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Tisztelt Százhalombattaiak!

A koronavírus-járvány enyhülé-
se után újabb komoly problémák-
kal kellett szembenéznünk az el-
múlt évben is. Döbbenten hallgat-
tuk a híreket, néztük a televízió-
ban a híradásokat az Ukrajnában 
zajló háborúról. Önkormányza-

tunk minden tőle telhetőt meg-
tett, hogy segítse a városunkba ér-
kező menekülteket, és a háborús 
területen élő kárpátaljai magyaro-
kat. Lebonyolítottunk egy ország-
gyűlési és egy időközi képviselő-
választást is 2022-ben. Emellett 
végre megtarthattuk eddig elma-
radt rendezvényeinket, amelyeket 
csak az év vége felé kialakult ener-
giaválság befolyásolt. 

Segítségnyújtás a háború elől 
menekülőknek

Az Ukrajnában zajló háború 
miatt családok kényszerültek el-
hagyni otthonaikat, egy szál bő-
rönddel útnak indulni, sokan kö-
zülük nem is tudták, hogy hova, 
csak azt, hogy a hazájukból mene-

külni kell. Sok battai lakosnak la-
kik rokona, barátja, munkatársa 
Ukrajnában, akiket szeretett vol-
na biztonságban tudni. 

Önkormányzatunk 5 kárpátal-
jai magyar családnak ajánlotta fel 
segítségét. A Hotel Trainingben 
szállásoltuk el őket, természete-
sen a költségeket, a családok élel-

mezését is önkormányzatunk fi-
zette. Emellett gyűjtést szervez-
tünk a kárpátaljai magyarok ré-
szére, amelyet eljuttattunk az 
érintettek részére, továbbá 1 mil-
lió forint támogatást adtunk a 
Magyar Vöröskeresztnek a mene-
külő magyar családok megsegíté-
sére. 

Megemelkedett 
energiaköltségek

A 2023. évi megemelkedett 
energiaköltségek miatt – a takaré-
kosság jegyében – önkormányza-
tunknak is nehéz döntéseket kel-
lett hozni. Váro sunk bevétele 10 
milliárd forint körül várható, vi-
szont kiadásaink jelentős mér-
tékben növekedni fognak. Önkor-

mányzatunk számára a legfonto-
sabb cél továbbra is a város mű-
ködőképességének fenntartása, a 
kötelező feladatok (településüze-
meltetés, egészségügyi alapellátás, 
bölcsődei, óvodai ellátás, gyer-
mekjóléti szolgáltatások, idősek 
ellátása, szociális szolgáltatások) 
ellátásának folyamatos biztosítá-
sa. Ennek érdekében több költség-
csökkentő intézkedést kellett be-
vezetnünk. Ezekkel párhuzamo-
san kisebb vagy – adott esetben 
– nagyobb beruházásokat indítot-
tunk el intézményeink áram és fű-
tési rendszerei korszerűsítésére. A 
jövőben cégeink, intézményeink 
energetikai korszerűsítését végez-
zük el, homlokzat szigetelés, nyí-
lászáró cserék, hőszivattyúk be-
szerelése, a folyamatos energiafel-
használás mérése történik. 

Terveim szerint egy éven be-
lül mintegy 2 milliárd Ft-ból át-
állítjuk – ahol csak lehet – város-
unk energiafelhasználását zöld 
energia alapúra, a hőveszteséget 
a minimumra csökkentjük. Már 
megkezdtük a városi közvilágítás 
LED-es fényforrásokra való cse-
réjét is. 

Az energiaválság-kezelési ak-
ciótervünk következő elemeként 
egy szociális alapon működő, 
rendszeres rezsitámogatási prog-
ram előkészítését kezdeményez-
tem, ami a nehéz helyzetbe került 
százhalombattai családok megse-
gítésére irányul. 

Országgyűlési és 
önkormányzati 

képviselőválasztás
Sikeres országgyűlési választást 

bonyolítottunk le április 3-án vá-
rosunkban. A Polgármesteri Hi-
vatal kollégái mellett közel 200 
battai lakos segítette munkájával 
a választás eredményességét.

Sajnos hosszú betegség után 
elvesztettük Szél Pál képviselő-
társunkat. Pali igazi battai volt. 

Dunafüreden született, és itt is 
élte le egész életét. A rendszer-
váltás utáni százhalombattai po-
litikai élet meghatározó szereplő-
je, 1990 óta bizottsági tag, 1994-
től Dunafüred képviselője volt. A 
Képviselő-testületben töltött kö-
zel 30 éve alatt, tevékenyen részt 
vett a város építésében. Helyé-
re időközi önkormányzati képvi-
selőválasztást tartottunk a száz-
halombattai 6. számú választó-
kerületben október 16-án. Öt je-
lölt indult: 1. Rupics József János 
(független), 2. Lukács Bernadett 
(FIDESZ-KDNP), 3. Sinka László 
(ÉSZKE), 4. Guruz Gergely (füg-
getlen), 5. Dr. Korcsmáros Iván 
(független). 

Sinka László, városunk dísz-
polgára, egykori alpolgármestere 
nyerte meg az ÉSZKE színeiben 
az egyéni képviselők időközi vá-
lasztását. A megbízólevél átvétele 
után letette az esküt, így már hi-
vatalosan is megkezdte a képvise-
lői munkát a 6. számú választóke-
rületben. 

Egészségügy
• 2021-ben egy egyedülálló há-

ziorvos utánpótlási, mentorálási, 
támogatási rendszert dolgoztunk 
ki, hogy a fiatal szakorvosok ta-
nulmányaik befejezése után vá-
rosunkban praktizáljanak. Cé-
lunk, hogy hosszú távon is tudjuk 
biztosítani az egészségügyi alap-
ellátást, ehhez azonban fontos a 
pályakezdő orvosok Százhalom-
battára „csábítása”, hogy a rende-
lőnkbe ne legyen szakorvos hiány. 
A tavalyi évben megegyeztünk a 
harmadik háziorvossal is, aláírás-
ra került a legújabb megállapodás 
dr. Tarjányi Szilvia, dr. Tóth Béla 
és önkormányzatunk részéről, 
amely garantálja a háziorvosi el-
látás megfelelő színvonalát és za-
vartalanságát Tóth doktor úr kör-
zetében. 

Évértékelő 2022

Foly tatás a 2. ol da lon
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• Önkormányzatunk ingyenes 
tüdőszűrést szervezett a tavalyi 
évben is a helyi lakosságnak ok-
tóber 7-től október 28-ig. Közel 
3.700 városlakó élt a lehetőség-
gel, ebből 387 fő volt 40 év alatti. 
2022-ben is 3.000.000 Ft-ot for-
dítottunk a szűrővizsgálatra, hogy 
minden helyi lakosnak ingyenes 
legyen a vizsgálat. 

• Új számítógépeket, moni-
torokat és nyomtatókat vásárol-
tunk a gyermekorvosi rendelőkbe. 
Folytattuk a rendelőintézetben 
dolgozó orvosok számítástechni-
kai eszközeinek korszerűsítését. 
A háziorvosok és fogorvosok után, 
most a gyermekorvosi rendelők-
ben cseréltük le az elavult gépe-
ket és programokat öt darab gyor-
sabb, modernebb számítógépre, 
amire telepítettük a munkához 

szükséges modulokat is. A zavar-
talan működés érdekében besze-
reztünk egy új szervergépet is, így 
az informatikai eszközállomány 
korszerűsítésére közel 4 millió fo-
rintot költöttünk. 

• Ismét biztosítottuk az iskolai 
szemészeti és ortopéd szűrővizs-
gálatokat. Összesen 173 iskolás-
korú óvodást szűrtek meg a szak-
orvosok. Az eredményekről ka-
pott tájékoztatók segítik a szülő-
ket, hogy időben meg tudják tenni 
a szükséges lépéseket gyermekük 
egészsége érdekében.

• Minden nehézség ellenére to-
vábbra is fontosnak tartottuk – a 
kötelező hétvégi és éjszakai ügyelet 
mellett – a 24 órás felnőtt- és gyer-
mekorvosi ügyelet működtetését. 
Ennek biztosítása önkormányza-
tunk önként vállalt feladata.

Mindennapi életünk
• Sikeresen zárult az általam 

meghirdetett jótékonysági könyv-
gyűjtési akció a Gondozóház lakói 

részére. Nem mindennapi össze-
fogásról tett ismét tanúbizonysá-
got Százhalombatta lakossága, az 
egy hónapig tartó akció alatt kö-
zel 18.000 db könyvet gyűjtöttünk 
össze. A könyvtár kialakításához 
készül könyvespolc, a Hamvas 
Béla Városi Könyvtár közreműkö-
désével pedig sor került a váloga-
tásra, jegyzékbevételére, a köny-
vek katalogizálására is. 

• Városunk középiskoláiból 155 
diák ballagott el tavaly április 29-
én, és kezdte meg az érettségi vizs-
gákat május 2-án hétfőn. Önkor-
mányzatunk – mint minden évben 
– a ballagó, érettségiző diákoknak 
egy gravírozott tollal kívánt sikeres 
érettségi vizsgát. A tollakat eljuttat-
tuk az iskolákba, minden érettségi-
re érkező diákot az asztalán várta, 
egy köszöntő levél kíséretében.

