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Vezér Mihály polgármester el-
mondta, hogy – pályázók hiányában 
– sikertelenül zárultak az idei évre 
vonatkozó közbeszerzési eljárások, 
ezért a folytatás érdekében másik 
megoldást kellett találni. A szigoro-
dó feltételek miatt a fekvőbeteg szál-
lítást mostantól az Országos Mentő-
szolgálat látja el, de néhány napos 
szünet után újra elindult az Önkor-
mányzat által létrehozott térítés-
mentes Segítő Szolgálat, ami vállal-
ja a városlakók szakrendelőbe való 
szállítását. 

Emlékeztetett, hogy az ingyene-
sen működő betegszállítási szolgál-
tatás – évenként kiírt vállalkozói 
közbeszerzés nyomán – 2007-ben 
indult el. Az Önkormányzat önként 
vállalta a feladatot, annak minden 
költségével. Azóta megközelítőleg 
21 ezer alkalommal, összesen 130 
ezer kilométer megtételével vették 
igénybe az évi 17 millió forintba ke-
rülő szolgáltatást. A város biztosí-
totta a felszerelt gépjárművet több, 
mint 10 millió forint értékben. A ta-
valyi esetszám 1.053 volt, ami azt je-

lenti, hogy átlagosan naponta 3 vá-
roslakónak segítettek abban, hogy 
egészségügyi ellátásban részesüljön.

Török Sándor alpolgármester el-
mondta, hogy a Segítő Szolgálatot – 
ugyanazzal a gépjárművel és ugyan-
azon tapasztalt szakemberekkel – 
a Sérültekért Alapítvány működte-
ti, amely – szintén önkormányzati 
forrásból – már végez hasonló tevé-

kenységet a kihívással élők számá-
ra; az alapítvány mostantól két ilyen 
jellegű feladatot lát el. A munkaidő-
ben, 8 és 17 óra között biztosított 
szállítást a házi-, a szak-, az ügye-
letes orvos, illetve az érintett, vagy 
hozzátartozója kérheti a megszokott 
nyomtatvánnyal, vagyis nem válto-
zik az igénybevételi ügymenet sem.

 n

Vezér Mihály polgármester el-
mondta, hogy az előkészületek 4 
éve, területvásárlással kezdődtek, a 
pandémia és a háborús helyzet mi-
att azonban csak mostanra készül-
hetett el – lakókkal való egyezte-
tés alapján – a parkoló. A képvise-

lő-testület a gazdasági helyzet indo-
kolta szigorú gazdálkodás ellenére 
mindvégig elkötelezett volt a beru-
házás iránt, amely önkormányza-
ti forrásból valósult meg. Telekvá-
sárlásra 20 millió forintot, a kivite-
lezésre – vízelvezetés, aszfaltozás, 

korlát elhelyezése, 1400 négyzet-
méternyi, 25 cm vastagságú tömör 
murvás felület kialakítása, fásítás – 
mintegy 35 millió forintot költött a 
város. Köszönetet mondott a lakók 
türelméért, illetve a kivitelezőnek a 
jó minőségű munkáért.

Szabó Gábor óvárosi képvise-
lő –, aki folyamatosan követte a 
munkálatokat – örömét fejezte ki, 
hogy összefogással, a lakók javasla-

tai alapján elkészülhetett a parkoló. 
Köszönetet mondott elődjének, Sin-
ka Lászlónak és képviselőtársainak, 

hogy támogatták a telekvásárlást, 
illetve a beruházást. Kiemelte, hogy 
több utcában nagy könnyebbséget 
jelent, hogy nem nehezítik a közle-
kedést az ott megálló autók. A terü-
letnél élő lakók nyugalma érdeké-
ben a továbbiakban sövényt képe-
ző növényeket telepítenek a keríté-
sekhez, illetve virágokat is ültetnek. 
Reményét fejezte ki, hogy mindenki 
magáénak érzi majd a parkolót.

Az Önkormányzat további 300 
pakolóhely léptesítését tervezi az 
idei évben.  n

Elindult a Segítő Szolgálat
Megváltozott formában, de továbbra is segítséget biz-
tosít az Önkormányzat azon százhalombattai városla-
kóknak, akik igénylik, hogy eljussanak a Százhalom 
Egészségügyi Központba – hangzott el a január 23-i 
sajtótájékoztatón.

Új parkoló Óvárosban
Mintegy 70 férőhelyes parkolót adtak át Százhalombat-
tán a Matta-kerti övezetben tavaly december 16-án.
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Mint ismert az országos megszorí-
tás részeként a Posta bezárta tavaly az 
áruházi és az óvárosi helyiséget. Nagy 
Balázs alpolgármester – Vezér Mihály 
polgármester megbízásából, Bóna 
Zoltán országgyűlési képviselő köz-
benjárására – több alkalommal tár-
gyalt az illetékes minisztériummal és 
a vállalattal a bezárt fiókok megnyitá-
sáról. 

A bezárt postahivatalok újraindí-
tásának feltétele az ország valameny-
nyi településén az volt, hogy a teljes 
körű működési költség – rezsi, helyi-
ségbérlet, szállítás, biztosítás – felét 
az önkormányzatok fedezik; ezt a so-
kak által igénybe vett, Tescoban lévő 
postahivatal esetében tudta vállalni a 
város. 

Az Önkormányzat 25 millió forint 

+ ÁFA keretösszeget hagyott jóvá 18 
hónapra vonatkozó működtetési és 
üzemeltetési költségekre. n

Az ünnepségen megjelentek Szalai 
Attila és Szabó Gábor önkormányza-
ti képviselők is.

A gyerekek műsorral készültek a 
szülőknek és a vendégeknek, az Ott-
hon munkatársai pedig a kis lakók-

nak adtak elő egy bábjátékot. A csalá-
dok saját készítésű ajándékot adtak a 
működtető Magyar Vöröskereszt ille-
tékes vezetőinek, az intézmény dolgo-
zóinak és a vendégeknek.

Vezér Mihály elmondta, hogy az 
ÉSZKE tagságának felajánlásából 
édességet és egy PlayStation 4-et, il-
letve egy PlayStation VR szemüve-
get vittek az Otthonban lakó gyerekek 
számára karácsonyra. A több progra-
mot tartalmazó játékkonzolok segítik 

a fiatalok digitális fejlődését, fejlesz-
tik ügyességüket. Nagy örömmel ér-
keztek, maguk is feltöltődve, szerete-
tet kapva gondolnak majd az estére. 
Az ajándékozással azt is szeretnék ki-
fejezésre juttatni, hogy a gyerekek is a 
nagy városi családhoz tartoznak.

Török Sándor hangsúlyozta, hogy 
a város mindenkor igyekszik támo-

gatni az Otthon működését, amely 
lakhatást biztosít az ország különbö-
ző pontjáról érkező családok számá-
ra. Köszönetet mondott a fenntartó 
Vöröskeresztnek és az intézményben 
dolgozó munkatársaknak azért, hogy 

elhivatottan és áldozatosan segítik a 
családokat.

Hargitai Dávid, a Magyar Vörös-
kereszt Pest Megyei Szervezetének 
szakmai vezetője méltatta az Otthon-
ban folyó kiemelt jelentőségű mun-
kát. Köszönetet mondott a mindenko-
ri támogatóknak is, külön megjegyez-
ve, hogy személyes jelenlétükkel is ki-
fejezik a gondoskodás fontosságát.

Kósa Melinda intézményvezető el-
mondta, hogy nagy lelkesedéssel és 

szakmaisággal készültek a karácso-
nyi ünnepségre. Meglepetésként érte 
őt és kollégáit, hogy őket is megaján-
dékozták a családok – ez a legnagyobb 
elismerés munkájukért. A gyerekek az 
ÉSZKE adománya mellett személyre 
szóló ajándékokat is kaptak Kulcsár 
Sándor rendszeres támogató jóvoltá-
ból. n

A városvezető hangsúlyozta, hogy 
a jövőben is szeretnék felszereléssel 
támogatni a mentősöket, akik fárad-
hatatlanul, áldozatosan végzik létfon-
tosságú munkájukat. Az eszközöket a 
szakemberekkel egyeztetve szerzik be. 
Vezér Mihály reményei szerint a kép-
viselő-testület továbbra is egyhangú-
lag fejezi majd ki az Önkormányzat 
segítő szándékát. Szólt arról is, hogy 
nagy terhet rótt az egészségügyre a 
Covid-járvány, azonban a szférában 
dolgozóknak köszönhetően Százha-
lombattán kiemelkedő volt az ellátás.

Hosszu-Borbás Tamás állomás-
vezető köszönetet mondott az Önkor-
mányzatnak a támogatásért, illetve 
bemutatta a legutóbb vásárolt eszkö-
zöket, amelyek révén magas színvo-

nalú ellátásban részesülhetnek a száz-
halombattai lakosok.

