
hogy küldetésnyilatkozatunknak 
megfelelően a város lakosságával, 
közösségeinkkel a nagyközönség 
felé nyitottan, vonzó arculattal 
szolgáljuk a közjót. 

Takácsné Németh Gabriella, 
régész, intézményvezető 

„Matrica” Múzeum

Harmincöt évvel ezelőtt, 1987. december 4-én sok-sok 
városlakó jelenlétében nyitották meg a „Matrica” Múzeum 
első állandó kiállítását. Ferenczi Illés tanácselnök-helyet-
tes, és Kovács Tibor, a Magyar Nemzeti Múzeum igazgatója 
adták át az intézményt a város lakosságának. 

Harmincöt éve folyamatos változásban  
a város múzeuma

Poroszlai Ildikó és Ferenczi Illés
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Tóth Ernő, a helyi szervezet ve-
zetője felidézte, hogy Magyar Já-
nos vezetésével, 2002-ben alakult 
meg a battai KÉSZ-csoport, ami egy 
közösség esetében már tekintélyes 
kornak mondható. A dalárda éppen 

a rendezvény napján ünnepelte 15. 
születésnapját; a téglagyár feletti 
keresztnél énekeltek heten, amikor 
néhai Sefcsik Gergelyben felötlött a 
népdalos és nótás kórus megalapí-
tásnak gondolata. A társaság nem 
lép fel, csak a maguk szórakoztatá-
sára, léleképítés gyanánt énekelnek. 

Szólt arról is, hogy igen ak-
tív KÉSZ battai csoportja, amely-
nek mindig változott a létszáma, az 
utóbbi időben többen is csatlakoz-
tak a szervezethez. Sikerült vissza-
hozni a rendszerváltozás előtt nem 
megtartható megemlékezéseket, 
mint a „Kommunizmus Áldozatai-
nak Emléknapja”, a trianoni béke-
diktátum okán a „Nemzeti Össze-

tartozás Napja”, az ’56-os forrada-
lom leverésére kapcsán a „Nemze-
ti Gyásznap”. Fontos továbbá az 
aradi vértanukra való emlékezés és 
a „Magyar Hősök Emlékünnepe”, 
azoknak a magyar katonáknak és ci-

vileknek tiszteletére, akik az életü-
ket áldozták Magyarországért. Szá-
mos olyan programot is szerveznek, 
amelyek a magyar keresztény érté-
keket jelenítik meg.

Magyar János alapító-elnök a 
kezdetekről szólva elmondta, hogy 
az érdi példát követve gondolt a 
battai KÉSZ-csoport megalapításá-
ra, ami nehézségek nélkül, gyorsan 
sikerült. Örömteli volt, hogy a közös 
értékrend nyomán, szinte azonnal 
közösségé kovácsolódott a tagság. 

Az ünnepség résztvevői, röviden 
összegezték a KÉSZ-hez fűződő él-
ményeiket, zárásként, a kettős év-
forduló tiszteletére elénekelték a 
Himnusz teljes szövegét. (HTV)

A darabot Vezér Mihály polgár-
mester előszava vezeti be, az ese-
ményjáték szövegét követően a 
Százhalombattai Hírtükör 2021. 
november 4-ei számában közölt in-
terjúfüzér olvasható az előadás al-
kotóival és szereplőivel, zárásként 
pedig Véghelyi Balázs elemző írá-
sa kapott helyet a kiadványban. A 
szövegeket Fazekas Annának az 
előadás főpróbáján készült fotói il-
lusztrálják. 

A könyv megjelenését Százha-
lombatta Önkormányzata támo-
gatta, a kötet megvásárolható a na-
gyobb könyvesboltokban és köny-
ves webáruházakban. n

Kettős jubileum
Megalakulásának 20. évfordulóját ünnepelte a Keresztény 
Értelmiségiek Szövetsége Százhalombattai Csoportja, illetve 15. 
születésnapját a szervezet tagjaiból alakult Battai Dalárda, a 
Zenelkó Etel Óvárosi Közösségi Házban december 5-én.

Nagy idők városa
Az Üveghegy Kiadó gondozásában megjelent Fazekas István 
Százhalombattáról szóló, Nagy idők városa című könyve, amely 
a 2021. október 23-án, a Barátság Kulturális Központban bemu-
tatatott várostörténeti eseményjátékot tárja az olvasók elé. 