• 20.000 tő egynyári virágot 
osztottunk ki a város lakóinak 
környezetük, portáik szépítésé-
re, amire tavaly is 4.000.000 fo-
rintot költöttünk. A virágosztás a 
négy településrész központjában 
zajlott, az Óvárosban, a SZISZKI 
udvarában, Dunafüreden és a Ba-
rátság Kulturális Központ mögöt-
ti területen. 

• Az Eötvös és az Arany isko-
la diákjai részére 9 – 9 darab táb-
lagépet adtunk át dr. Bercziné dr. 
Fazekas Olgával, a Remény Bajno-
ka Alapítvány elnökével, Dr. Hor-
váth Ágota és Ádám Erika kurató-
riumi tagokkal, hogy ezzel is segít-
hessük a gyermekek digitális okta-
tását.  Terveink szerint nemsokára 
a Körősi és az 1. Számú Iskola di-
ákjainak is adományozunk tábla-
gépeket. 

• A Magyar Posta – takarékos-
sági okok miatt – bezárta az óvá-
rosi, illetve a Tescóban működő 
postát a tavalyi évben. Felkéré-
semre Nagy Balázs alpolgármes-

ter tárgyalásokat folytatott az újra 
nyitással kapcsolatban, amely si-
keresnek bizonyult, önkormány-
zatunk 1,5 évre átvállalta az üze-
meltetési díj 50%-át, így 2023. ja-
nuár 2-tól a Tescóban lévő posta-
hivatal újra üzemel.    

• Hagyományaink szerint min-
den év decemberében élelmiszer 
ajándékcsomaggal kedveskedünk 

városunk minden 65 év feletti la-
kójának, amit házhoz is szállít-
tattunk mindenkinek. Összesen 
3.600 csomagot kézbesítettünk. 
Akit nem találtunk otthon (két-
szeri próbálkozás után sem) azok-
nak két napot biztosítottunk a sze-
mélyes átvételre a tavalyi évben is. 
Sajnos még így is maradtak meg 
csomagok, de ezek is a lehető leg-
jobb helyekre kerültek. Több száz-
halombattai rászoruló családot 
tudtunk támogatni a Sérültekért 
Alapítvány, a VCSGK, a Családok 
Átmeneti Otthona és a hajlékta-
lanszálló segítségével. Minden 
bölcsődés, óvodás és kisiskolás 
gyerek részére is karácsonyi aján-
dékcsomaggal készültünk.   Össze-
sen 2.853 mikuláscsomagot jut-
tattunk el a gyermekek részére.

• A Jeruzsalema tánckihívás 
nagy sikerére való tekintettel újra 

táncolni hívtam a százhalombat-
taiakat. Házi Tamás balettművész 
vezetésével a Bagossy Brothers 
Company: Olyan Ő című számá-
ra több mint 200-an mozogtunk 
együtt a Szent István téren. Száz-
halombatta a tánc városa is, az 
ÖRÖMTÁNCCAL újabb hagyo-
mányt teremtettünk, amelynek 
lesz folytatása. 

• „Aki fát ültet, bízik a jövőben” 
Kezdeményezésemre tavaly elin-
dult a Battai Újszülöttek Fája el-
nevezésű faültetési programunk. 
A program lehetőséget biztosít a 
százhalombattai szülők számára, 
hogy kisgyermekük után a Baba-
csomag és az egyszeri 30 ezer fo-
rintos juttatás mellett egy facse-
metét is igényeljenek, amely a vá-
ros valamelyik, erre a célra kije-
lölt közterületére kerül kiültetésre 
egy névtábla kíséretében. Az ül-
tetés első üteme lezajlott, aminek 
keretében a SZISZKI melletti ját-
szótérre, a Nyúldomb melletti te-
rületre, a Duna utcai játszótérre és 
a Csónakos Lakóparkhoz összesen 
67 facsemetét telepítettünk. Ezzel 
is szeretnénk  családalapításra és 
gyermekvállalásra buzdítani vá-
rosunk lakóit. 

• 5 éves faültetési programunk 
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keretében több mint 250 hazánk-
ban honos fa ültetését terveztük 
2021 és 2025 között. A fásítási 
program keretében összesen 30 
fát ültettünk el a tavalyi évben.

Beruházások
• A BKK mellett – önkormány-

zati forrásból – telepítettünk egy 
oszlopos, két autóbeállós ENSTO 
Chago Pro típusú, váltakozó ára-
mú, nyilvános, elektromos gyors-
töltőszigetet. Városunk így felke-
rült az elektromos töltők országos 
térképére. 

• Sajnos mindig történnek ron-
gálások, nem vigyázunk elléggé 
értékeinkre. A Csónakázó-tónál 
található fatárolót megrongálták 
ezért szükségessé vált a javítása. 
Bízom benne, hogy hosszabb ideig 
használhatjuk majd, mint az elő-
ző fatárolót.

• A gyalogátkelőhelyek bizton-
ságosabbá tétele érdekében feb-
ruárban egy lézeres világítóval 
ellátott SafeXOne gyalogosész-
lelést segítő rendszert telepítet-
tünk a Damjanich és Csokonai út-
kereszteződésben található zebrá-
hoz, majd szeptemberben újabb 
három helyszínre: a Százhalom 
Egészségügyi Központ elé, a Gesz-
tenyés útra, a Kossuth Lajos és az 
Erőmű úti, valamint az Erkel kör-
út és az Eötvös út kereszteződésé-
hez.  A rendszer villogó lámpával 
jelzi az autósok részére a gyalogos 
jelenlétet, valamint bokamagas-
ságban vetített lézerfény is meg-
világítja a lábát, ezzel még jobban 
kiemelve őt a környezetből. Így 
sötétben is észrevehető lesz az au-
tós számára. 

• Önkormányzatunk hosszú 
ideje kiemelt feladatként foglal-
kozott a városban kialakult par-
kolási problémák megoldásával. 
Az országosan tapasztalható par-
kolási gondok megoldására már 
több ötlet is született, de ezek 
megvalósításának lehetőségei – 
külső tényezők miatt – korláto-
zottak. A probléma enyhítésére új 
személygépkocsi parkolóhelyek és 
egy 2,5 t össztömeget meghaladó 
gépjárművek részére kialakított 
parkoló építéséről döntött a Kép-
viselő-testület. Várhatóan az idei 
évben 300 új parkolóhelyet létesí-
tünk városunkban.

• Több felújítási és karbantar-
tási munkát végeztünk el a vízto-
ronyban. Felújításra került a zár-

akna, a víztároló kamrák bejárati 
szintjei, a világító ablakok rácsai, 
a víztéri létra és létrakosár, meg-
erősítették a töltő-ürítő csőveze-
tékek tartó elemeit, 9 szinten biz-
tonsági korlátok lettek kiépítve. 
Az idén 60 éves víztorony Száz-
halombatta egyik jelképévé vált, 
ugyanúgy, mint a három kémény 
és a „csőcsorda”. 

• Hónapokig dolgoztunk azon, 
hogy – valamilyen úton – módon 
– feltöltsük vízzel a Csónakázó-ta-
vat, mert különben a biztos kiszá-
radás fenyegette volna. Sajnos a 
meleg vizű csatorna hosszú ideje 
üzemen kívül áll, és a Benta-patak 
vízhozama is rendkívül csekély. 
Átmeneti megoldásként a Virág 
utcai tűzcsapról pótoltuk a tó hi-
ányzó vízmennyiségét. Végleges 
megoldásként 3 kút fúrásával old-
juk meg a tó optimális vízszintjé-
nek biztosítását. 

• Elkészült a vízelvezető rend-
szer rekonstrukciója az Eötvös is-
kolában. A korábban felújított tor-
nateremben csapadékvíz-elveze-
tési problémák adódtak, többször 
beázott, ezért azonnali intézke-
désre volt szükség. Önkormány-
zatunk a munkák elvégzéséhez 
közel 2 millió forint támogatást 
adott. 

• 2022-ben közel 10millió Ft-
ot fordítottunk játszótéri eszkö-
zök karbantartására.

• 50 férőhelyes parkolót alakí-
tottunk ki az óvárosi Matta- kert-
ben, ezzel is enyhítve az ott lakók 
parkolási problémáin.  

Szolgáltatások, támogatások
• Városunk önkormányzatának 

köszönhetően – a Százhalombat-
tai Ifjúságért Közalapítvány által 
kiírt százhalombattai fiatalok „B” 
kategóriájú gépjárművezetői en-
gedély megszerzésének támogatá-

sára vonatkozó pályázatával – 39 
fiatalt tudtunk jogosítványa meg-
szerzésében támogatni 2022-ben.

• Török Sándor alpolgármes-
ter közbenjárásának köszönhető-
en sikerült csatlakoznunk a CYEB 
Energiakereskedő KFT. ingyenes 
lakossági LED csereprogramjá-
hoz. 

• 2022. július 1-jétől a Városi 
Családsegítő és Gondozási Köz-
pont látja el a közétkeztetési fel-
adatokat városunkban. Napon-
ta közel 3000 adag ételt készíte-
nek a dolgozóink. Az iskola veze-
tése, a pedagógusok és gyermekek 
megelégedésére jelentősen javult 
az étel minősége, változatosabb, 
egészségesebb lett. 

• 2022-ben vissza nem téríten-
dő támogatásban részesült a Sé-
rültekért Alapítvány, a Cselefendi 
Asszonykórus, a százhalombattai 
Polgárőrség, a Hírhalom Kultu-
rális Közösségi Egyesület, a Gon-
doskodás 2000 Ápolási szolgá-
lat, a Battai Testnevelő Tanárok 
Egyesülete és több százhalombat-
tai sportegyesület is.