Dr. Engelbrecht Imre, az Országos 
Mentőszolgálat Közép-magyaror-
szági régió vezető főorvosa elmond-
ta, hogy 24 órás szolgálatot lát el a 
battai mentőállomás Pest megyében. 
A bajtársak kiválóan teljesítették az 
éves kötelező és ajánlott továbbkép-
zéseket, így példaértékű szakmai kép-
zettségük révén közreműködhetnek 
a legmagasabb szintű ellátás biztosí-
tásában. A kiemelt színvonalú tevé-
kenységhez szükséges az Önkormány-
zat támogatás is. Köszönetet mondott 
a bajtársaknak az odaadóan végzett 
munkáért, illetve a városnak az esz-
közfejlesztésben nyújtott segítségért.
 n

Kinyitott a posta
Ismét fogadja az ügyfeleket a százhalombattai Tesco áru-
házban lévő postahivatal január 2-tól, így a főtéri részleg-
gel már két fiók működik a városban.

Köszönet a mentősöknek
Személyesen, ajándékcsomaggal mondott köszönetet a 
százhalombattai mentőállomás munkatársainak Vezér 
Mihály polgármester tavalyi évben december 19-én. 

Családok karácsonya
Számítógépes játékot ajándékozott a Családok Átmeneti 
Otthona számára az Értünk Százhalombattai Közéleti Egye-
sület. Az ajándékot az otthonban tartott, tavaly december 
16-i ünnepségen adta át Vezér Mihály polgármester, az 
ÉSZKE elnöke és Török Sándor alpolgármester, a civil 
szervezet alelnöke. 
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Tisztelt Százhalombattai Polgárok!

Nem kell ahhoz borúlátónak len-
ni, hogy az óesztendő értékelése so-
rán elsőként vagy akár túlnyomórészt 
negatív emlékek és érzések törjenek 
elő belőlünk. Önmagában az a tény, 
hogy a világ bármely részén fegyveres 
konfliktus zajlik és emberek veszí-
tik életüket, kellő ok a szomorúság-
ra és aggodalomra. Fokozottan igaz, 
ha mindez egy olyan országban törté-
nik, amely nemcsak határos Magyar-
országgal, de amely százezer honfi-
társunk otthona is egyben. 

Sajnálatos módon a háborút és an-
nak minden borzalmát és fenyegeté-
sét nem tudtuk magunk mögött hagy-
ni az óévben. Éppen ezért idén he-
lyénvaló és érthető, ha szeretteinknek 
és az egész világnak – a boldogságot 
aktualizálva – Békés Új Évet Kívá-
nunk. Én is a BÉKÉT kívánom Önök-
nek, azzal a szilárd meggyőződéssel, 
hogy a háborúnak és a vele törvény-
szerűen együtt járó vérontásnak és 
negatív gazdasági hatásoknak kizáró-
lag a BÉKE vethet véget. 

A közel egy éve kezdődött fegyve-
res konfliktus a tavalyi országgyűlési 
választásokra is jelentős hatást gya-
korolt. Az eredmények ismeretében 
kijelenthető, hogy a magyar emberek 
többsége egyértelmű döntést hozott 
abban, hogy kire bízná és kitől óvná 
Hazánkat ebben a kihívásokkal és ne-
hézségekkel teli időben. A választók 
bizalmából, a politikai közösségem 
immáron negyedszerre, kétharma-
dos felhatalmazással felvértezve vál-
lalhatta a kormányzati felelősséget 
és szolgálatot. E bizalom részeként, 
az Önök, illetve a térség polgárainak 
bizalomteljes döntése nyomán har-
madik képviselői ciklusomat kezd-
hettem meg településeink parlamen-
ti képviselőjeként, amely bizalomért 
köszönetemet fejezem ki. 

A háború a választási siker örömét 
és a jövő tervezését is beárnyékolta. 
Sem ideje, sem helye nem volt az ün-
neplésnek vagy a pihenésnek. A há-
ború, az életek elvesztése, a kárpát-
aljai magyar közösségeinkért való 
aggodalom, a brüsszeli átgondolat-
lan döntések és értelmetlen szankci-
ók okozta gazdasági nehézségek, az 
energiaárak emelkedése a rendszer-
változás óta talán legnehezebb esz-
tendővé tették a 2022-es évet.

Az összes negatívum ellenére, van 
okunk a büszkeségre és bizodalom-
ra is. Büszkének kell lennünk a kor-
mányzat, a közigazgatási, valamint 
a civil szervezetek és a magyar em-
berek példa nélküli összefogására, 
amellyel a háború kitörése óta segítik 
az Ukrajnából menekülő vagy ott ma-
radó emberek boldogulását, etnikai 

vagy nemzeti hovatartozásra tekin-
tet nélkül. Közös eredményünk, hogy 
a kihívások dacára a kormányzat ki-
állt a rezsicsökkentés politikája mel-
lett, jelentős segítséget nyújtva ezzel 
a magyar családoknak. Óriási segítsé-
get jelent a hatósági árszabályozás is. 

Kormányzatunk a családok mellett 
2022-ben is számos módon segítette 
településeinket és önkormányzatain-
kat, sok-sok támogatást juttatva ál-
lami és pályázati forrásokból, vagy a 
Magyar Falu Program keretében. 

Büszkék lehetünk a gazdaságfej-
lesztési intézkedéseinkre is, amely-
nek köszönhetően a háborús és a ko-
rábbi pandémiás helyzet ellenére fo-
lyamatosan növekszik és csúcsokat 
dönt a foglalkoztatottság és a beruhá-
zások volumene. A munkahelyek vé-
delme és a beruházási környezet ja-
vítása olyan gazdasági potenciált je-
lent, amire az előttünk álló időkben 
óriási szükségünk lesz. 

Talán az egyik legnagyobb sike-
rünk mégis az, hogy a folyamatos és 
módszeres támadások, fenyegetések 
és nyomásgyakorlás ellenére kiáll-
tunk a magyar emberek érdeke, to-
vábbá a választás során kinyilvánított 
és a nemzeti konzultációban megerő-
sített akarata mellett. 

Tisztelt Százhalombattai Polgá-
rok!

A nehézségek ellenére Százha-
lombatta és polgárai számára fontos, 
mindennapi életüket segítő döntések 
születtek és fejlesztések történhettek 
meg a tavalyi évben is a kormányza-
ti támogatások és az önkormányzat 
együttműködésének köszönhetően. 
Sikerült elérni, hogy a Posta a Tes-
co épületében a továbbiakban is az 
itt élők rendelkezésére álljon, illetve, 
hogy a Városi Sportuszoda már má-
sodik alkalommal kapjon megemel-
kedett működési költségeinek enyhí-
téséhez állami támogatást, biztosít-

va ezáltal az iskolai úszásoktatást és a 
sportolók által megszokott színvona-
lú szolgáltatásokat.

A Kőrősi Sportiskolában a Magyar 
Atlétikai Szövetség támogatásával – 
2 évvel a Magyar Kézilabda Szövetség 
finanszírozásában megvalósult kézi-

labdapálya átadását követően – im-
már új, rekortán borítású komplett 
atlétikapálya is segíti az iskola tanu-
lóinak eredményes felkészülését. Jó 
ütemben halad az Arany János Isko-
la melletti új kosárlabdacsarnok épí-
tése, várhatóan 2023. második felé-
ben használatba vehetik a sportolók.

Tavaly befejeződött a Szent Lász-
ló templom és a Szerb Klub épületé-
nek felújítása, illetve egyházi közös-
ségi célú programokra is nyert el kor-
mányzati támogatást a battai Szerb 
Ortodox Egyházközség, míg a Magya-
rok Öröksége Alapítvány az előző év-
ben nemzeti értékeink népszerűsíté-
sének és gondozásának támogatására 
kapott állami forrást.

A város büszkeségre okot adó mű-
vészeti és kulturális élete ismét el-
ismerésben részesült, hiszen a Kö-
zép-Magyarországi Folklórszövet-
ség Pest Megye Népművészetéért dí-
jat adományozott Fundák Kristóf és 
Fundák-Kaszai Lili, a Forrás Nép-

táncegyüttes művészei részére. Száz-
halombatta országgyűlési képviselő-
jeként és a Magyarok Öröksége Ala-
pítvány elnökeként gratulálok a ki-
tűntetéséhez, további szolgálatukhoz 
a Jóisten gazdag áldását kívánom.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Nem ígérkezik könnyű évnek az 

idei. Ez azonban nem az elkesere-
désre, hanem az elköteleződésre és 
kemény munkára kell, hogy sarkal-
jon minket. Ennek jegyben fontos 
terveink között szerepel az infláció 
egyszámjegyűvé csökkentése, vala-
mint települési és térségi szinten az 
infrastruktúra, a közösségi közleke-
dés és az úthálózat fejlesztése. Bőví-
teni fogjuk intézményeinket, iskolá-
inkat, óvodáinkat és bölcsődéinket 
is, hiszen térségünk továbbra is gya-
rapodik, ami a települések lakosság-
számának növekedésében is egyér-
telműen megmutatkozik. Idén sem 
feledkezhetünk meg kulturális és ci-
vil közösségeinkről, ifjúsági és sport-
szervezeteinkről és egyházainkról 
sem. Nehéz időkben kiemelten fon-
tos az a szolgálat, amivel ezek a szer-
vezetek hozzájárulnak a terhek vise-
léséhez és mindannyiunk boldogulá-
sához.