A könyvtári borest hagyomá-
nya hosszú évekre nyúlik vissza. A 
korábbi zártkörű találkozót 2017-
ben tették először nyilvánossá és 
játékossá. Ezen az esten adja át a 
könyvtárvezető, Kovács Marian-
na az „Örökös olvasójegyet” azok-
nak, akik a könyvtárosok szavazata 
alapján a legtöbbet teszik a könyv-
tár érdekében. Idén Tőke Orsolya, 
nyelvtanár, akinek kezdeményezé-
sére a Városi vers- és prózamon-
dó verseny idegennyelvi kategóri-
ával egészült ki, valamint Trojkóné 
Horváth Ildikó kapták a kitüntető 
címet. Utóbbi a SZISZKI igazgató-
helyetteseként nagy szerepet vállalt 
a középiskolásoknak szóló progra-
mok megvalósításában és népsze-
rűsítésében.

2017 óta a szervezést és lebonyo-
lítást átvette az alapítvány. Időköz-
ben a kuratórium is átalakult: az új 
elnök Lehoczki Zsuzsanna, helytör-

ténész, aki hosszú évek óta szoros 
kapcsolatot ápol az intézménnyel. 
Új tagként belépett Spánitz Éva, 
aki korábban gyerekkönyvtárosként 
dolgozott ugyanitt. Régi tagként ma-
radt Szeifertné Tóth Erika és László 
Anikó. A Százhalombattai Könyvtá-
rért Alapítvány teszi lehetővé azok-
nak a céloknak a megvalósítását, 
amik nem tartoznak a könyvtár kö-
telező feladatai közé. Ilyen a gyere-
kek táboroztatása vagy az előadó-
terem fejlesztése. Az elmúlt évek-
ben befolyt összegből kicsinosított 
előadóterem már most alkalmas ki-
sebb konferenciák, oktatások, elő-
adások, osztály- vagy baráti találko-
zókra. (Ezzel kapcsolatban a könyv-
tárban tudnak bővebb felvilágosí-
tással szolgálni.) A hosszútávú cél az 
előadóterem technikai eszközökkel 
való felszerelése. Bár ezek beszerzé-
se igencsak költséges, az alapítvány 

borestről borestre közelebb kerül a 
megvalósításhoz.

Az est bevételét részben a tom-
bolajegyek hozzák. Óriási támoga-
tás a százhalombattai vállalkozások 
részéről, hogy rendszerint igen ér-
tékes és különleges nyereményekkel 
járulnak hozzá a tombola színesíté-
séhez. Ahogy tavaly, az idei a fődíjat 
is a szovátai Hotel Szeifert ajánlot-
ta fel: 3 éjszakás wellness kikapcso-
lódást 2 fő részére. Gáláns támoga-
tást adott a százhalombattai TESCO 
áruház, ahonnan százezer forint ér-
tékben választhattak a szervezők kü-
lönböző nyereményeket.

Az idei boresten kilenc csapat ku-
takodott a könyvek között, járta be 
a könyvtár részlegeit. Horgásztak, 
rejtvényeket oldottak meg, sőt! kre-
atív fotót is készítettek a „hajós” ját-
szótéren – ugyanis az idei játék a 
tengerjárás jegyében zajlott. Az ösz-
szetett játékból – és a lakatlan szi-

getről – a Sandokan csapat került ki 
győztesen. Az egyik feladatban meg-
adott szavak felhasználásával kel-
lett elbeszélni a hajótörést. Ezt a 
fordulót a Kampókéz csapat nyer-
te egy szellemes verssel. Első alka-
lommal jelmezversenyt is hirdettek 
a szervezők. A szavazatokat szemé-
lyesen Jack Sparrow (azaz Gulyás 
Bálint) gyűjtötte be és számolta ösz-
sze. Eszerint a Napsugár óvoda re-
mekelt, akik nem csak jelmezzel, de 
asztaldísszel és zászlóval is tökéletes 
matrózhangulatot teremtettek ma-
guk körül. 

Az idei borest több mint 450ezer 
forintot hozott alapítvány számára. 
A könyvtár és alapítványa ezúton is 
köszöni támogatóinak – vendégek-
nek, tombolanyereményt felaján-
lóknak, szervezőknek, segítőknek – 
a hozzájárulást az est sikeréhez!