• Tíz darab felújított, korszerű 
monitort adományoztunk az Eöt-
vös iskola diákjainak. Számítógé-
peket kapott az iskola, a hozzá-
juk tartozó monitorokat önkor-

mányzatunk nevében adtam át dr. 
Brauswetterné Papp Éva igazga-
tónőnek. Fontosnak tartom, hogy 
minden diák megfelelő digitális 
oktatásban részesüljön.

• Nyolc darab felújított, kor-
szerű számítógépet és monitort 
adományoztunk az Arany iskola 
és az Autista Központ diákjainak. 
A tanulási nehézségekkel küzdő 
diákok részére kiemelten fontos, 
hogy megfelelő digitális oktatás-
ban részesüljenek, mivel a szöveg-
szerkesztés, képalkotás és egyéb 
Office programok kezelése mellett 

különböző tanulást segítő prog-
ramokkal is dolgoznak. Ez nagy-
ban elősegíti a motivációjuk fenn-
tartását és változatosabbá teszi a 
tanórákat is.

• Kezdeményezésemre – a ko-
rábbi évekhez hasonlóan – to-
vábbra is térítésmentes lesz va-
lamennyi battai óvoda és isko-
la, nyugdíjas klubok, civil szerve-
zetek számára a Szekeres József 
Konferencia- és Rendezvényköz-
pont, valamint a sportcsarnok 
használata évi egy alkalommal, 
egyik rendezvényük megtartásá-
ra. Térítésmentesen vehetik tehát 
igénybe a szalagavató vagy az ala-
pítványi bálok szervezéséhez.

• Önkormányzatunk ismét 
csatlakozott a Bursa Hungari-
ca Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázathoz, amely ösz-
szesen 12.000 Ft/fő/hó támoga-
tást tartalmazott 2022-re a száz-
halombattai diákoknak úgy, hogy 
7.000 Ft-ot önkormányzatunk, 
5.000 Ft-ot az állam adott hozzá. 

• Önkormányzatunk a kötele-
zően biztosítandó szociális támo-
gatásokon túl olyan önkéntes ellá-
tásokat is biztosított a tavalyi év-
ben, mint az étkezési térítési díj 
átvállalása, a lakbér- és a tűzifa-
támogatás.

• Tavaly egy alkalommal ír-
tunk ki szociális bérlakás pályáza-
tot 6 db önkormányzati bérlakás-
ra, amellyel a nehéz körülmények 
között élő családoknak, illetve az 
életkezdés előtt álló fiataloknak 
nyújtunk lakhatási támogatást.

• A városunkban működő 
nyugdíjas szervezeteket – lehető-
ségeink szerint – támogattuk.

Rendezvények
Forrás 35.  éves jubileumi gála
Fennállásának 35 éves jubile-

umát ünneplő százhalombattai 
Forrás Néptáncegyüttes Függet-
len Színház egy nagyszabású gála-
műsorral készült az évfordulóra. 
A produkciót az együttes koráb-
bi és jelenlegi táncosai adták elő a 
Barátság Kulturális Központban. 

A Föld órája
Városunk tavaly is csatlakozott 

a Föld órája nemzetközi kezdemé-
nyezéshez, ezen a napon este egy 
órára kialudtak főterünk fényei. A 
kezdeményezés célja felhívni a fi-
gyelmet a tudatos energiafelhasz-
nálásra, ami a fenntartható élet-
mód fontos eleme.

Foly tatás a 4. ol da lon

Folytatás az előző oldalról
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Húsvét
Óvodásokkal és kisiskolás diá-

kokkal együtt rendeztük meg vá-
rosunk első „nyusziváró ünnepsé-
gét”. Battancs nyuszi köré renge-
teg dekorációt hoztak a gyerekek, 
így gyönyörűen díszített környe-
zetben állt városunk főterén. Óvo-
dásainkkal húsvéti tojásfát is állí-
tottunk az Egészségügyi Központ 
elé, a Göncz Árpád térre. Húsvét-
ra hangolódva minden körforgal-
munkba két-két fa nyuszit költöz-
tettünk.

Felállítottuk városunk 
„Májusfáját”  

a Szent István téren 
Évek óta „éltetjük” ezt a régi – 

néhol már feledésbe merült – szép 
hagyományt és a tavasz örömün-
nepére, a természet újjászületésé-
nek szimbólumaként minden év-
ben „Májusfát” állítunk a Szent 
István téren. Tavaly már városi 
„Majálissal” is köszönthettük a ta-
vaszt május 1-jén.

Madarak és fák napja
Önkormányzatunk nevében 

örömmel hívtam meg az óvodáso-
kat és az óvodavezetőket a termé-
szet ünnepére. A hagyományt kö-
vetve a BKK mögötti zöld terüle-
ten közösen elültettünk egy fát. Jó 
alkalom volt ez a nap arra, hogy 
felhívjuk a figyelmet természe-
tünk kincseire, a hazai erdőkben 
élő gyönyörű fákra, madarakra.

Ünnepélyes díjátadó

Hosszú idő után végre méltó 
keretek között köszöntöttük vá-
rosunk kiválóságait és átadtuk az 
elmaradt díjakat, a sport elismerő 
okleveleket. Az ünnepi műsort a 
Freedom Zenekar kiváló koncert-
je tette teljessé. 

Gyermeknap – Janikovszky Éva 
Gyermek Művészeti Díjátadó

A Szent István téren tartottuk 
meg a Városi Gyermek és Csalá-
di nap programjait. A kisebbeket 
koncertek, bábelőadás, kézmű-
ves foglalkozások, és vidámpark 
szórakoztatta, a kamaszokat 
életkoruknak megfelelő progra-
mokkal vártuk. Gyereknap al-
kalmából Szigetvári József igaz-
gató úrral együtt adtuk át a Jani-
kovszky Éva Gyermek Művésze-
ti Díjakat. 

Köszöntöttük városunk 
pedagógusait

Ünnepélyes keretek között kö-
szöntöttük városunk pedagógusa-
it, iskolai, óvodai, bölcsődei dol-
gozóit, ünnepeltük a köznevelés-
ben dolgozókat. 

Battai könyvünnep – 
Könyvbemutató

Tíz perc közös olvasással vette 
kezdetét a VII. Battai Könyvün-
nep. A résztvevők a Szent István 
térre hozták ki kedvenc, vagy ép-
pen aktuális olvasmányukat. 

Díjaztuk a kiváló eredményeket 
elért diákokat

2022-ben Kiváló Tanulmányi 
Eredményért elismerésben része-
sült 13 diák, Tanulmányi Verse-
nyekért Díjat egyéni eredményé-
ért 41, míg csapatteljesítményéért 
78 fő kapott, továbbá 40 felkészí-
tő tanárt is jutalomban részesítet-
tünk. 

Óvárosi Napok
Nagy öröm számomra, hogy 

újra megrendezhettük az Óvárosi 
Napokat és a Szent László napi 
búcsút. A gazdag programkíná-
latból mindenki megtalálta a neki 
kedvére valót. Családi programok, 

bemutatók, koncertek, táncház, 
gyermekfoglalkozások, bringatú-
ra, főzőverseny, borbemutató és 
vásár, valamint kiállítás is színesí-
tette a kínálatot.

Summerfest 
Nagy sikerrel rendeztük meg a 

29. Summerfest Nemzetközi Folk-
lórfesztivált augusztus 12-22 kö-
zött. A fesztivál idejére térségünk 
kulturális és folklórközpontja volt 
városunk. Az idén is megnyitottuk 

a Magyar Kincsestár ajtaját felfe-
dezve annak csodáit, benne nem-
zetünk legszebb értékeivel. 

Living Danube Limes  
projekt

Hosszú szervezési folyamat 
után, augusztus 15-én kikötött 
a Csónakházban a római hajó, a 
Danuvina Alacris. Sokat dolgoz-
tunk azért, hogy városunk rászol-
gáljon a szervezők bizalmára, és 
ennek meg is lett a gyümölcse: 
Százhalombatta lett a magyaror-
szági szakasz kiemelt helyszíne! 
A három nap alatt sokszínű prog-
ramokkal várták a Living Danube 
Limes projekt szervezői az érdek-
lődőket.

Méltó módon emlékeztünk az 
államalapítás ünnepére

Az államalapítás tiszteletére 
a városi megemlékezés a Barát-
ság Kulturális Központban került 
megrendezésre. Az újkenyeret a 
római katolikus egyház képvise-
lője, valamint Sárosi Gábor refor-
mátus lelkész és Pál Káplán or-
todox parókus szentelte meg. Az 
ünnepség zárásaként kiváló mű-
vészek tolmácsolásában musical 
gálára került sor.

28. Battai Napok 
Nagy sikerrel rendeztük meg 

városunk egyik legnagyobb ünne-
pét a Battai Napokat szeptember 
9-10-11-én. Több ezer ember rész-
vételével, színvonalas könnyűze-
nei koncertek, gyerek, sport- és 
családi rendezvények, vidámpark, 
kézművesek, borfalu, gasztronó-
miai és kirakodóvásár, valamint 
főzőverseny várta a nagyszámú 
érdeklődőt. 