A nyugdíjak reálértékének megőr-
zése, valamint a családok és a gyer-
mekvállalás támogatása továbbra is 
elsődleges célunk, hiszen a jelen le-
hetőségeit az idősek munkája terem-
tette meg, a jövő záloga pedig a gyer-
mek. 

Hálatelt szívvel köszönöm meg 
mindenkinek, aki Hazánk, Nemze-
tünk vagy térségünk gyarapodásá-
hoz bármivel hozzájárult ebben a 
válságos időszakban is. Arra buzdí-
tok mindenkit, hogy a jövőben is se-
gítsük közösen ezen célok elérését. E 
nem kis vállalkozáshoz együttműkö-
désemet ajánlva és a Gondviselés se-
gítségét kérve köszönöm meg ezúton 
is támogatásukat és kívánok sikerek-
ben gazdag és békét hozó 2023-as 
esztendőt. 

Bóna Zoltán
országgyűlési képviselő
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A városvezető példaértékűnek ne-
vezte az önfeláldozó cselekedetet, 
egyúttal köszönetét fejezte ki Nagy 
Lajosnak a bátor tettért. Jó látni, hogy 
vannak közöttünk olyan személyek, 
hétköznapi „hősök”, akik azonnal se-
gítséget nyújtanak – fogalmazott. Ve-
zér Mihály emlékezetett, hogy lakás-
tüzet oltott el Forrai Mónika 2021-
ben, az akkor 18 éves középiskolás 
tanuló szintén elismerő oklevelet ve-
hetett át.

Nagy Lajos elmondta, hogy ösz-
tönösen cselekedett, mindenképpen 
segíteni akart. A történet egyébként 
filmszerű fordulatot vett. Mint me-
sélte, családjával a márciusi eset előtt 
5 nappal költözött Százhalombattá-
ra, így nem ismerhették a lakókat. Az 
életmentő tett után egy órával ottho-
nában arra lett figyelmes, hogy egy 

mentő áll meg a szemközti háznál. 
Nagy meglepetésére kiderült, hogy 
szomszéd hölgy volt az, akinek meg-
mentette az életét. 

Mint ismeretes, egy idős asszony 
sétálni indult a Duna-partra, amikor 
megállt pihenni és kicsúszott a tele-
fonja a kezéből, ami az iszapos vízbe 
esett. A hölgy próbálta a készülékét 
kivenni a vízből, azonban ő maga is 
elkezdett süllyedni. Egyre mélyebbre, 
derékig csúszott az iszapban, ahon-
nan már nem tudott egyedül kijön-
ni. Az éppen arra járó Nagy Lajos a 
segítségére sietett, egy szíjjal tartotta 
a hölgyet, akinek sikerült megmente-
ni az életét. Értesítette a rendőrséget 
további segítséget kérve, így közösen 
kimentették az asszonyt, akit végül a 
mentők kórházba szállítottak, azóta is 
jól van. n

Hajnal Kata intézményvezető 
munkatársaival és az ellátottakkal 
együtt örömmel fogadta a látogató-
kat. Mint mondta, az Önkormányzat 
nem csak ilyenkor, hanem egész év-
ben segíti a működést, amiért köszö-
netet mondott, illetve áldott ünnepe-
ket kívánt. A sajtónak elmondta, hogy 
a hideg idő beköszöntével sok új lakó 
költözött be a 122 férőhelyes intéz-
ménybe; az átmeneti szálló mellett 
üzemel a nappali melegedő és az éjjeli 
menedékhely is, továbbá utcai gondo-
zói szolgálatot is végeznek.

Török Sándor a képviselő-testület 
nevében áldott, békés karácsonyt és jó 
egészséget kívánt az ellátottaknak, il-
letve az intézmény dolgozóinak, akik-
nek megköszönte az áldozatos mun-
kát.  Reményét fejezte ki, hogy mie-
lőbb jobbra fordul a lakók sorsa, és el-
hagyhatják a szállót, illetve lesz olyan, 
aki fel tudja venni a kapcsolatot a csa-

ládjával. A sajtónak elmondta, hogy 
bár nem kötelező feladat, azonban 
az Önkormányzat – csakúgy, mint a 
Családok Átmeneti Otthona esetében 
– mindig segítette a Vöröskereszt ál-
tal fenntartott szálló működését pénz-
ügyi forrással, adományokkal, illetve 
városi tulajdonban vannak az ingat-
lanok, amelyeket felújítanak. A szálló 
kulturált keretek között üzemel, nagy 
közösségi terek helyett négyágyas szo-
bákban tudják elhelyezni a lakókat.

Szalai Attila ezúttal is ízletes, tar-
talmas pörköltet főzött. Reményét fe-

jezte ki, hogy a közös vacsorával né-
mileg pótolható a családias hangu-
lat, mindenkiben kellemes karácsonyi 
emlékek idéződnek fel.

Szabó Gábor hosszú évek óta se-
gít a vacsora megszervezésében. Örö-
mét fejezte ki, hogy részese lehet a jó-
tékony eseménynek, mert, hogy fogal-
mazott: „jobb adni, mint kapni”. n

Pest Megye Önkormányzata 2022. 
december 9-én rendezte meg a Megye-
napot, melyen kitüntető díjakat adtak 
át. Az elismeréssel a közművelődés, 
a tudomány, a kultúra, az építészet, 
a környezetvédelem, valamint a köz-
biztonság és a társadalmi összetarto-
zás érdekében tett erőfeszítéseket dí-
jazták. 

Örömmel értesültem arról, hogy a 
díjazottak között szerepeltek a száz-
halombattai Forrás Néptáncegyüttes-
hez kötődő művészek Fundák Kris-
tóf és Fundák-Kaszai Lili, valamint 
Heiger József, akik a Közép-Magyar-
országi Folklórszövetség elismerését, 
a „Pest Megye Népművészetéért” díjat 
vehették át Szigetvári Józseftől a Me-

gyenapon.  Elhivatottságukért, aláza-
tos és példamutató munkájukért, va-
lamint elkötelezettségükért érdemel-
ték ki a kitüntető díjat. 

Fundák Kristóf és Fundák-
Kaszai Lili a Forrás Néptáncegyüt-
tes társművészeti vezetői. Pest megye 
kiváló alkotói, pedagógusai, akit is-
mernek és elismernek. 2009 óta dol-
goznak együtt, 2014-ben a Fölszállott 
a páva televíziós tehetségkutató műsor 
győztesei lettek szóló-, és páros tánc 
kategóriában. Saját társulatot is alapí-
tottak, amelynek ars poeticája a közös 
alkotás. Munkásságuk jelentősen hoz-
zájárult a megyei népművészeti élet ki-
teljesedéséhez. 

Elismerés az életmentőnek
Utólag derült ki, hogy a szomszédját mentette meg

„Polgármesteri Elismerő Oklevelet” adott át Vezér Mihály 
polgármester Török Sándor alpolgármesterrel Nagy Lajos 
részére 2022. december 15-én. A férfi a Duna holtágából 
mentett ki egy százhalombattai, dunafüredi 70 éves höl-
gyet az évben.

Akikre büszke Százhalombatta
Pest Megyei elismerések

Ünnepi vacsora
Karácsony alkalmából a tavalyi évben ismét melegétellel, 
gyümölccsel és édességgel vendégelte meg a százhalom-
battai Hajléktalanszálló lakóit Török Sándor alpolgármes-
ter, Szalai Attila –, aki hagyományosan a pörköltet készíti 
– és Szabó Gábor képviselők.

Foly tatás a következő ol da lon
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Heiger József több, mint két év-
tizede tagja a Forrás Néptáncegyüt-
tesnek, melynek művészeti csoport-

vezetője és koreográfusa. A Magyar 
Táncművészeti Egyetemen diplomá-
zott, gyerekkorától táncol a Forrás-
ban. 2018-ban kapott felkérést az 
alakuló gödöllői Urban Verbunk tár-
sulattól, hogy csatlakozzon, amely 
új lehetőségeket nyitott az életében. 
Napközben hivatásos táncosként, dél-
utánonként pedig néptánc-pedagó-
gusként tevékenykedik. Oktat a száz-
halombattai Pesovár Ferenc Alapfo-
kú Művészeti Iskola mellett a gödöllői 
Urban Verbunk Junior Alapfokú Mű-

vészeti Iskolában is. Több száz gyer-
meket tanított, kigyermekkoruktól 
kezdve egészen ifjúsági korukig. 

Örömmel tölt el, hogy újabb kivá-
lóságok kaptak elismerést, akik hoz-

zájárultak városunk kulturális életé-
hez is öregbítve Százhalombatta hír-
nevét!

Őszinte szívvel gratulálok Százha-
lombatta Város Önkormányzata és a 
magam nevében Fundák Kristófnak 
és Fundák-Kaszai Lilinek, valamint 
Heiger Józsefnek. További sok sikert 
kívánok mindnyájuknak!
Százhalombatta, 2022. december 17.