LA

Borest a könyvtárban
Ötödik alkalommal szervezett játékos borestet a Százha-
lombattai Könyvtárért Alapítvány a Hamvas Béla Városi 
Könyvtárban. A feladványokat idén először két könyvtáros 
– Kolláth Sára és Hegedűs Anita – állította össze.
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A MOL júliusban kezdett kuta-
tófúrásba a területen, ahol a szük-
séges tesztek elvégzése után be-
bizonyosodott, hogy eddig isme-
retlen kőolajmezőt sikerült felfe-
dezni. Az új kút napi 600 hordó 

termeléssel indul, a későbbi ter-
vezett 700-1000 hordós terme-
lés mintegy 10%-kal növeli a MOL 
Magyarország és 5%-kal Magyar-
ország kőolajkitermelését. A Ve-
csés-2 nevű olajkút a MOL harma-
dik legnagyobb hozamú magyaror-
szági kútja lett, egyedül képes ki-
váltani az elöregedő algyői mező 
teljes éves természetes hozam-
csökkenését.

A MOL 2015-ben nyerte el a ku-
tatási koncessziót a Vecsés körü-
li területre. Az előzetes geológiai 
vizsgálatok elvégzése után Vecsés 
határában jelölték ki a kutatófúrás 
helyét. A júliusban elkezdett fúrás 
31 napig tartott és 2100 méteres 
mélységet ért el. Az ilyenkor szük-
séges kúttesztelések során bebizo-
nyosodott, hogy gazdasági hasz-
nosításra alkalmas a kőolajtalálat, 
ezért a kutat november 11-én ter-
melésbe állították.

„Minden csepp Magyarországon 
kitermelt kőolaj hozzájárul ahhoz, 
hogy csökkentsük az ország ener-
giafüggőségét, ezért is nagy öröm 
számunkra ez a kutatási siker. A 
jelenleg termelés alatt álló készle-
tek folyamatosan kimerülnek, ez 
egy természetes folyamat része. 
Hatalmas erőfeszítéseket teszünk 
annak érdekében, hogy a termelést 
szinten tartsuk, a MOL az elmúlt 5 
évben 133 milliárd forintot költött 
erre, ha ezt nem tennénk, évente 
15-20%-kal csökkenne a termelé-
sünk. Ezekben az években jelentős 

sikereket értünk el a hazai kutatás-
ban, például több sekély mélységű 
gázmezőt találtunk és állítottunk 
termelésbe. A vecsési találat vi-
szont egy nagyobb mélységű olaj-
mező feltárását hozta, amelynek 

alapján a MOL további fúrásokat 
tervez a környéken a mező kiakná-
zására, és a termelés fokozására” – 
mondta el Hernádi Zsolt, a MOL-
csoport elnök-vezérigazgatója.

A MOL a legnagyobb szénhid-
rogén-termelő Magyarországon. 
2021-ben a hazai termelésből a kő-
olaj kb. felét (3,5 millió hordó) és a 
földgáz kb. 90%-át (1,4 Mrd m3) a 
MOL biztosította. A MOL-csoport 
kőolaj-és földgázkitermelési port-
fóliójában szintén Magyarország 
a legnagyobb, jelenleg a teljes ter-
melés harmadát adja.

Magyarországon egyedüliként 
a MOL folyamatos munkaprogra-
mot hajt végre, tehát az ország több 
pontján egy időben, párhuzamosan 
zajlanak a munkálatok. Kiemelten 
sikeres a meglévő mezők termelé-
sének fokozása, az elmúlt 5 évben 
kb. 300 kútmunkálat történt, és 16 
új kút kezdett termelni. A sekély-
gáz kutatási programban eddig 13 
új kút állt munkába. A százmilli-
árdos nagyságrendű beruházások 
nélkül a hazai termelés a jelenle-
gi szint kevesebb, mint felére esett 
volna vissza az elmúlt 5 évben.

A MOL a következő 5 évben 
csaknem 200 Mrd Ft-ot tervez be-
fektetni a magyarországi kőolaj-
és földgázkitermelés fejlesztésébe, 
ennek közel 60-65%-a földgáz, 20-
25%-a kőolaj célú, a maradék pe-
dig az infrastruktúra biztonságos 
fenntartását, pótlását célozza.

n

Én is nagyon szeretek brin-
gázni, és nagy örömmel végez-
tem el az iskoláknak országosan 
meghirdetett kerékpáros ván-
dortábor túravezetői tanfolya-
mot, amelyet Abelovszky Tamás 
a BringaAkadémia programveze-
tője irányít kiválóan. Minden év-
ben újabb útvonalakat talál ki, 
pl. már Székelyföldre is vezet tú-
raútvonal tavaly óta.