Halloweeni rémtúra 
Harmadik alkalommal szervez-

tük meg a túrát a BattaTúra app-
likáció fejlesztő csapatával közö-
sen. Az előző évben több százan 
vettek részt a különleges túrán, 
most már közel ezer érdeklődőt 
vonzott az izgalmas feladatok so-
kasága. Jutalmul mindenki édes-
séget és cukorkát kapott. 

Ünnepélyes gyertyagyújtás 
Advent első vasárnapján a 

Szent István téren került sor az 
első gyertya meggyújtására, majd 
a településrészeken – közösen a 
városlakókkal – feldíszítettük a 
köztéri fenyőfákat. A Szent István 
téri fenyőfát városunk kisiskolá-
saival és óvodásaival együtt öltőz-
tettük ünneplőbe. 

Sok minden történt az elmúlt 
évben, mindig újabb és újabb 
problémával kell szembenéznünk. 
Meggyőződésem, hogy összefo-
gással képesek leszünk közösen 
felülemelkedni minden megpró-
báltatáson! 

Egészségben és sikerekben gaz-
dag, nagyon boldog új esztendőt 
kívánok minden százhalombattai 
családnak!

Tisztelettel:
Vezér Mihály

polgármester
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Tisztelt dr. Fazekas István Úr!

Nagy örömmel értesültem arról, 
hogy „Példamutató közműve-
lődési tevékenységéért” a Ma-
gyar Kultúra Napja Gálán, a Ste-
fánia palotában vehette át a Ma-
gyar Kultúra Lovagja kitün-
tető címet, a Honvéd Kulturális 
Egyesület és a Falvak Kultúrájáért 
Alapítvány díját. 

Szívből gratulálok Százhalom-
batta Város Önkormányzata és a 
magam nevében a magasszintű 
elismeréshez. Büszke vagyok és 
büszke Százhalombatta is arra, 
hogy évtizedek fáradhatatlan 

munkáját, elhivatottságát a nem-
zeti kultúra iránti elkötelezettsé-
gét ilyen magas szintem műveli. 

A nemzetközi szintű kiemelke-
dő cím elnyeréséhez számos krité-
riumnak kell megfelelni, amelyet 
azok kapnak meg, akik felelőssé-
get éreznek az egyetemes kultúrá-
ért és a közösségünkért. Elisme-
résre méltó mindaz a tevékeny-
ség, amiért elnyerte a Magyar 
Kultúra Lovagja kitüntető címet. 

Mi százhalombattaiak is figye-
lemmel kísérjük munkáját, hiszen 
aktívan részt vesz mind a mai na-
pig a közéletben. Több évtizede 
családjával itt él Százhalombat-
tán, volt alpolgármester. Írói te-
vékenységének részeként megje-
lent számos százhalombattai vo-

natkozású munkája is. A Stádi-
um újságban rendszeresen írt a 
városról, az itt élő jeles személyi-
ségekről, több interjút készített. 
A Százhalombattai Hírtükörben 
jelenleg is rendszeresen jelennek 
meg írásai. 

Városunk 50 éves születésnap-
jára megírta a „Nagy Idők Városa” 
című drámát, a város történeté-
ről, melyet színpadra is rendezett. 
A dráma bemutatójára 2021. ok-
tóber 23-án került sor a Barátság 
Kulturális Központban. Több al-
kalommal láthatta a közönség az 
előadást. Az eseményjáték kötet 
formájában is megjelent, melynek 

bemutatójára a közeljövőben ke-
rül sor. A jeles évfordulóra készült 
kötet már városunk történetének 
fontos része lett.

Büszke vagyok arra, hogy Száz-
halombattán Ön a harmadik sze-
mély, aki megkapta a Magyar 
Kultúra Lovagja kitüntető címet, 
öregbítve ezzel is városunk hír-
nevét.

Magas színvonalú szakmai 
munkájukhoz kívánok to-
vábbi sok sikert és nagyon jó 
egészséget!

Százhalombatta,
2023. január 24.

Tisztelettel:
Vezér Mihály Ph.D. 

polgármester

Nyílt levél 
dr. Fazekas István Jókai-díjas író, 
Váci Mihály díjas költő, műfordító, 

református lelkész részére

Az operett műfaj sztárjai, Csere 
László és Teremi Trixi a Te rongyos 
élet című műsorával lép a közönség 
elé február 16-án. Örökzöldek, film- 
és musicalslágerek is helyet kapnak 
a repertoárban. 

A Guliba Társulat gyermekműso-
rát láthatják az “Itt a farsang, áll a 
bál” programunk keretein belül feb-
ruár 18-án délután 16 órától. És ha 
már farsang, akkor a maszk készí-
tés sem maradhat el. A családokat 
kézműves foglalkozásokkal is vár-
juk 15 órától. A felnőtteknek is ked-
vezünk egy kis farsangi mulatság-
gal 19 órától a Bazseva zenekar köz-
reműködésével. A zenekar neve a 
bazseválni, muzsikálni szóból ered, 
mellyel a népzene,  falusi paraszt- 
és cigánymuzsika fontosságára kí-
vánják felhívni a figyelmet. Jegyek 
az előadásokra kedden és csütörtö-

kön 14 és 18 óra között vásárolható-
ak jegypénztárunkban.

A Világjáró Battaiak című soroza-
tunk a Kszellman Flóra Dunafüredi 
Közösségi Házban folytatódik He-
gedűs Dezső előadásával, melyre a 
belépés ingyenes. Várunk szeretet-
tel minden utazni szeretőt február 
21-én 17 órakor.

Ezúton tájékoztatjuk az „Ör-
kény” színházbérletes közönségün-
ket, hogy az elmaradt Szakonyi Ká-
roly „Adáshiba” című előadás, ápri-
lis 21-én kerül pótlásra a Barátság 
Kulturális Központ színháztermé-
ben. A másik elmaradt Örkény Ist-
ván „Tóték” című előadás pótlásá-
nak időpontjáról is hamarosan tájé-
koztatjuk a közönséget.

Barátság Kulturális Központ! 
Érték és élmény!

Álláslehetőség. A Százhalom-
battai Barátság Kulturális Központ 
takarító munkatársat keres, 2023. 
március 23-tól, határozatlan idő-
re, teljes munkaidejű jogviszony-
ba, törvényi szabályozás szerin-
ti bérezéssel, cafetéria juttatással, 
igény szerint munkába járás térí-
téssel. Feltételek: büntetlen előélet, 
magyar állampolgárság. Elvárás: 
megbízhatóság, rugalmasság, önál-
ló és igényes munkavégzés, rugal-
mas munkaidő vállalás, esetenként 
hétköznap késő esti, hétvégi és ün-
nepnapi munkavégzés. Jelentke-
zés esetén az önéletrajzokat az allas.
baratsagkk@gmail.com e-mail cím-
re várják, vagy a BKK recepcióján 
személyesen leadható.

Álláslehetőség. A Gottsegen 
György Országos Kardiovaszku-
láris Intézet várja leendő kollégái 
jelentkezését segédápoló és mű-
tőssegéd nyitott pozíciókra. Elér-
hető átlag bruttó bér – próbaidő, 
készenlét, műszak, rendkívüli mun-
kavégzés teljesülése esetén – a be-
tanulási időszak után: segédápoló 
munkakörben: 420.000 Ft, műtős-
segéd munkakörben: 650.000 Ft. 
A munkavégzéshez szükséges mi-
nimum iskolai végzettség: befeje-
zett általános iskolai tanulmányok. 
Stabil munkahely Százhalombat-
táról, 45 perc utazási időn belül! A 
jelentkezéseket a kapcsolat@gokvi.
hu e-mail címre várják.

n

Télen is egy cseppnyi 
kultúra…

Számos programmal készülünk februárban is a száz-
halombattai közönségnek a Zenálkó Etel Óvárosi 
Közösségi Házban.

HÍ REK-AK TU A LI TÁ SOKHÍ REK-AK TU A LI TÁ SOK
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PROG RAM AJÁN LÓPROG RAM AJÁN LÓ

J E G Y Z E TJ E G Y Z E T

Február 11. (szombat) 16 
óra: Családi mesedélután – 
HBVK gyermekkönyvtár

Február 18. (szombat) 19 
óra: Bazseva zenekar koncertje 

– Zenálkó Etel Óvárosi Közössé-
gi Ház

Február 21. (kedd) 17 óra: 
Világjáró Battaiak – Kszellmann 
Flóra Dunafüredi Közösségi Ház

Nagyon sok köszöntést kaptam 
az 55. születésnapom alkalmából. 
Többségét szeretetből vagy tiszte-
letből, de volt, aki udvariasságból 
vagy megszokásból teszi ezt. 

Kaptam nagyon sok ajándékot 
is, aminek nagyon örültem! Mégis 
az egyik legkedvesebb ajándékot a 
TESCO közepén kaptam egy fiatal-
embertől. A srác sokáig nézegetett, 
majd odalépett: „ugye te vagy a Sza-
lai Attila?”. Mondtam, igen. Elmo-
solyodott, majd a kezét nyújtotta. 
Szemembe nézett, a kézfogást nem 
akarta abbahagyni, majd mosolyog-
va annyit mondott, hogy amikor 11 
éves volt, tőlem kapta az egyik leg-
szebb gyerekkori ajándékát. Fogal-
mam sem volt miről beszél. 