Tisztelettel:
Vezér Mihály 

polgármester

Akikre büszke Százhalombatta
Pest Megyei elismerések

Folytatás az előző oldalról

„Intsük, tanítsuk egymást szeretettel, 
félretéve egyéni hiúságot, vélt jobban 
tudást, semmi egyebet nem tartva 
szem előtt, mint egy eljövendő nagy 
magyar kultúra ideálját.” (Kodály 
Zoltán)

1989 óta január 22-én ünnepeljük 
a Magyar Kultúra Napját annak emlé-
kére, hogy a kézirat tanúsága szerint 
Kölcsey Ferenc 1823-ban, 200 éve 
ezen a napon fejezte be a Himnuszt.  
Kölcsey Ferenc 1815-től Szatmárcse-
kén élt, 1823 januárjában írta hazafi-
as költészetének legnagyobb remekét, 
a Himnuszt. 

A Magyar Kultúra Napjáról való 
megemlékezés gondolatát ifjabb 
Fasang Árpád zongoraművész vetette 
föl 1985-ben. Megfogalmazta, hogy az 
ünnep alkalmas arra, hogy merítsünk 
ezeréves örökségből, van mire büsz-
kének lennünk, hiszen ez a nemzet a 
kultúrájából sokat adott Európának, a 
világnak. Ez az örökség tartást ad az 

embereknek határon innen és túl, jól 
kell vele gazdálkodni, sok mindenen 
átsegít bennünket. Mára már a Him-
nusz minden magyarnak ugyanazt je-
lenti: az összetartozást.

Az ünnep alkalmából a magyarság 
idehaza, a határokon túl és szerte a vi-
lágban megemlékezik a magyar kultu-
rális értékekről. Kiállításokat, koncer-
teket rendeznek, könyvbemutatókat, 
irodalmi esteket és színházi előadá-
sokat tartanak, hogy felhívják a figyel-
met nemzeti értékeinkre!

Százhalombattán is megemlékezé-
seket tartunk a Magyar Kultúra He-
tében, gazdag programokkal, rendez-
vényekkel, kiállításokkal tisztelgünk a 
kultúra előtt. 

Szívből kívánom magunknak és 
mindazoknak, akik a magyar kultú-
ráért felelősséggel tartoznak, hogy ez 
a nap igazi ünnep legyen, szolgálja 
nemzetünket, jövőnket!

Vezér Mihály
polgármester

Ezeréves örökségünk – 
Magyar Kultúra Napja

Az eseményen megemlékeztek 
Óváros jeles személyeiről, megnyílt a 
Benta Art Regionális Művészeti Egye-
sület és a Szak Stúdió közös kiállítá-
sa, illetve elismerést vehetett át a kul-
turális központ két munkatársa. Nagy 
sikert aratott Hegyi Norbert és Joós 
Tamás közreműködésével az „Átlát-
szó víz legyen” című Cseh Tamás-Est.

Szabó Gábor óvárosi képviselő a 
kezdetekre emlékezve felidézte, hogy 
„Zenálkó Etel – a kor szokásaitól el-
térően – nem ment férjhez egy gazdag 
középosztálybeli férfihoz, hanem he-
lyette egy sáros, vegyes, magyar szerb 
lakosú Isten háta mögötti Duna-par-
ti faluba ment tanítónőnek”. Egy kis, 
kályhával fűtött épület volt az isko-
la, ahol palatáblára írtak. Összefog-

ta a falu lakóit: színjátszó kört szerve-
zett, létrehozta a KALOT – katolikus 
legényegyletet- majd a KALÁSZ-t – a 
katolikus lány szövetséget. Varrókört 
és olvasó kört szervezett, később szín-
darabokat mutattak be.

Egy idő után kellett egy „hely”, 
és akkor a falusiak saját pénzükből, 
Matta Árpád segítségével felépítették 
a közösségi házat, ahol most össze-
gyűlhettek az ünneplők. A ház, ahol a 
százhalombattai közművelődés meg-

született 2012-ben vette fel Zenálkó 
Etel nevét, a Barátság Kulturális Köz-
pont kezdeményezésére. 

A képviselő szólt a falu lelkét jelen-
tő Dubecz házaspárról is; Tivi bácsi, 
Erzsi néni, szinte életük végéig a kö-
zösséget szolgálták. Nehéz idők jártak 
az ipartelepítéssel, a szocialista kultú-
rába ugyanis nem fért bele a „falusi, 
maradi közeg” – a napsugaras jövő a 
lakótelepen volt. Dubeczéket azonban 
nem lehetett eltántorítani; Tivi bácsi 
mozit szervezett, itt voltak a falusiak 
közösségi eseményei, a bálok és az es-
küvők is. 

„A kultúra maga az önazonosság, 
legyen szó akár családról, utcáról, te-
lepülésről, országról. A mostani ne-
héz időkben felbecsülhetetlen fele-
lősséggel kell gondolkodunk minder-
ről, amikor településünk jövőjéről be-
szélünk, hiszen a 10-20 -30 év múlva 
lévő Százhalombatta szellemi alapjait 
tesszük most le. Én hiszem azt, hogy 
– ahogyan eddig is hatalmas anyagi 
erőfeszítéseket tett a város ezen a te-
rületen – ennek fontossága továbbra 
sem lehet kérdés” – mondta a képvi-
selő.

Hangsúlyozta, hogy meg kell őriz-
ni és tovább kell adni a most megszü-
lető battaiaknak azon értékeket, amit 
a városvezetés és az országos, illet-
ve nemzetközi szinten elismert battai 
szakemberek létrehoztak. „Hatalmas 
utat jártunk be, van minek örülni, van 

mire büszkének lenni, gazdagok va-
gyunk. De a legnagyobb gazdagság 
is elveszhet, ha azt elpazarolják, en-
gedik, hogy a szél szétfújja”. A kultú-
ra önmagában befektetés, ami, ha jól 
bánnak vele, megtérül a fiatalok ne-
velésében, az általános viselkedéskul-
túrában, megtérül a jövőben, hiszen 
erős település kizárólag az lehet, ame-
lyik erős identitással bír – fogalma-
zott Szabó Gábor.

n

Lélekgazdagító kultúra
A hagyományokhoz híven városi rendezvény keretében 
ünnepelték a Magyar Kultúra Napját Százhalombattán a 
Zenálkó Etel Óvárosi Közösségi Házban január 22-én. 
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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
Álláslehetőség. A Százhalom-

battai Arany János Általános Iskola 
és Gimnázium, munkájára igényes 
takarító munkatársat keres, hatá-
rozatlan időre, teljes munkaidőbe, 
közalkalmazotti jogviszonyba. El-

várás: 8 általános iskolai végzett-
ség. Jelentkezés esetén az önélet-
rajzokat a titkarsag@aranybatta.
hu e-mail címre várják. Érdeklőd-
ni a 06-30-242-6838-as telefonszá-
mon lehet.

Minden embertársamnak egy szeretetben és egészségben gaz-
dag, boldogabb új esztendőt kívánok! 

Tisztelettel: Szalai Attila
önkormányzati képviselő

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

Január 27. (péntek) 14 óra: 
Látás Iskolája kiállítás – megtekint-
hető március 14-ig pénteki napokon 
14-19 óra között – Kszellmann Flóra 
Dunafüredi Közösségi Ház

Január 27. (péntek) 17 óra: 
Mi Petőfink vándorkiállítás megnyi-
tója – HBVK

Január 28. (szombat) 16 
óra: Családi színház – Nyakigláb, 
Csupaháj, meg Málészáj – Zenálkó 
Etel Óvárosi Közösségi Ház

Január 28. (szombat) 16 óra: 
Családi mesedélután – Rácz Anikó 
kiállítása – HBVK

Január 28. (szombat) 19 óra: 
„Szerelmem Erdély” – Vass Albert 
est Rékasi Károly színművésszel – 
Zenálkó Etel Óvárosi Közösségi Ház

n

A Magyar Kultúra Napja alkalmá-
ból, január 22-én megrendezésre 
kerülő ünnepi programokra és ko-
szorúzásra számos százhalombat-
tai lakos kilátogatott a Zenálkó Etel 
Óvárosi Közösségi Házba. A meg-
emlékezésen Százhalombatta Óvá-
ros jeles személyeire, Zenálkó Etel-
re, Dr. Matta Árpádra, Jankovich 
Ferencre, a Dubecz házaspárra és 
Márton Bélára emlékeztünk. 

Az ünnepségen átadásra ke-
rült a Zenálkó Etel Közművelődé-
sért Szolgálati Díj két kollégánknak, 
akik mind szakmailag, mind a kö-
zösség tekintetében sokat tesznek a 
közösségért és a közönségért, azaz 
értünk és Önökért. Az idei évben a 
díjakat Palagyi Zita jegypénztáros 
munkatársunk és Kovács Györgyné 
technikai munkatársunk vehette át. 
Ezúton is szívből gratulálunk kollé-
gáinknak és reméljük, hogy még so-
káig örülhetünk a közös munkasi-
kereknek!