Legutóbb a Bükk-Aggteleki-
karszt vidékén voltam iskolás 
csoporttal nagyon sok élménnyel 
gazdagodva. Ez a program része 
annak az országos vándortábor 
programnak, amelynek vezetője 
Révész Máriusz. Egyébként nem 
csak kerékpáros, hanem erdei 
gyalogos és vízi vándortáborra 
is lehet pályázni, amelyek nagy-
mértékben kormányzatilag is tá-
mogatottak.

„Az Art of Cycling” című 
Eras mus+ projekt keretében, a 
Bringa Suli szervezésében vehet-
tem részt a kerékpáros vándor-
tábor túravezetői részére meg-
hirdetett december 11-i work-
shopon, amelyen a kerékpár 
szerelésével kapcsolatos előadá-
sokat halhattunk, azt követően 
pedig a gyakorlatban is szerel-
hettünk. Nagyon sok hasznos ta-
nácsot kaptunk, amelyet a kerék-
páros túrákon felhasználhatunk 
a jövőben.

A BringAréna ünnepélyes át-

adására is aznap délután került 
sor, több részletben. Először az 
Aréna mellett kialakított szabad-
téri pályán került megrendezés-
re a cyclocross verseny, (nagyon 
változatos, dimbes-dombos te-
repen alakítják ki szabadtéri pá-
lyát) azt követően változatos ele-
mekkel freestyle bemutató volt; 
ilyet már egyre gyakrabban lát-
hatunk a sportközvetítések alkal-
mával. A folytatásban, a köszön-
tőbeszédeket után megtörtént 
az ünnepélyes szalagátvágás. A 
4500 négyzetméter területű, kő-
bányai Hangár utcában felépített 
fedett sportcsarnok pályája spe-
ciálisan hőkezelt lucfenyőből ké-
szült, 200 méter hosszú és 6 mé-
ter széles, maximális dőlésszöge 
50,3 fok. A kihasználtság érdeké-
ben a teremben berendeztek egy 
közlekedési tanpályát is az isko-

lásoknak, akik már ki is próbál-
hatták.

A rendezvény zárásaként ke-
rült sor a Nemzetközi Pályaver-
senyre, amelyen kiváló eredmé-
nyeket ért el a magyar élmezőny. 
Számomra is nagy élményt jelen-
tett a száguldó biciklik látványa.

Nagyon várom már, hogy nyá-
ron pályázhassunk az iskolával a 
nyári kerékpáros vándortábor-
ra; a Vértes és a Gerecse gyönyö-
rű vidék lenne az egyhetes tábor 
helyszíne.

Szabó Zoltán 
pedagógus

Kőolajat talált a MOL
Jelentős mennyiségű kőolajat talált a MOL Vecsés határá-
ban, 2100 méter mélyen. Az olajat közvetlenül a százha-
lombattai Dunai Finomítóba szállítják.

Kerékpár minden szinten
Évekkel ezelőtt készült Százhalombattán egy felmérés, 
amelyben a 18 éven alatti fiatalok szabadidős sportolási 
szokásait mérte fel. A válaszok alapján a kerékpározás 
volt kiemelkedően a legnépszerűbb.



1 3 .  O L D A LS 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  2 0 .  S Z Á M  •  2 0 2 2 .  D E C E M B E R   1 5 .

Végre jól kezdtünk egy mérkőzést, 
az első négy percben három gólt dob-
tunk és egyet sem kaptunk. A 15. perc-
ben 8-5-ös vezetésünknél – egy vita-
tott játékvezetői döntést követően – 
kaptunk egy kettő és egy négy per-
ces büntetést. Ez nehéz időszak volt, 
de Gálli Krisztián két góljának kö-
szönhetően csak felzárkózni tudott a 
vendégcsapat. A félidő utolsó tíz per-
cében akadozott a támadó játékunk, 
mellyel éltek a békésiek és két gólos 
előnyt építettek ki a szünetre.

A második félidőben ismét azt az 
ötletes támadó játékot és határozott, 
jó védekezést láthattuk a csapattól, 
mint a mérkőzés elején. Gálli Krisz-
tián, Kerkovits Gyula és Félegyházi 
Zsolt góljai, valamint Kovács Já-
nos védései kellettek ahhoz, hogy a 
42.percben ismét két gólos előnyben 
legyünk. A végjátékban többször hi-

bára késztettük ellenfelünket, az adó-
dó lehetőségeket kíméletlenül kihasz-
náltuk, és az 59.percben már négy 
góllal vezettünk. Az utolsó percben 
még zárkóztak a vendégek, de ez már 
nem befolyásolta a két pont sorsát. 