Elmondta, hogy nem volt pén-
ze születésnapi ajándékra anyuká-
jának, aki felkeresett engem. Nem 
pénzt kért, hanem valami játékot a 
11 éves fiának. A Jóisten nagy ren-
dező! Egy nap múlva az egyik bará-
tomnak a kisfia kapott egy új brin-
gát, mert a régit kinőtte, de nem 
volt semmi baja. Kérdezte, hogy oda 
tudom-e adni valakinek? Egyből 
az anyuka jutott az eszembe. Fel-
hívtam, elmondtam neki hova kell 
menni a kerékpárért. Én még csak 
nem is láttam azt a kerékpárt! Illet-
ve csak később! 

A gyerek azóta, 22 éves lett. A 
facebook-on nincs az ismerőseim 
között, de elmondása szerint szin-
te minden posztomat látja, és ez 
egy kicsit zavarta, mert szinte min-

den ismerőse az ismerősöm. Anyu-
kájának egy közös étkezésnél fu-
tólag megemlítette ezt a „problé-
mát”. Anyukája akkor mesélte el 
neki a kerékpáros történetet. Ami-
kor a boltban találkoztunk beugrott 
neki az édesanyja története és úgy 
gondolta, hogy itt az alkalom, hogy 
megköszönje. 

Kedves 22 éves fiatalember! 
Te a legkedvesebb visszaigazo-
lást adtad nekem, azzal kapcsola-
tosan, amit nap, mint nap igyek-
szem tenni az embertársaimért! 
Sokan nem értik, amit teszek. Nem 
kell, hogy értsék, mert ehhez bel-
ső meggyőződés kell. Volt, aki azt 
gondolta, hogy ez valami jó biznisz, 
esetleg van benne pénz; nem tu-
dom! Bevallom őszintén, hogy na-
gyon igyekszem gyűjteni a valutát! 
De azt a valutát, amit én gyűjtök, azt 
csak odafent váltják be!

Szalai Attila
önkormányzati képviselő

VÁ R O S N A P LÓVÁ R O S N A P LÓ

A magyar kulturális értékekről nem-
csak tanítottunk… mindenhol ott vol-
tunk és olyan sokan jöttek hozzánk.

600 „Aranyos” diák szavalta a 
Himnuszt a téren, a városi műsorban 
szerepeltünk, a Kávészünet zenekar-
ral magyar költők verseit hallgattunk 
a tornateremben, a Madách Szín-
ház előadásában Karinthy Frigyesről, 
Szép Ernőről, Ady Endréről színdara-
bokat néztünk, a Kós Károly program 
kiváló előadóival népi játékot készí-
tettünk, néptáncoltunk, a népszoká-
sokról, Mezőföldről beszéltünk. Ne-
künk szervezték, nekünk szólt, még 
mindig emlegetjük: rólunk szólt.

Egyik hatodikos diákunk filmet ké-
szített a magyar híres emberekről, fel-
találókról, amiről még most is az jut 
eszembe, hogy a magyarok által lét-
rehozott értékek, felfedezések, szelle-
mi alkotások tényleg a világot gazda-
gítják. 

 És mindenki megállt egy pillanat-
ra az iskolai megemlékezést nézve…
„a nyelv tovább él, ha 4-5 magyar ösz-
szehajol” hallhattuk a műsorban egy 
kis ötödikes diáktól. A magyar szel-
lemi örökség továbbvitele itt nálunk 
az iskolában…mondhatnám szokásos, 
ezen a héten is, semmi formabontó, 

mindenki ott, ahol ki tud bontakozni 
és annyira, amit be is tud fogadni.

Megemlékezés és megmarad az 
emlékeinkben. Az is, hogy most 200 
éves a Himnusz. Például megtudtam, 
hogy a jelenlegi magyar útlevelekben 
is felbukkan a mű: a műanyag adatla-
pon dombornyomással látható a kéz-
irat részlete, az útlevél lapjain pedig 
UV-fény alatt látszanak a zenemű kot-
tái. …még így is él.

Bizonyos szempontból ekkortól 
él: a Magyar Országgyűlés már 1903-
ban elismerte a magyar himnusz hi-
vatalosságát. Az elfogadott paragra-
fus a következőket foglalta magá-
ba: 1.§: „Kölcsey himnusza az egy
séges magyar nemzet himnuszává 
nyilvánítattatik”, 

200 éves a Himnusz, erre is em-
lékeztünk, és ezek a programok al-
kalmat adtak arra, hogy nagyobb fi-
gyelmet szenteljünk ezen a héten 
az iskolában az évezredes gyökere-
inknek, és továbbvigyük a magyar 
kultúra elemeit hagyományosan és 
rendhagyóan is.

Adorjánné Káldi Boglárka 
intézményvezető-helyettes

Százhalombattai Arany János 
Általános Iskola és Gimnázium

Egy születésnap margójára

A Magyar Kultúra Napja … 
azaz mindig voltak nagyot álmodók

FELHÍVÁS
A Battai Állat- és Természetvédő Egyesület (BATE)

KEDVEZMÉNYES IVARTALANÍTÁSI AKCIÓT HIRDET
2023. márc. 1.-i kezdéssel

Százhalombatta város területén élő macskák részére
Az akció állatvédelmi pályázaton elnyert (bruttó) 500.000 Ft  

állami támogatásból valósul meg.
Jelentkezni lehet az alábbi telefonszámon: 

Lovas Imréné 23/743 868, mob. 06 20 417 2864
Pátkai Teodóra 23/749 440, mob. 06 30 177 5629

Az ivartalanítást - szerződés szerint - a NEXUM Kft, mobil: 06 20 981 
6474 (Olimpia u. állatorvosi rendelő) végzi a BATE által elfogadott telefo-
nos regisztráció után. A műtéthez a macskát tulajdonosnak kell hordozó-
ban elvinni. Egy jelentkező max. 2 macskára kaphat támogatást. A támo-
gatott macska gazdájának helyben lakását igazolni, a macska városban élé-
séről nyilatkozni szükséges. A jelentkezőnek az önrészt vállalnia kell és 
azt műtét után az állatorvos részére ki kell fizetnie. Vemhesség és méhgyul-
ladás esetén a szükséges kezelés ezen részét a tulajdonosnak kell kiegyen-
líteni, az akció erre nem nyújt támogatást. Az ivartalanítás előtt és után 1-1 
fényképet kell készíteni a macskáról és az egyesülethez eljuttatni, mivel így 
tudjuk igazolni a műtét elvégzését.

Kan és nőstény ivartalanítás ára: 
10.000 Ft • önrész: 2.000 Ft • egyesület térít: 8.000 Ft

A kedvezmény 2023. május 31-ig, illetve a rendelkezésre álló keret  
kimerüléséig biztosított.

Kérjük, vegyenek részt az akcióban!
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– Mit jelenet egyáltalán a lévita 
lelkészi szolgálat, s mióta végzi ezt 
a szolgálatot?

– A lévita olyan személy, aki ige-
hirdetési, missziói és vallásokta-
tói szolgálatot teljesít, de a sákra-
mentumokat nem szolgáltathatja 

ki. Ilyen szolgálatra kirendelhető 
az, aki teológiai tanulmányai során 
legalább hat szemesztert már sike-
resen elvégzett. Én 2021. novem-
ber 1-től vagyok az Erdélyi Gyüle-
kezet lévita lelkésze, és alapvetően 
a lelkigondozás, a diakóniai szolgá-
lat, továbbá a menekültmisszió ve-
zetése a feladatom a liturgiai szol-
gálat és a sok más gyülekezeti mun-
ka mellett.  

– Hogyan jött létre az Erdélyi 
Gyülekezet?

– A Ceaușescu-diktatúra utol-
só időszakában a Romániához csa-
tolt területen élő magyarság helyze-
te olyan súlyosan elkeserítővé vált, 
hogy tömegesen disszidáltak vagy 
szöktek át a zöld határon az anya-
országba. A magyarellenesség min-
denütt éreztette a hatását. 1982-ben 
jelent meg Ion Lancranjan Erdély
ről van szó című könyve, melyben 
a szerző az erdélyi magyarságról, 
mint fasisztoid hordáról beszél. Az 
uszító írások és propagandák, a ma-
gyarságot emberi létében megalázó 
történelemhamisítások, a burkolt 
és nyílt magyarellenes jogszabá-
lyok eredményeképpen a romániai 
magyarok élethelyzete szinte teljes 
mértékben ellehetetlenült. A lélek-
ben lerakódott tragédiák sorsszerű 
következménye volt, hogy sokan a 
menekülést választották. 

Az Úristen menekítő oltalmának 

köszönhetően egy idehaza szintén 
csak üldözött református lelkész, 
Németh Géza állt a menekültmisz-
szió élére, s az ő vezetésével a me-
nekültekből szerveződött, s lett az-
tán jogilag is önálló alany 1990-ben 
az Erdélyi Gyülekezet. 

– Mit jelent az, hogy a Király
hágómelléki Református Egyház
kerülethez tartoznak? 