„A Magyar Kultúra Hete 2023” 
programsorozat részeként janu-
ár 26-án csütörtökön, 17.00 órától 
várjuk a népdalok kedvelőit  az „Egy 
csepp népköltészet” programunk-
ra a Zenálkó Etel Óvárosi Közössé-
gi Házba. Január 28-án, szombaton 
16:00 órakor a legkisebbeknek is 

szeretnénk kedveskedni a Nyakig-
láb, Csupaháj meg Málészáj című 
bábszínházi előadással.  Este 19:00 
órakor a Szerelmem, Erdély című 
előadóestet Rékasi Károly előadá-
sában láthatja a közönség, szintén 
az Óvárosi Közösségi Házban. Re-
méljük, hogy a Magyar Kultúra He-
tén minden korosztály talált számá-
ra érdekes programot.

Barátság Kulturális Központ!
Érték és Élmény!

A MAGYAR KULTÚRA HETE 2023!

Szigetvári József, a szervező Ba-
rátság Kulturális Központ igazgató-
ja emlékeztetett, hogy büszke lehet 
a város, mert az országban egyedül 
Százhalombattán kerül sor minden 
évben a jeles eseményre. Köszönetet 

mondott az iskoláknak, hogy a diákok 
részt vehetnek a versmondáson.

A közös előadást Benkő Péter és 
Horváth Márk színművészek segítet-
ték, akik egy-egy Petőfi verset is el-
mondtak, illetve Vezér Mihály pol-
gármester és Török Sándor alpolgár-
mester is együtt szavalt az ünneplők-
kel. Ráhangolódásként Körömi Máté 
és Almási Szonja, a Forrás Együttes 
Független Színház művészei erdélyi 
mezőségi táncokat adtak elő.

Vezér Mihály köszöntötte a megje-
lenteket, mint mondta, a közös vers-
mondás nemcsak a városban, hanem 
az országban és a határon túl élő ma-
gyarok számára is üzenet, hitvallás. A 
Himnusz fontos értéket képvisel kul-
túránkban, amely pedig szerves ré-
sze az egyetemes kultúrának. A kul-
túra kifejezésének fontos eszköze az 

anyanyelv, de emellett tánccal és más 
módon is tovább tudjuk adni szellemi 
kincseinket, amiket nem lehet meg-
örökölni, minden nemzedéknek meg 
kell küzdeni azért, hogy elsajátítsa 
azokat. Kultúránk erőt ad ahhoz is, 

hogy átvészeljük az élet megpróbálta-
tásait. Ha összefogunk, és közös nem-
zettudatunk birtokában állunk bele 
a terhek viselésébe, akkor sok vállon 
jobban megoszlik a teher. Igaz ez az 
örömökre is, ha minél többekkel meg 
tudjuk osztani a mindannyiunkat 
együttesen érő közös boldogságot, 
büszkeséget, akkor a megsokszorozó-
dás nyomán más emberekké válunk – 
fogalmazott a polgármester. 

A sajtónak szólt arról is, hogy Eu-
rópa, illetve az Unió akkor maradhat 
erős és színes, ha a nemzetek meg-
őrizhetik saját kulturális értékeiket – 
reményét fejezte ki, hogy ez így lesz a 
jövőben. Jó példa erre Százhalombat-
ta, ahol a kisebbségek gyakorolhatják 
önrendelkezési jogaikat, ápolhatják 
kulturális értékeiket, hagyományai-
kat. n

Nagy versmondás
Közel ezer diák, illetve városlakó szavalta el együtt a 
Himnuszt Százhalombatta főterén a Szent István téren a 
Magyar Kultúra Napja alkalmából január 23-án.

Meghívták az iskola pedagógusait 
és diákjait, valamint a tagozatra járó 
gyerekek szüleit is az évzáró előadá-
sukra. Az Önkormányzat nevében Tö-
rök Sándor alpolgármester vett részt 
az ünnepségen.

Kun Ágnes tagozatvezető köszön-
tötte a meghívottakat. A többi között 
úgy fogalmazott: az egyedüli dolog, 
amiért érdemes élni a Földön, az az, 
hogy az ember tudjon szeretet adni és 
kapni is. Nagyon várták már az ünne-
pet, amely során visszahozható a sze-

retet megfakult fénye úgy, hogy a ka-
rácsonyfa alá az ajándékokkal együtt 
elhelyezzük a szívünk szeretetét is. 
Köszönetet mondott a szülőknek az 
egész éves támogatásért, illetve, hogy 
ismét vásárt tudtak szervezni, amely-
nek bevételét oktatási eszközökre, ki-
rándulásokra fordíthatják. A sajtónak 
elmondta, hogy izgatottan készültek a 
diákok a zenés, táncos, verses műsor-
ra, amely során minden tanulót be-
vonva, közösen is előadtak egy me-
sét. A forgatókönyvet már november 

elején összeállították, azóta napon-
ta próbáltak a gyerekek. A gálaműsor 
után osztályonként is tartanak a kará-
csonyi ünnepséget.  n

Szívből jövő előadás
Hagyományosan karácsonyi gálaműsort adtak elő a Százhalom-
battai Arany János Általános Iskola és Gimnázium SNI Tagozata 
és Regionális Autista Központ diákjai 2022. december 16-án. 



7 .  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 I .  É V F O LYA M  1 .  S Z Á M  •  2 0 2 3 .  J A N U Á R  2 6 .

A hazai autóipar egyik meghatáro-
zó szereplőjeként olyan neves autó-
ipari óriások részére gyártanak ülés-
vázakat és ülésalkatrészeket, mint a 
Suzuki, a Volkswagen és a Toyota.

Az este folyamán jubileumi okle-
veleket adtak át azon kollégák számá-

ra, akik már 5, 10, 15, illetve 20 éve el-
kötelezett munkavállalói a Toyo Seat 
Europe Kft.-nek. A zenés rendezvényt 
bűvészbemutató színesítette.

A családias hangulatú ünnepségen 
jelen volt Yamaguchi Toru, a Toyo 
Seat vállalat tulajdonosa, aki köszö-
netet mondott, illetve elismerését fe-
jezte ki a kiemelkedő munkavégzé-
sért.

Shintani Takahiro ügyvezető igaz-
gató örömét fejezte ki, hogy sokan 

részt vettek az ünnepségen. A Ha-
lom Televíziónak elmondta, hogy a 
Százhalombattán működő részleg az 
egyetlen Európában lévő leányválla-
lat; sokat fejlődött az elmúlt években, 
jelentősen javult a termelés minősége 
és a hatékonyság. Az anyacég kezdet-
ben családias jellegű vállalkozás volt, 
napjainkban már közel 1000 főt fog-

lalkoztat. Szólt arról is, hogy nagyon 
jól érzi magát Magyarországon, ahol 
jó élni, „megható és szép a környezet”.

Szorgalmas Gábor gyárigazga-
tó kiemelte, hogy 20 éve fejlődhet-
nek, tehenek a városért, illetve a dol-
gozókért. A cég történetéről szól-

va elmondta, hogy Yamaguchi Toru 
harmadik generációs tulajdonos, 
nagyapja volt az alapító, azzal a most 
is vallott motivációval, hogy minél 
több családnak biztosíthasson mun-
kát. A folyamatos fejlődés következ-
tében 20 év alatt hatszor bővítették a 
battai gyárat, ami reményeik szerint 
folytatódhat a jövőben. 

Rendkívüli eredmény, hogy a ma-
gyarországi leányvállalat a második 
legjobb a négy kontinensen, hét or-

szágban jelenlévő cégek közül. Itt-
hon mintegy 250 főt foglalkoztatnak, 
köztük 50 ukrán állampolgárt, ezzel 
is segítve a háború elől menekülőket. 
A néhány japán kolléga szeretné köz-
vetíteni, illetve átadni a kultúrájukra 
jellemző, mindenkor optimista, meg-
oldásra törekvő szemléletet.

n

Jubileumi karácsony – 
Húszéves sikertörténet

Fennállásának 20. évfordulóját ünnepelte tavaly december 
17-én – karácsonyi rendezvény keretében – a százhalom-
battai ipari parki székhelyű Toyo Seat Europe Kft., a 75 éve 
működő japán cég leányvállalata.

A Magyar Kultúra Napjához 
kapcsolódóan Budapesten, a Ste-
fánia palotában került sor a Kul-
túra Lovagja címek átadására. Ez 
a kitüntetés a kultúra különböző 
területein huzamos ideje magas 
színvonalon teljesítőknek az elis-
merése. 