Újabb hazai mérkőzésen tartottuk 
itthon a két pontot, a lelkes közönség 
jól szórakozhatott. Köszönjük a szur-
kolást!

Ez nem a mi napunk volt - A 
Debreceni EAC 10 góllal múlta 
felül a Százhalombattai KE csa-
patát a december 10-i forduló-
ban; 30-20 (16-11).

Erre a mérkőzésre szokták azt 
mondani, ha reggelig játsszuk sem 
tudtunk volna nyerni, pedig a 16. per-
cig felváltva estek a gólok és 7-7-et 
mutatott a tábla. Ekkor következett az 
első hullámvölgy és a következő nyolc 
percben a hazaiak hat góljára csak 

eggyel tudtunk válaszolni. Rendez-
tük a sorokat, de az 5 gólos különbség 
megmaradt a szünetig.

A második félidő elején elhittük, 
hogy van esélyünk és a 36.percre fel-
zárkóztunk két gólra (17-15). Ám ek-
kor érdekes játékvezetői döntések, 
sorozatos kiállítások következtek, és 
a hazaiak ismét elléptek, Kiss Attila 

sérülése is tovább nehezítette a dol-
gunkat. A mérkőzés végére sajnos je-
lentős számbeli különbség alakult ki, 
mely a látottak alapján is túlzó.

A következő, és egyben idén az 
utolsó hazai mérkőzés: Százha-
lombattai KE – Szigetszentmiklós, 
2022.12.17-e, szombat, 18 óra, száz-
halombattai sportcsarnok.  n

S P O RTS P O RT

A verseny időpontja minden évben 
változatlan – december első szombat-
ja –, a hajósok várják és készülnek a 
80cm-nél rövidebb RC modellvitorlás 
megmérettetésre. Két tényező azon-
ban most, mindenki örömére válto-
zott. Hosszú egyeztetés után – For-
rai Csabának köszönhetően – sikerült 
a versenyt elvinni az érdi szabadidő-
központ nagy-tavára. A másik újdon-
ság, hogy 3 szlovák versenyző részvé-
telével nemzetközi lett a verseny. 

A sorra érkező kapitányok sze-
mükkel „kóstolgatták „ az új terüle-
tet, majd 10 órakor eldördült a „start-
pisztoly”, és megkezdődött az első hi-

vatalos érdi tókerülő Mikulás Kupa. A 
13 versenyző remekül érezte magát. A 
mezőny két és fél kört teljesített, „A” 
félnél kicsit gyengébb szélben. A fu-
tam közben még a nap is rámosoly-
gott a vízen lévő hajókra és kapitá-
nyaikra, akik a befutónál már „pa-
naszkodtak” a melegre.

A 2022-es érdi első Mikulás Kupa 
dobogósai: 
I. Molnár Imre – DEMK-
Százhalombatta
II. Forró Krisztián – DEMK-
Százhalombatta
III. Csontos Pál - Mosonmagyaróvár

n

A két nap alatt összesen 28 ver-
senyszámban állt rajthoz a battai 
egyesület 7 versenyzője; 12-ben első, 
3-ban második és 5-ben harmadik he-
lyezést értek el. 

Kiemelkedett teljesítményével dr. 
Horváthné dr. Hidegh Anikó, aki a 
6 versenyszámból 5-öt megnyert, 
egyben pedig második helyezést ért 
el, valamint a mix gyorsváltó tagja-
ként is ezüstérmet tudhatott magá-
énak. Grátz Benjamin mind a 4 szá-

mát megnyerte, 3-at új, korosztályos 
országos csúccsal.

Összességében a Száz Halom Városi 
Úszó Klub Egyesület sikeres évet tud-
hat maga mögött, köszönet illeti Vér-
tesi Tamás edzőt a felkészítésért, az 
Önkormányzatot, illetve a Sporthalom 
Kft. vezetőségét és dolgozóit a felké-
szülésben nyújtott támogatásért.

A klub áldott, békés karácsonyt és 
boldog új évet kíván a Hírtükör olva-
sóinak.  n

Két modellvitorlás érem
Arany- és ezüstérmet szerzett a százhalombattai Dunamenti 
Energia Modellező Klub a hagyományos érdi modellvitorlás 
Mikulás Kupán december 3-án.