– Közjogi értelemben a ma-
gyar törvények vonatkoznak 
ránk, egyházjogilag azonban 
Királyhágómelléki Egyházkerület-
hez tartozunk. Az Erdélyi Gyüleke-
zet sajátos jogi helyzetéből fakad, 
hogy a gyülekezet vezető lelkészé-
nek a püspök a közvetlen felettese, 
a gyülekezet esetleges vitás ügyei-
ben pedig az Egyházkerület elnök-
sége az illetékes. Budapesten, az 
Örs vezér tere közelében található 
a Reménység Szigete, ez egy közel 
öt hektáros terület, itt van az anya-
egyházközségünk, az egyik temp-
lomunk, a karitatív és kulturális 
központunk, kedvezményes diák-
otthonnal, karitatív vendég- és be-
tegszállással, urnatemetővel, egy 
könyvtárral, egy múzeumnak is 
beillő fejfagyűjteménnyel és több 
más épülettel. Leányegyházközsé-
günk van Dányszentkirályban, ön-
álló templommal, s az év elejétől 
Százhalombattán is van egy ima-

termünk. Százhalombattán sok er-
délyi él, közülük többen a gyüleke-
zetünk tagjai.  Az Erdélyi Gyüleke-
zetet 2022. július 1-től a férjem, dr. 
Fazekas István vezeti, akit a köz-
gyűlés egyhangúlag választott meg 
vezető lelkésszé.   

– Az oroszukrán háború kitö
résének másnapján már fogadták 
a menekülőket. Hogyan összegez

né az ezzel kapcsolatos tapaszta
latait?  

– Gyülekezetünk egyik legfonto-
sabb jellemzője a szeretetszolgálat. 
Igazából ehhez kapcsolódik a mene-
kültmisszió is. Az asszonytestvérek, 
a Reménység Szigetének a gondno-
ka és a presbiterek a karitatív mun-

kákban nagyon aktívak. A gyüleke-
zet a múlt évben több, mint kétszáz 
menekültet fogadott  az egyébként 
magyarországi gyógykezelésre ér-
kező erdélyiek és lelkészcsaládok, 
nyáron pedig az ifjúsági táborok-
ba érkezők elszállásolására szolgá-
ló vendégszálláson. A menekültek 
ellátásában állandó együttműködő 
partnerünk a Református Szeretet-
szolgálat, az ő segítségükkel tudtuk 
a nagyobb csoportok folyamatos 
élelmezését biztosítani. 

Az első hetekben sokgyerekes 
családok érkeztek, aztán három tur-
nusban Ukrajnában tanuló indi-
ai egyetemisták, majd Kijevben ta-

nuló nigériai orvostanhallgatók. 
Ez utóbbiak a tanév végéig nálunk 
voltak, mivel a SOTE lehetővé tette 
számukra, hogy a megkezdett sze-
mesztert itt befejezhessék. Aztán a 
frontvonalból is érkeztek hozzánk 
anyukák, gyermekek, nagyszülők: 
oroszok, ukránok, magyarok, akik 
semmi mást nem akartak csak bé-
két, biztonságot. 

Az otthonmaradókat is igyekez-
tünk megsegíteni, többször vittünk 
Kárpát aljára élelmiszeradományt, 
adtunk ottani magyar intézmények-
nek anyagi támogatást, valamint a 
nyár folyamán közel harminc mező-
kaszonyi gyereknek szerveztünk 
kon fir mandus tábort.

– A gyülekezeti életnek milyen 
sajátosságai vannak?

– Az Erdélyi Gyülekezet egy nyi-
tott, befogadó közösség. Hagyo-
mánnyá vált, hogy a vasárnapi is-
tentiszteleteink után még együtt 
maradunk egy kis szeretetvendég-
ségben, s beszélgetünk hétközna-
pi dolgainkról is. Minden páros hét 
keddjén tematikus bibliaórát tar-
tunk, s fontos megemlítenem, hogy 
rendszeresen vannak énektanulá-
si alkalmaink és kóruspróbáink. Ki-
emelt sajátos alkalmak a teljes li-
turgiai dramatizáltság szép példá-
it felmutató Vigília, a nagyszombat 
estéről húsvétra virradó éjszaka, a 
Magyarországon Élő Erdélyiek Ta-
lálkozója, valamint a november 
1-jén tartott Erdélyi Halottak Nap-
ja. A gyülekezet által épített és gon-
dozott Erdélyi Emlékkert ezen al-
kalmak mindegyikén egyben litur-
gikus térré is válik, ahol ilyenkor az 
olvasott Ige mellett énekkel is di-
csérjük Istenünket. 

Sok szép egyéb eseményünk van: 
idősek hete, ifjúsági táborok, szín-
házi előadások, tudományos konfe-
renciák, verses és zenés előadói es-
tek. Minden évben megrendezzük a 
Németh Géza Emlékkonferenciát, 
mely az idén nemzetközi tudomá-
nyos konferenciává szélesül, mely-
nek megszervezésében partnerünk 
lesz a Selye János Egyetem Refor-
mátus Teológiai Kara és a Károli 
Gáspár Református Egyetem Hittu-
dományi Kara is. Van tehát felada-
tunk bőven, de minden hívő ember-
re igaz, amit Pál apostol ír a Filip-
pibelieknek: „Mindenre van erőm 
a Krisztusban, aki engem megerő
sít.”  D.F.

„Mindenre van erőm a Krisztusban…”
A fenti, bibliai idézetet vallja a Százhalombattán élő 
Dr. Fazekasné Kummer Adél, az Erdélyi Gyülekezet lévita 
lelkésze. A Selye János Egyetem Református Teológiai 
Karának végzős hallgatójával beszélgettünk.
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Az adózók 2023. év január 
1-jétől a helyi iparűzési adó devi-
zában történő megfizetéséről szó-
ló 366/2022. (IX. 26.) Korm. ren-
delet (a továbbiakban: Korm. ren-
delet) alapján a helyi iparűzési 
adót euró vagy amerikai dollár de-
vizanemben is megfizethetik.

A fizetési kötelezettség – a Ma-
gyar Államkincstár által a helyi 
iparűzési adót bevezetett illeté-
kes önkormányzat részére e cél-
ból euró vagy amerikai dollár de-
vizanemben történő – adófizetés-
re nyitott számlára történő átuta-
lással is teljesíthető.

Az új szabály egyszerűsítést je-
lent azoknak a cégeknek, ame-
lyeknek bevétele részben vagy tel-
jes egészében devizában érkezik 
be. A Korm. rendelet által bizto-
sított új lehetőség – elsősorban 
az említett cégek számára – meg-
könnyíti az önkormányzatok felé 
teljesítendő helyi iparűzési adó 
befizetését. A szabályozás alap-
ján ezt a helyi adót 2023. január 
1-jétől kezdve már nemcsak fo-
rintban, hanem amerikai dollár-
ban vagy euróban is be lehet fi-

zetni. A devizában történő befize-
tés lehetősége minden cég számá-
ra elérhető.

Más helyi adót (pl.: építmény-
adót, pótlékot, bírságot stb.) kizá-
rólag forintban lehet megfizetni.

A Kincstár önkormányzaton-
ként egy „HIPA deviza beszedé-
si technikai számla” elnevezé-
sű, forintban vezetett elszámolá-
si számlát nyitott. A jelzett elszá-
molási számlára lesz lehetőségük 
az adózóknak 2023. január 1-jétől 
euróban vagy amerikai dollárban 
deviza átutalással teljesíteni a he-
lyi iparűzési adó fizetésüket.

Önkormányzat neve: SZÁZHA-
LOMBATTA VÁROS ÖNKOR-
MÁNYZATA

Számla száma: 10023002-
00005018-02120012

Számla IBAN száma: HU33 
1002 3002 0000 5018 0212 0012

A számla mentes a kincstári díj-
fizetés alól, valamint – a pénzügyi 
tranzakciós illetékről szóló 2012. 
évi CXVI. törvény (a továbbiak-
ban: Pti.) 2. § 12. pontja szerint 
– korlátozott rendeltetésű fizetési 
számlának minősül. Ennek meg-

felelően a Pti. 3. § (4) bekezdés h) 
pontja alapján, a számlán végre-
hajtott fizetési művelet nem kelet-
keztet pénzügyi tranzakciós ille-
ték fizetési kötelezettséget.

Felhívjuk a szíves figyelmüket 
arra is, hogy a deviza átutalás kez-
deményezésekor a fizető félnek 
minden esetben fel kell tüntet-
nie az önkormányzat Kincstárnál 
vezetett 28 karakter hosszúságú 
nemzetközi pénzforgalmi jelző-
számán (IBAN) túl a számlave-
zető („account with institution”) 
Magyar Államkincstár BIC kódját: 
HUSTHUHB, valamint a Kincstár 
levelező („correspondent”) bank-
jaként a Magyar Nemzeti Bank 
BIC kódját is: MANEHUHB. 
SEPA átutalás esetén a kedvez-
ményezett bankja BIC kódjaként 
a Kincstár HUSTHUHB BIC kód-
ját kell feltüntetni.

A Kincstár a fizetési kötele-
zettség teljesítése érdekében a 
számlájára utalt euró- vagy ame-
rikai dollár összegnek a Magyar 
Nemzeti Bankhoz, mint a Kincs-
tár számlavezető bankjához tör-
ténő beérkezésekor érvényes ár-
folyamon számított és a Magyar 
Nemzeti Bank mindenkor hatá-
lyos Általános Üzleti Feltételei-
ben foglaltak szerint a Kincstár 
számláján jóváírt forintösszegét 

haladéktalanul átutalja az önkor-
mányzat – pénzforgalmi szolgál-
tatójánál vezetett – helyi iparűzé-
si adóbeszedési számlájára.

A devizában megfizetett he-
lyi iparűzési adó megfizetésének 
napja a Korm. rendelet 1. § (4) be-
kezdése alapján az önkormányzat 
helyi iparűzési adó befizetésére 
szolgáló beszedési számláján való 
jóváírás napja, azaz az ilyen jelle-
gű utalást célszerű majd néhány 
nappal hamarabb indítani!