A Falvak Kultúrájáért Alapít-
vány kuratóriuma az öt földrész-
ről is képviselt Kultúra Lovagrend-
je Nemzetközi Tanácsadó Testüle-
te javaslata alapján a városunkban 
élő, ismert drámaírót, Fazekas Ist-
vánt is díjazta. Őt a Gróf Széchenyi 
Család Alapítvány és a gróf Szé-
chenyi-család Magyarországon élő 
tagjai terjesztették fel a lovagi cím-

re. Indoklásukban kiemelték: Fa-
zekas István 2012 óta szerkeszti 
a szellemi egység megteremtésén 
munkálkodó Stádium Társadalmi 
és Kulturális Hírlapot, továbbá a 
Széchenyi-család 2018. novembe-
rében Fazekas Istvánnal közösen 
alapította meg a Kárpát-medence 
magyar középiskolásait a nemze-
ti és a keresztényi értékek mentén 
megszólító Stádium-díjat. Faze-
kas István színdarabjainak jelen-
tős szerepe van a magyar kultú-
ra éltetésében, történelmi drámá-
ival a nemzetmegtartó értékeink 
modern megfogalmazását segítet-
te elő.  

Dr. Fazekas István Jókai-díjas 
és Váci Mihály-díjas költő, dráma-
író, műfordító. Ez idáig 28 köny-
ve jelent meg, színdarabjait hatal-
mas sikerrel játsszák a színházak.  

2018. szeptember 20-án, Rómá-
ban, az Európai Kultúra Napját a 
Pilátus éjszakája című, bibliai té-
májú drámájának bemutatásával 
ünnepelték. A megvádolt címmel 
ő írt elsőként magyar történelmi 
drámát a hetvenes évek puha dik-
tatúrájáról, mely mű Béres József 
rákkutató küzdelmeit dolgozza fel. 
Színháztörténeti érdekesség, hogy 
ezt a darabot egyszerre két magyar 
színház is játszotta: a Kecskeméti 
Katona József Színházban Árko-
si Árpád rendezésében, az Újszín-
házban pedig Kerényi Imre Kos-
suth-díjas rendező rendezésében, 
Béres hívócímmel láthatta a kö-
zönség. 

Dr. Fazekas István nemcsak jo-
gász, hanem református lelkész 
is, a Királyhágómelléki Reformá-
tus Egyházkerülethez tartozó bu-
dapesti Erdélyi Gyülekezet vezető 
lelkésze. 2019-ben teológiai dokto-
rátust szerzett (PhD), kutatási te-
rülete elsősorban a zsoltárfordítá-
sok poetológiai kérdései. 

A díjkiosztó ünnepségen meg-
emlékeztek Petőfi Sándor születé-
sének és a Himnusz keletkezésé-
nek 200. évfordulójára, valamint 
a Magyar Honvédség 175. szüle-
tésnapjára. A rendezvényen fellé-
pett a Vásárosnaményi Férfikar, 
az Eötvös József Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola nép-
tánc-csoportja, a tarpai Figemadár 
Citerazenekar és a kárpátaljai ze-
nészekből álló Cifra Banda népze-
nekar. n

Lovagi kitüntetés
A Magyar Kultúra Lovagjává avatták a városunkban élő 
Fazekas István Jókai-díjas drámaírót a 27. Magyar Kultúra 
Napja Gála és a Himnusz 200. születésnapja rendezvény 
keretében.  A megtisztelő címet Százhalombattáról eddig 
ketten kapták meg: Kovács Marianna mesemondó, a Ham-
vas Béla Városi Könyvtár igazgatója és Szigetvári József, a 
Forrás Néptáncegyüttes vezetője. 
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VÁ R O S N A P LÓVÁ R O S N A P LÓ

Az év egyik legkomorabb napja 
2023-ban is január 21. Későn kel 
a Nap, talán nem is látjuk az egész 
napunk során. Szombat, mert ez a 
„program” mindig szombatra esik. 
Mégis az évszakból, a hónapból és 
a napból adódó komorság mellett 
az ország sok családja alig vesz ész-
re valamit, mert ezen a napon más 
a fontos. Ez pedig a Központi Felvé-
teli.

Ezen a napon csúcson van az iz-
galom, az aggodalom, a stressz, mert 
sok minden függ az írásbeli felvéte-
li pontszámától: egy álom, a tovább-
tanulási cél megvalósulása. Ezen a 
napon az érzelmektől, feszültségből 
adódó szikrák szinte bevilágítják a 
családok napi hangulatát, éberré, fi-
gyelmessé teszik őket egymás iránt. 
Kell is ez, ezen a rendkívüli napon. 
A legtöbb vizsgázó diák életében ez 
az első nagy megmérettetés: a 10 
éves negyedikeseknek mindenkép-
pen és a nyolcadik osztályosok köré-
ben is a legtöbb tanuló számára ez 
az első. A vizsgahelyként szolgáló is-
kola számára is nagy izgalom: a vizs-
ga szervezése, a tanulók fogadása, 

elosztása, a feladatlapok beszerzése 
és a vizsga lebonyolítása. A jelenle-
vő ügyelő pedagógusaink azonban 
oldják a beérkező kis és nagydiá-
kok feszült hangulatát kedvességük-
kel, kiegyensúlyozott, nyugodt kö-
rülményeket teremtenek számukra 
a vizsga megírásához. Segítőink, az 
iskola zöld pólóját viselő gimnazis-
táink pedig a más iskolákból érke-
ző diákokat segítik az iskolában való 
tájékozódás vagy egyéb más problé-
ma esetén.

Menetrend szerint 9.30-kor igaz-

gatói tájékoztató rádión keresztül 
a mindenkire vonatkozó legfonto-
sabb szabályokról. 10-kor indul a 
magyar feladatlap megoldása. Ek-
kor a felvételizők számára megszű-
nik a külvilág: koncentrál és mind-
azt, amit hetek, hónapok alatt gya-
korolt, megpróbálja alkalmazni. 
45 perc: ebben az időintervallum-
ban kell minden tudást előhozni, 
alkalmazni, leírni.   ….és utána jön 
15 perc fellélegzés, a szünet. Intéz-
ményvezetőként ekkor végig sétálva 
a folyosókon éreztem a kiáramló iz-
galmakat, energiákat: a folyosókon 
- a vizsgának megfelelően ünneplő 
ruhába öltözött - kicsik és nagyok 
örülnek, mosolyognak, egymást 
ölelik, boldogok. A felén túl va-
gyunk! A folyosó, mint egy hangya-
boly! A stressz és az izgalom legjobb 
levezetése a beszélgetés, a siker, az 
öröm érzésének átadása, ezzel a tár-
sak bíztatása. Ezután következik a 
matematika, ez mindig a nehezeb-
bik fele a felvételinek mindkét kor-
osztály számára. Azután vége. Min-
denki rátalál várakozó szüleire, a 
nagyobbak egyedül indulnak haza. 

Mindenkire érvényes – tanuló, ta-
nár, szülő, szervező iskola – nagy 
teher került le a vállunkról.

Most már észrevesszük, hogy 
nem süt a Nap, hogy komor, szür-
ke, ködös az idő. De nem baj, túl va-
gyunk a felvételin! Az eredmény lesz 
még a fontos, de arra még kicsit vár-
ni kell. Akkor már a Nap is sütni fog, 
reméljük!

Horváthné dr. Hidegh Anikó
intézményvezető

Arany János Általános Iskola  
és Gimnázium

Az első nagy megmérettetés
Brandt Viktor, az Álomszállító 

Alapítvány elnöke a Halom Televí-
zió, családról készített riportja nyo-
mán értesült a fiatal lány betegsé-
géről. Miután nem volt használha-

tó méretű, jó állapotú autója a csa-
ládnak, maga is többször segítette 
az orvosokhoz való eljutást. Sokszor 
nehéz volt megszervezni a szállítást, 
ezért gyűjtésbe kezdett az „Aliz és a 
Csodakocsi” facebook oldalon. 

Szinte a fél ország megmozdult, 
és két nap alatt összegyűlt több, 
mint 2.000.000 forint, amiből így 
az autó vételárán (1.1 millió) felül 
jut még orvosi kezelésekre, tankolá-
sokra is. A kombi autót közel 30 jár-
műből álló, Mustang és Ford konvoj 
kíséretében adták át a családnak ta-
valy december 17-én.

Katalin és Alice mindenkinek kö-
szönetet mondott a támogatásért, 
hálájukat fejezték ki, hogy ilyen so-
kan segítettetek szebbé, élhetőbbé 
tenni a mindennapjainkat.

Brand Viktor, aki mozgásukban 
korlátozott személyek „álmaival 
foglalkozik”, a Halom Televíziónak 
elmondta, hogy a gyűjtések során 
mindig az aktuális évszámnak meg-
felelő összeget hirdetnek meg ada-
kozási értéknek. A mostani akció 
során végül a gépjármű áránál jóval 
nagyobb összeg gyűlt össze, közel 
500 támogató segítségével.