Húsz érmet nyertek a szenior úszók
Kiválóan szerepelt a Száz Halom Városi Úszó Klub Egyesület a 
december 3. és 4. között, Törökbálinton megrendezett Évzáró-
Mikulás Kupa nemzetközi rövidpályás szenior úszóversenyen – 
tájékoztatott Tejes István, a SZVÚK alelnöke.

Győzelem és vereség
Két gólos, 32-30-as (15-17) győzelmet aratott hazai pályán a 
Százhalombattai KE az Optimum Solar-Békési FKC ellen az NB 
I/B férfi kézilabda bajnokság december 3-i fordulójában – derül 
ki Tallér Zsolt, a battai klub technikai igazgatója beszámolójából.
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Keresztrejtvény
Ferenc pápa, a katolikus egyház vezetője 1936. december 17-én született, 2013. március 13-án választották pápává. Pápaként is 
szerény életvitelt folytat, rendkívül népszerű. Fő célja a szegények és elesettek támogatása. Rejtvényünk egy tőle származó idézetet 
tartalmaz.
A megfejtéseket 2023. január 20-áig várjuk a hirtukor@mail.battanet.hu, vagy a Hírtükör Szerkesztősége, 2440 Százhalombatta, If-
júság útja 7. (Polgárok Háza) címre. A helyes megfejtők közül többen karácsonyi meglepetésben részesülhetnek.
Az előző számban megjelent rejtvényünk helyes megfejtéséért „Az ember – Vallomások Sinkovits Imréről” című kötetet Farkas 
 Ervin veheti át a Polgárok Háza portáján munkaidőben. Gratulálunk!
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Ha benned is ég a tűz! /Benned is ég az a tűz? 
  (+36-23) 524 570  erd.human@katved.gov.hu  2030 Érd, Fehérvári út 79/A. 

Életed Kalandja Most kezdődik! 

A Pest megyei katasztrófavédelmi igazgatóság  
Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség  
 
Felvételt hirdet  
 
Beosztott tűzoltói és  
Gépjárművezetői munkakörbe,  
Érd és Törökbálint munkavégzési hellyel. 

A hivatásos állományba 
vétel feltétele: 
 

 18. életév betöltése 
 bűntetlen és 

kifogástalan életvitel 
 cselekvőképesség 
 magyar állampolgárság 
 legalább középfokú 

állami iskolai végzettség 
 alkalmassági 

vizsgálatokon való 
megfelelés 

A képzés elvégzése után: 
 

Évente bruttó 200.000 Ft Cafeteria,  

Továbbá ruhapénz, 

Teljesítmény arányos éves juttatások 

Előmeneteli és képzési lehetőség 

24/48 órás munkarend 

És sok szabadidő vár, amit egy összetartó 
csapat tagjaként tölthetsz el segítve a 
bajbajutott embereken. 

Amennyiben felkeltettük 
érdeklődésed a  

Tűzoltó szakma iránt  

várjuk jelentkezésed! 

erd.human@katved.gov.hu (+36-23) 524-570 2030 Érd, Fehérvári út 79/A. 

A hivatásos állományba vétel feltételei: 

- 18. életév betőltése 
- büntetlen és kifogástalan életvitel 
- cselekvőképesség 
- Magyar állampolgárság 
- legalább középfokú állami iskolai végzettség 
- érettségi, vagy szakiskolai végzettség 
- alkalmassági vizsgálatokon való megfelelés 

 

Te Hiányzol Közülünk! 

Az érdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség szakemberei 

felvételi tájékoztatót 
tartanak a 2023. február 15-én induló  

hivatásos tűzoltóképzéssel kapcsolatosan

2022. december 20-án  
17–19 óra közötti időpontban

Százhalombattán a Polgármesteri Hivatalban  
az I. emeleti tárgyalóteremben 

(2440 Százhalombatta, Szent István tér 3.)
Ha betekintést szeretnél kapni a tűzoltóság munkájába,  

érdeklődsz a tűzoltó szakma iránt,  
jöjj el és tudj meg minél többet a Tűzoltóságról!

K I A D Ó  I R O D A
A Batta Ipari Parkban, a BATTA-INTECH 

Központ irodaépületében  
(Százhalombatta, Iparos út 11.) 

20 nm-es irodahelyiség kiadó.
Érdeklődni lehet: Tel: 23/354-733

Mobil: 06-30/019-8740
Email: szakom@szakom.hu
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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

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 2800 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