Az önkormányzati adóhatóság 
az adózó adószámláján a Kincs-
tár által az önkormányzat – pénz-
forgalmi szolgáltatójánál vezetett 
– helyi iparűzési adóbeszedési 
számlájára átutalt összeget tünte-
ti majd fel befizetésként. Az ön-
kormányzati adóhatóság az adó-
zó adószámla kivonatán (adózók-
nak online elérhető Elektronikus 
Önkormányzati Portálon https://
ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap ke-
resztül), valamint az adószámla 
tételes adatainak elektronikus le-
kérdezése során feltünteti az eu-
róban vagy amerikai dollárban 
teljesített befizetés összegét, devi-
zanemét, valamint az árfolyamot 
és az elszámolt forintösszeget.

Százhalombatta Város  
Önkormányzata  

Adóhatósága

Iparűzési adó megfizetése euróban és dollárban
Az adózók a 2023. évben esedékes helyi iparűzési 
adórészt / adóelőleget / adót már euróban és dollár-
ban is megfizethetik Százhalombatta Város Önkor-
mányzata számára.

Összegyűjtöttük az idei 
évet érintő legfontosabb 
jogszabályi változásokat.

A minimálbér változása: ja-
nuár 1-jétől emelkedik a minimál-
bér melynek összege bruttó 232 
ezer, a garantált bérminimum pe-
dig 296 400 forint lesz. Ez 154 
270 forintos nettó minimálbért 
jelent, míg a garantált bérmini-
mumon foglalkoztatottak nettó 
197 106 forintot vihetnek haza ja-
nuártól. 

A minimálbér-emeléssel pár-
huzamosan más juttatások ösz-
szeghatára is változik majd, 
mint a GYED, a nagyszülői GYED, 
a diplomás GYED, a GYOD, a táp-
pénz.

Álláskeresési járadék: az össze-
gét a kérelem benyújtását megelő-
ző négy naptári negyedév befize-

tett munkaerőpiaci járuléka adja 
meg, mértéke a számított járadék-
alap 60 százaléka. Ennek összege 
nem haladhatja meg a jogosultság 
kezdő napján érvényes legkisebb 
munkabér – a minimálbér – 7 733 
forintos napi összegét.

Betegségek után érvé-
nyesíthető szja-kedvezmé-
nyek: a cukorbetegek, a laktóz- 
vagy gluténérzékenyek, hallási, 
látási vagy mozgásszervi fogyaté-
kossággal élők a minimálbér har-
mada szerinti összeg 15 százalé-
kára lehetnek jogosultak. A ked-
vezmény összege így 2023-ban 
havonta 11 600 forintra emelke-
dett.

Eredeti feltételei mellett ma-
rad a családi otthonterem-
tési kedvezmény (CSOK) és a 
hozzá tartozó kedvezményes ka-
matozású hitellehetőség.

Meghosszabbították a fa-

lusi CSOK-ot, ám például vál-
tozott a településlista, ahol igény-
be vehető a kedvezményrendszer. 
Az eredeti formájában él to-
vább a Babaváró támogatás 
is – egészen 2024. végéig.

A gyermeket vállaló nők 

30 éves korukig teljes szja-
mentességet élveznek. A fel-
sőfokú tanulmányok befejezését 
követően legkésőbb 2 éven belül 
megszülető gyermekek után 
az anya teljes diákhitel-tar-
tozását elengedik.

Változások a 2023-as évben
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Tíz napos apasági szabad-
ságot vehetnek igénybe új-
szülött, illetve örökbefogadott 
gyermek esetében az édesapák.

Felfüggesztésre került a 
nagycsaládosok autóvásár-
lási kedvezménye, és már csak 
a napelemes rendszerek te-
lepítése esetében fogad be a 
Magyar Államkincstár támogatá-
si igénybejelentést  felújítási tá-
mogatásra 2023. március 31-ig.

Változások a SZÉP-kártyá nál:
Ideiglenesen, de január 9-étől 

megszűnnek a Széchenyi Pihenő 
Kártya alszámlái (a szabadidő, 
és a vendéglátás), az eddigi há-
rom zsebből csak a szálláshelyé 
marad meg. A három különböző 
zsebben lévő összegeket 2023. ja-
nuár 8-án átvezetik a szálláshely 
zsebre.

A SZÉP-kártyával fizethető 
szolgáltatások változatlanok ma-
radnak, a megmaradt szálláshely 
alszámláról lehet majd minde-
nért fizetni, amit korábban a há-
rom kategória bármelyikéről le-
hetett.

Fontos tudni, hogy az el nem 
költött összegek esetében az ösz-
szevonás nem okoz változást, 
azaz a 2022. október 15-ig a 
SZÉP-kártyákra utalt összege-
ket 2023. május 31-ig lehet díj-
mentesen elkölteni, ezt követően 
a fennmaradó egyenlegre a szol-
gáltatók 15 százalékos díjat ter-
helhetnek.

ÁFA változások:
Az új lakóingatlanok 5 %-os 

kedvezményes kulcsa 2024. dec-
ember 31-ig meghosszabbodik, 
melynek feltétele, hogy az építé-
si engedélyt 2024. december 31-
ig véglegesítik, akkor a kedvez-
ményes kulcs az értékesítéskor 
2028. december 31-ig alkalmaz-

ható lesz. Változott az új ingat-
lan fogalma, eszerint 2023. janu-
ár 1-től új ingatlannak csak ak-
kor nevezhető az adott lakás/ház, 
ha ingatlan első rendeltetésszerű 
használatbavétele még nem tör-
tént meg, vagy ha meg is történt, 
de a használatbavételi engedély 
véglegessé válása és az értékesí-
tés között még nem telt el 2 év.

Fordított adózásnál (vállalko-
zások között létrejött szerződé-
sek esetében) megváltozik az épí-
tési-szerelési vagy egyéb szerelé-
si munka fogalma. Minden olyan 
tevékenység, amely hatósági en-
gedélyhez vagy hatósághoz tör-
ténő bejelentéshez kötött ingat-
lan létrehozatalára, bővítésére, 
átalakítására és egyéb megvál-
toztatására irányul, minden eset-
ben kötelezően a fordított adózás 
körébe tartozik január 1-től. To-
vábbá 2026. december 31-ig for-
dított adózás mellett lehet üveg-
házhatású gáz kibocsátására jo-
gosító forgalomképes vagyoni 
értékű jogot (karbonkvótát) át-
ruházni, valamint meghatározott 
VTSZ-szám alá tartozó gaboná-
kat, illetve vas- és acélipari ter-
mékeket értékesíteni.

Távértékesítés és online szol-
gáltatásnyújtási tevékenységek 
esetében az alanyi adómentes 
vállalkozás nem járhat el alanyi 
adómentes minőségében, ezen 
értékesítéseknél jogosult az elő-
zetesen felszámított adó levoná-
sára, valamint import távértéke-
sítés esetében az importáfa levo-
násba helyezésére is. A fentiek 
miatt ezen ügyletek ellenértéke 
így nem számít bele az adómen-
tességi értékhatárba.

Vállalkozásokat érintő főbb 
adóváltozások:

Átalányadózás - Az átalány-
adó-választást nem gátolja meg 
a választást megelőző évre vonat-
kozó bevételi értékhatár. A tárgy-

évben ugyanakkor az átalányadó-
ra vonatkozó, az éves minimálbér 
tízszeresét (kiskereskedelemben 
ötvenszeresét) kitevő bevételi ér-
tékhatár megmaradt.

A korábbi havi bevallás helyett 
elegendő az átalányadózó egyé-
ni vállalkozónak az szja-, tb-já-
rulék- és szocho-kötelezettségeit 
negyedévente, de havi bontásban 
megtennie és az érintett összege-
ket befizetnie.

A korábbi 4 év helyett 12 hóna-
pig nem választható újra az áta-
lányadózás annak a vállalkozás-
nak, amely kilép vagy a szabályok 
(pl. a bevételi értékhatár megha-
ladása) miatt kikerül a kedvez-
ményes adó hatálya alól.

Az Szja tv. szerinti átalányadó-
zást választó egyéni vállalkozó 
éves minimálbér felét (2023-ban 
1.392.000 forintot) el nem érő 
jövedelme mentes a személyi jö-
vedelemadó alól, így az év elején 
az egyéni vállalkozónak nagy va-
lószínűséggel kisebb a személyi 
jövedelemadó-előleg alapja, mint 
az  év hátralevő részében.

KIVA - 2023-tól nem választ-
hatja adózási formaként a kisvál-
lalati adót (kiva) az a társaság, 
amely a bejelentkezést megelő-
ző adóévben a társasági adósza-
bályok kamatlevonás-korlátozási 
szabályainak alkalmazásával tár-
sasági adóalap-módosítást haj-
tott végre.

Helyi iparűzési adó - Egysze-
rűsített adóalap-megállapításá-
ra jogosult valamennyi kisvállal-
kozás, amelynek éves bevétele a 
25 millió forintot (átalányadózó 
kereskedők esetében a 120 mil-
lió forintot) nem haladja meg. Ez 
azt jelenti, hogy bevételi értékha-
tárok alapján fix tételes összegű 
HIPA befizetésére kötelezettek, 
amelyet adóbevallás benyújtá-
sa nélkül évente 1 alkalommal az 
adóévet követő május 31-ig kell 

megfizetni. A kivás vállalkozások 
a kisvállalati adóalapjuk 20 szá-
zalékában állapíthatják meg ipar-
űzési adóalapjukat.