A család az „Aliz és a Csodakocsi” 
oldalon a következőket írta:

„Brandt Viktor hálásan köszö-
nünk neked mindent! A kerekesz-
széket, a szállításokat egyik vizsgá-
latról a másikra... Azt hogy végig 
mellettünk álltál, velünk izgultál az 

eredmények várása közben. Észre-
vetted a nehézségeinket, a minden-
napi küzdelmeinket! Nem hagytad, 
hogy szomorúak legyünk, nevet-
tettél, bohóckodtál, hogy mosolyt 

csalj az arcunkra. Emlékszem, 
amikor azt mondtad, hogy lesz au-
tónk, ekkor kinevettelek! Hiba volt! 
Ma már tudom, hogy neked nincs 
lehetetlen!!! Újra hiszek abban, 
hogy ma is vannak angyalok, lo-
vagok, akik köztünk járnak. Ettől 
szebbnek látom a világot! Köszön-
jük neked!

Szombaton, amikor megláttuk 
a csodaautónkat a Mustangok kí-
séretében, a szívünk tele volt bol-
dogsággal, szeretettel, melegség-
gel, vagy mondhatnám azt is, hogy 
nem találok rá szavakat! Mert 
nincs is rá szó! Akkor még nem 
tudtam, hogy azokban az autókban 
Lovagok, Angyalok ültek (olyanok, 
mint Te), akiknek a szívük szintén 
hatalmas, és tele van szeretettel, 
emberséggel, boldogsággal és nyu-
galommal. Szeretnénk mi is olya-
nok lenni, mint Ti!

Olyanok szeretnénk lenni, mint 
a csoporttagok, akik – teljesen 
mindegy milyen összeggel – egy 
emberként mozdultak meg, és 48 
óra alatt megváltoztatták, szebbé 
tették az életünket! Hálás köszönet 
érte, és azért, hogy ma már tudjuk, 
hogy nem vagyunk egyedül, mert 
ilyen sokan szeretnek minket!”

Aki a továbbiakban is szeretne 
segítni Alicénak és édesanyjának, 
utalással megteheti: Hanák Alice, 
K&H Bank, 10403136-86767750-
75691008 n

Alice és a csodaautó
Civil összefogással egy személyautót ajándékoztak az 
egyelőre ismeretlen betegséggel küzdő, mozgásában kor-
látozott, Százhalombattán élő Hanák Alicénak és édesany-
jának, Tamás Katalinnak.



9 .  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 I .  É V F O LYA M  1 .  S Z Á M  •  2 0 2 3 .  J A N U Á R  2 6 .

Benedek László köszönetét fe-
jezte ki a búcsúztató megszerve-
zéséért, illetve a megjelenteknek a 
részvételért. A Halom TV-nek el-
mondta, hogy hosszú ideje gon-
dolkodott azon, hogy felhagy a 
rendeléssel, ami mostanra való-
ban időszerűvé vált, mert már 8 
évvel túllépte a nyugdíjkorhatárt. 

Nehezen hozta meg a fájdal-
mas döntést, azért is, mert kérdé-
sesnek tűnt a praxis továbbadá-

sa, amire azonban végül ketten is 
pályáztak. A jogot dr. Plaveczky 
Nóra, volt kórházi orvos nyerte el, 
ő rendel helyette januártól. 

Igyekszik továbbra is rendelke-
zésére állni azoknak, akik megke-
resik mailben, telefonon, viberen. 
Szeretné folytatni a csípőultra-
hangos rendelést Százhalombat-
tán és Érden, valamint továbbra is 
vállal ügyeletet és helyettesítést.
 n

A Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Főiskolán szerzett énekművész-ta-
nári diplomát 1955-ben. 

Pályafutását a Szegedi Nemzeti 
Színházban kezdte.

A Magyar Állami Operaházban 
1957-ben debütált az Éj királynő-
jeként.

Az Operaháznak 1962-1987 kö-
zött magánénekese volt.

Neve összeforrt az Éj királynő-
je szerepével. Operaházi szere-
pei mellett jeles oratóriumszólista 
és egyházzenei koncertek gyakori 
közreműködője is volt.

Visszavonulása után énekmes-
terként dolgozott.  

1964-től rendszeresen vendég-
szerepelt Grazban, ahol 1964-1976 
között a Grazi Főiskola docense és 
tanára volt.

1973–1985 között a Magyar Rá-
dió gyermekkarának hangképző ta-
nára.

A százhalombattai Fiatal Éne-
kesek női kar alapító karnagyá-

nak, Strauszné Könözsi Verának a 
felkérésére 1991-1999 között a kó-
rus, majd az 1998-ban megalaku-
ló Chorus Matricanus női karnak is 
volt hangképző tanára.

A százhalombattai kórusoknál 
eltöltött évek alatt szakmai mun-
kájának, nagy tapasztalatának kö-
szönhetően komoly eredményeket 
ért el az egységes kórushangzás ki-
alakításában. A kórustagok színpa-
di szólóéneklésében, a dalirodalom 
kincseinek megismertetésében és a 
színpadi mozgás elsajátításában el-
évülhetetlen érdemei voltak.

Zenei műveltségét, választékos 
beszédét, kedves személyiségét so-
sem feledjük. Emlékét örökre meg-
őrizzük! Legyen könnyű számára a 
föld! 

Kedves Artemisz, Isten nyugosz-
taljon!

(Forrás: 
Magyar Állami Operaház)

Strauszné Könözsi Vera

Az eseményre látogatók megis-
merkedhetnek a közép-magyarorszá-
gi régió rendőri szerveinél (Budapes-
ti Rendőr-főkapitányság, a Készenléti 
Rendőrség, a Pest Vármegyei Rendőr-
főkapitányság, a Repülőtéri Rendőri 
Igazgatóság) betölthető egyenruhás 
és civil munkakörökkel, de tovább-
ra is várják – a Készenléti Rendőrség 

Határvadász Ezredének állományába 
– Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád 
Vármegyék területére a szerződéses 
határvadászok jelentkezését.

Az érdeklődők tájékoztatást kap-
hatnak a 10 hónap képzési idejű rend-
őrjárőr, a szerződéses határvadász, 
a fegyveres biztonsági őr, az iskola-
őr, a határrendész feladatairól, illet-
ve a speciális képzettséget igénylő 
munkakörökről (pl.: helikopterpiló-

ta, kiber nyomozó, motoros rendőr, 
drónkezelő), képzésükről, továbbá a 
Miskolci és Körmendi Rendvédelmi 
Technikumokba és a Nemzeti Köz-
szolgálati Egyetem Rendészettudo-
mányi Karára való jelentkezés (4 éves 
rendvédelmi tisztjelölt képzés) feltét-
eleiről.

A rendezvényen civil munkakö-

rök közül is lehet választani, a töb-
bi között karbantartó, festő, titkárnő, 
bérszámfejtó, forenzikus szakember 
pozíciókra is keresik a leendő munka-
társakat.

Az eseményen való részvétel re-
gisztrációhoz kötött, részletek a „Le-
gyél Te is rendőr” Facebook oldalon. 
Várnak minden kedves érdeklődőt!

n

Ha betekintést szeretnél kapni a 
tűzoltóság munkájába, érdeklődsz a 
tűzoltó szakma iránt, gyere el és tudj 
meg minél többet a Tűzoltóságról!

Az érdeklődők kérdéseit folya-
matosan várjuk személyesen az Érd 

Katasztrófavédelmi Kirendeltsé-
gen (2030, Érd, Fehérvári út 79/a), 
e-mailben (erd.human@katved.gov.
hu), vagy telefonon (06-23-524-570).

 n

Köszönet a gyógyításért
Munkatársak, páciensek, szülők és nagyszülők köszönték 
meg dr. Benedek László százhalombattai gyermek házi-
orvos munkáját, aki több mint 30 éves praktizálás után 
tavaly év végén visszavonult.

Búcsúzunk Gábor Artemisztől
Életének 87. évében elhunyt Gábor Artemisz (Debrecen 
1936. – Budapest 2022.) koloratúrszoprán énekes, a száz-
halombattai kórusok hangképző tanára.

Állásbörze az Országos 
Rendőr-főkapitányságon 

A Rendőrségi Igazgatási Központban február 9-én 10 és 14 
óra között megrendezendő állásbörzén az egyéni tájékoz-
tatás mellett, az egyes munkaköröket betöltő szakembe-
rekkel, tanulókkal hallhatnak pódiumbeszélgetéseket az 
érdeklődők, illetve lehetőség lesz a jelentkezéssel kap-
csolatos egészségügyi és pszichológiai konzultációra is.

Tájékoztatás a hivatásos 
tűzoltó képzésről

Az Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség szakemberei 
folyamatosan tájékoztatnak a 2023. február 15-én induló 
hivatásos tűzoltó képzéssel kapcsolatosan.
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S P O RTS P O RT

A battai klub másik indulója, 
Pillinger Zsolt is sikeresen teljesítette 
távját. Az 520 méteres magasságban 
lévő változatos terepen számos kihí-
vással kellett megküzdeniük a futók-
nak. Az egyesület gratulál a verseny-
zőknek sok hasonló szép eredményt 
kívánva.

A SZVISE Atlétika Szakosztály 

mindenkinek sikerekben és kilométe-
rekben gazdag új évet kíván, egyúttal 
várja azokat, akik szeretnének csatla-
kozni egy fiatalos, vidám, remek csa-
pathoz.

„Ha nincsen célod, vagy ha van, és 
esetleg nem tudod, hogy érd el, segí-
tünk!” – írja a klub felhívásában.

n

Balatoni bronzérem
Harmadik helyezést ért el korosztályában Kovács Erika a SZVISE 
Atlétika Szakosztály színeiben a Tihany Trail futóversenyen 
január 14-én.

A Haladás sportcsarnokban, a 
Rochonci úton a két kézilabda pályán 
összesen 50 lőállást építettek fel a 
szervezők, és teremtették meg a nem-
zetközi szintű körülményeket. Négy-
száz nevező regisztrált előzetesen a 
korcsoportos OB-ra, az ország min-
den tájáról.

Légpisztoly 20
Lpi junior fiú 3. Hornyák Hunor 182, 
csapat 2. Hornyák Hunor, Balogh 
Márton, Darabos Donát 504,
Lpi junior leány 6. Bánhidi Ariella 
159, csapat 1. Bánhidi Ariella, Lázár 
Mercédesz, Nagy Eszter 404
Lpi férfi csapat 3. Hujbert Dániel, 
Szemán Dávid, Juhász Márton 538
Lpi junior leány 5. Bencs Lilla 174, 6. 
Nagy Zsófia 173 csapat 1. Bencs Lilla, 
Nagy Zsófia, Farkasréti Eszter 519, 2. 
Lázár Mercédesz, Nagy Eszter, Belé-
nyesi Dóra 501
Lpi ifi leány 2. Nagy Zsófia 179, 3. 
Bencs Lilla, 5. Farkasréti Eszter 177, 

179 csapat 1. Nagy Zsófia, Bencs Lilla, 
Farkasréti Eszter 535, 3. Lázár Mer-
cédesz, Belényesi Dóra, Nagy Eszter 
488
Lpi ifi fiú csapat 4. Balogh Márton, 
Kiss Molnár Bence, Darabos Donát 
493, 5. Horváth Miron, Czakó Patrik, 
Csécs Dávid 492

Légpuska 20
Lpu nő: 5. Bánhidi Ariella 161, 
Lpu ifi leány: csapat 3. Lázár Mercé-
desz, Vadon Lívia, Nagy Eszter 394
Lpu ifi fiú: csapat 4. Szatmári Sza-
bolcs, Horváth Miron, Kajári Áron 
364
Lpu junior leány 6. Bánhidi Ariella 
159, csapat 1. Bánhidi Ariella, Lázár 
Mercédesz, Nagy Eszter 404
Lpu férfi csapat 6. Hujbert Dániel, 
Szemán Dávid, Hornyák Hunor 324

A verseny teljes eredménylistája a 
hushooting.hu oldalon található. 

n

Az év utolsó mérkőzésén, két jól 
felkészített csapat nézett farkassze-
met egymással. Vendég góllal kezdő-
dött a mérkőzés, de azután felvált-
va találtak a kapuba a csapatok. A 7. 
percben 3-3 volt az eredmény. A „szi-
getiek” magukhoz ragadták az irányí-
tást, és a 10. percben 5-3-ra vezettek, 
büntetőhöz jutottak, mi pedig ember-
hátrányba kerültünk. Félő volt, hogy 
ha három gólos hátrányba kerülünk, 
akkor az, sok lehet. Nem így történt, 
mert a büntetőt Kovács János meg-
fogta, majd három gólt dobtunk zsi-
nórban, és átvettük a vezetést. Ezt 
még kiegyenlítették a vendégek. A kö-
vetkező 2 percben ellenállhatatlanul 
játszottunk, és négy gólt szereztünk, 
ezzel 10-6-ra vezettünk a 15. percben. 

Megnyugodtunk, talán kicsit túl-
ságosan is, mert egymás után kétszer 
kerültünk emberhátrányba, és ez alatt 
négy kapott gólra egyedül Mogyoró-
si Tamás tudott eggyel válaszolni, így 
az előnyünk minimálisra olvadt. A 22. 
percben 11-10-nél Koncsár Gergely 
időt kért. Ez után Félegyházi Zsolt 
és Kővári Balázs percei következtek; 
hátul, szinte tökéletesen védekeztek, 
elől pedig felváltva lőtték a gólokat, 
amivel a szünetre ismét megnyugtató 
előnnyel mehettünk.

A második játékrész első tíz percé-
ben a játék képe semmit sem válto-
zott. Ez idő alatt nem csak, hogy nem 
engedtük közelebb ellenfelünket, ha-
nem hat gólosra növeltük az előnyün-
ket (21-15). Ekkor jött játékunkban 
egy hullámvölgy, mert a következő 6 
percben nem tudtunk gólt szerezni, 
de hármat kaptunk. A 47. percben Pa-
izs Miron góljáról azt hittük, hogy az-
zal rendeztük a sorokat, de csak las-
sítani tudtuk a vendégek felzárkózá-
sát. Előnyünk a 49.percre két gólos-
ra olvadt (23-21). Ez felébresztette a 

csapatot, és Félegyházi Zsolt talála-
tainak, illetve Mogyorósi Tamás gól-
jának köszönhetően az 53.percben is-
mét öttel vezettünk (26-21). Ezt köve-
tően a vendégek védekezést váltottak, 
de szerencsére mindenre volt vála-
szunk, és látványos, taktikus végjá-
tékban megőriztük ezt a különbséget.

A hálás közönség vastapssal jutal-
mazta a csapatot, amely megköszön-
ve az egész féléves kitartó támogatást 
sok-sok szaloncukorral kedveskedett 
a jelenlévőknek. Köszönjük a szurko-
lást!

SZKE: Kovács, Bokréta, Rácz (ka-
pusok), Mogyorósi 7(3), Félegyházi 
9, Gálli 2(1), Kővári 6, Pap 1, 
Gyurcsovics 4, Kerkovits, Keresztes, 
Paizs 2, Kollonay, Kis Molnár 1, Fóti 
Major; vezetőedző: Koncsár Gergely

Mindenkinek Boldog Új Évet Kívá-
nunk! Ne feledjék 2023-ban is Hajrá 
Batta!

n

Éremhalmozó lövészek
A Százhalombattai Lövészklub 4 arany, 3 ezüst és 5 bronzérmet 
nyert a Magyar Sportlövők Szövetsége által, 2022. december 
11-én, Szombathelyen rendezett 10 méteres Nemzeti Országos 
Bajnokságon. Országos csúcsot lőtt a Bencs Lilla, Nagy Zsófia, 
Farkasréti Eszter összeállítású légpisztoly 20 ifjúsági leánycsa-
pat – tájékoztatott Kéri Attila, az egyesület elnöke.

Győzelemmel zárták az évet
Öt gólos, 32-27-es (16-12) győzelmet aratott hazai pályán a Száz-
halombattai KE a Szigetszentmiklósi KSK ellen az NB I/B férfi 
kézilabda bajnokság tavaly december 17-i fordulójában – Tallér 
Zsolt, a battai klub technikai igazgatója beszámolója.
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Keresztrejtvény
LewisCarroll angol író, aki emellett matematikus, fényképész és anglikán pap is volt, 1832. január 27-én született. 
A gyermekirodalom klasszikusai az Alice csodaországban és az Alice tükörországban című regényei, ma is a kislá-
nyok kedvelt olvasmányai. Rejtvényünkhöz tőle vettünk egy idézetet.
A megfejtéseket 2023. február 3-áig várjuk a hirtukor@mail.battanet.hu, vagy a Hírtükör Szerkesztősége, 2440 Százhalombatta, If-
júság útja 7. (Polgárok Háza) címre. A helyes megfejtők közül egy szerencsés, a Biksi Méhészet egy üveg egészséges mézét kaphatja 
meg.
Az előző számban megjelent rejtvényünk helyes megfejtéséért a Biksi Méhészet egy üveg egészséges mézét Bíró Hajnal veheti át a 
Polgárok Háza portáján munkaidőben. Gratulálunk!
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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

PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI állás Százhalombattán!
Feladatok: vállalkozói területen általános számviteli-pénzügyi tevékenység
Elvárás: regisztrált mérlegképes könyvelői végzettség (vállalkozási szak), 
könyvelési területen szerzett min. 5 év gyakorlat, felhasználói szintű MS Of-
fice (Word, Excel) ismeret

Egyéb információ kérése, fényképes önéletrajz küldése az  
alábbi elérhetőségen lehetséges: alkholding@alukol.hu

Rendelési idő: H-P: 8-11 és 16-19, Szo.: 9-11 óráig  •  Szükség esetén házhoz kiszállás
Széles körű állatorvosi ellátás kis- és nagyállatok esetén is.

 dr. Bogó Zsófia
dr. Fekete Balázs

Rendelő: Százhalombatta, Olimpia u. 1/e.

Sebészeti műtétek (ivartalanítás, daganateltávolítás, 
lágysebészeti beavatkozások) • Laboratórium és egyéb műszeres 

diagnosztikai háttér • Védőoltások
VESZETTSÉG elleni vakcináció

Központi nyilvántartású mikrochip beültetés
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