SZOCHO - Külföldi előadómű-
vészek és stábtagok esetében ki-
terjesztették az EU-n kívüli, ám 
a szociális biztonsági egyezmény-
nyel érintett országokból Ma-
gyarországra érkezett, s itt egy-
szerűsített adózást választó elő-
adóművészekre és stábtagokra is 
a szociális hozzájárulási adó alóli 
mentességet.

Felsőoktatási törvény 
módosításával járó 

változások: 
Eltörölték a kötelező nyelvvizs-

gát, illetve a hallgatói jogviszonyt 
nem lehet elveszteni azért, mert 
egy tárgyból 6 alkalommal meg-
bukik, a jogviszonyt már csak fe-
gyelmi vagy anyagi okok miatt le-
het elveszteni. Ilyen például, ha 
valakinek fizetési hátraléka van, 
vagy elfogynak az állami félévei 
és önköltséges formában nem kí-
vánja folytatni a tanulmányait. 

Változtak az átsorolás szabá-
lyai is, nehezebb lesz elveszteni 
az állami ösztöndíjas helyet, mint 
korábban: eddig ugyanis a fel-
sőoktatási intézmények maguk 
dönthettek arról, hogy ponto-
san milyen teljesítményt várnak 
a hallgatóiktól. Mostantól azon-
ban már alacsonyabb átlaggal is 
meg lehet tartani az ösztöndíjas 
helyeket. 

Átalakult a felvételi is, 2023-
tól nem minden alap- és osztat-
lan szakhoz kell majd emelt szin-
tű érettségi, illetve a felsőoktatá-
si intézmények dönthetnek arról, 
hogy milyen szakokon hagyják 
meg ezt a követelményt. 

Ezen felül idéntől már nem lesz 
központi minimum ponthatár.

 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

Tájékoztatás a hivatásos 
tűzoltó képzésről

Az Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség szakemberei 
folyamatosan tájékoztatnak a 2023. február 15-én induló 
hivatásos tűzoltó képzéssel kapcsolatosan.

Folytatás az előző oldalról
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S P O RTS P O RT

A koncesszió tavaly nyári bejelen-
tése óta, a MOL a következő lépéseket 
tette a hazai hulladékgazdálkodás fej-
lesztése érdekében: 
• meghirdette az Intézményi Alvál-

lalkozói Pályázatot, amelyben azo-
kat a partnereket keresi, akikkel 

együtt tud dolgozni a koncesszió 
megvalósításán - több száz pályá-
zat érkezett, 

• lefolytatta a 2024. január 1-vel in-
duló országos kötelező visszaváltá-
si rendszerhez szükséges visszavál-
tó automaták beszerzési eljárását, 

• a visszaváltási rendszerben kulcs-
szereplő italpalackozók és kiske-
reskedelmi egységek érdekkép-
viseleti szövetségéivel együttmű-
ködésben készül a rendszer be-
vezetésére és a 2023-ban induló 
visszaváltó automata telepítésekre, 

• megkezdte a tárgyalásokat a hulla-
dékkezelő gazdasági létesítmények 
üzemeltetőivel és tulajdonosaival a 
szükséges kapacitások lekötéséről. 

Legújabb lépésként pedig a MOL 
bejelenti, hogy MOHU lesz a neve an-
nak a cégnek, amely összefogja és irá-

nyítja a MOL hulladékkoncesszióval 
kapcsolatos feladatait. A MOHU MOL 
Hulladékgazdálkodási Zrt. székhelye 
Budapesten a Galvani utcában talál-
ható majd, és a tervek szerint a jövő-
ben több száz alkalmazottja lesz. 

A MOHU élén Pethő Zsolt vezér-
igazgató áll, aki 1998 óta a MOL-
csoportnál dolgozik. A szakember ko-
rábban a MOL Petrolkémia jogelőd, 
TVK Nyrt. vezérigazgatója volt, ké-
sőbb pedig a MOL-on belül Kereske-
delem és Optimalizálás Divízió igaz-
gatói pozícióját töltötte be. n

Az év első mérkőzésén, két jól fel-
készített csapat nézett farkasszemet 
egymással. Vendég góllal kezdődött a 
mérkőzés, de az után felváltva találtak 
a kapuba a csapatok. A 18. percben 
9-9 volt az eredmény, ez után két Kiss 
Attila gól következett, amivel a mérkő-
zés folyamán először sikerült két góllal 
vezetnünk. Sajnos az örömünk nem 
tartott sokáig, mert ritmust váltottak a 
balatoni fiatalok, és három perc múlva 
már náluk volt az előny. Koncsár Ger-
gely ekkor érezte úgy, hogy időkérés-
re van szükség. Szerencsére sikerült 
rendezni a sorokat és a szünetre ismét 
kettő volt ide.

A második játékrész elején ismét 
megijesztette a csapat a szurkoló-
it, mert pár apróbb hiba után ismét 
egyenlőt mutatott az eredményjelző. 
A 36.percben 18-18 után előbb Gálli 
Krisztián, majd Félegyházi Zsolt volt 

eredményes. Ez után emberhátrány-
ba kerültünk. A mérkőzés eddigi képe 
alapján egyenlítésnek kellett volna kö-
vetkeznie, de nem így lett. Egy vendég 
gól után öt gólt dobtunk egymás után, 
és a 44.percben hat gólos előnybe ke-
rültünk. A mérkőzés utolsó negyed 
órájában a vendégek csapata próbált 
ritmust váltani, védekezési formát 
cserélni, de mindenre jól reagáltunk, 
és négy gólnál közelebb egyszer sem 
engedtük a fiatalokat, végül látványos, 
taktikus végjátékban visszaállítottuk a 
hat gólos különbséget.

A hálás közönség, tapssal jutalmaz-
ta a csapatot. Köszönjük a szurkolást!

SZKE: Kovács, Bokréta (kapusok), 
Mogyorósi, Gyurcsovics 5, Félegyházi 
6, Kővári 4, Gálli 5, Pap 1, Kerkovits 
2, Kiss 7, Keresztes, Fóti 3, Paizs, 
Kollonay, Kis Molnár, Zatureczki 4(2) 
; vezetőedző: Koncsár Gergely

A következő hazai bajnoki mér-
kőzés: Százhalombattai KE-Vecsés, 
2023.02.18., szombat 18 óra, battai 

sportcsarnok. A belépés továbbra is 
ingyenes!

 n

A battai egyesületet 4 fő képviselte.
Eredmények:
Kulcsár Zita 
50m pillangó - ezüstérem
50m gyors - bronzérem
Barta István 
50m hát - aranyérem - országos baj-
nok
200m hát - ezüstérem

PatakfalviVigh Dániel
50m mell - bronzérem
50m hát - bronzérem
4x100m mix vegyes váltó
Barta István- Dr.Patakfalvi-Vigh Ka-
talin- Kulcsár Zita- Patakfalvi-Vigh 
Dániel 
2. korcsoport (összesen: 203 év) - 
ezüstérem n

Jó hangulatban ünnepeltek a száz-
halombattai teniszszakosztály felnőtt 
csapatai, kiosztották a csapat bajno-
ki érmeket.

• Női I. osztály III. hely
• Ffi II. osztály II. hely
• Ffi Megye II. osztály III. hely

n

Bemutatkozik a MOL Nyrt. által alapított  
új hulladékgazdálkodási cég

A MOL bejelentette, hogy a hulladékgazdálkodási koncesz-
szióért felelős cégének a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási 
Zrt. lesz a neve. A cég azért jött létre, mert a MOL elnyerte 
a 35 évre szóló, évi 4-5 millió tonna hulladék kezelésére 
vonatkozó magyarországi hulladékkoncessziót.  

Győzelemmel kezdték az évet
37-31-es (17-15) győzelmet aratott hazai pályán a Százhalom-
battai KE a BFKA-Balatonfüred ellen az NB I/B férfi kézilabda 
bajnokság február 4-i fordulójában – Tallér Zsolt, a battai klub 
technikai igazgatója beszámolója.

Hét szenior úszóérem
Kiváló eredményeket értek el a Százhalombatta Városi Úszó 
Klub szenior úszói Szentesen, a VIII. Évindító Nemzetközi 
Szenior Összetett Sprint Úszóverseny és Országos Bajnokságon 
január 28-án.

Teniszes évzáró
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Keresztrejtvény
Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij orosz író, a lélektani regény mestere, 1881. február 9-én halt meg. Máig az 
egyik legjelentősebb képviselője nemcsak az orosz, de a világirodalomnak is. Legjelentősebb művei a Bűn és bűn-
hődés, A félkegyelmű, valamint a Karamazov testvérek. Mai rejtvényünk fő soraiban egy tőle származó idézetet 
találnak.
A megfejtéseket 2023. február 17-éig várjuk a hirtukor@mail.battanet.hu, vagy a Hírtükör Szerkesztősége, 2440 Százhalombatta, 
Ifjúság útja 7. (Polgárok Háza) címre. A helyes megfejtők közül egy szerencsés, a Biksi Méhészet egy üveg egészséges mézét kap-
hatja meg.
Az első számban megjelent rejtvényünk helyes megfejtéséért a Biksi Méhészet egy üveg egészséges mézét Hatala Zsolt 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 is. 

06-70/757-5455

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

MEGBÍZHATÓ DUGULÁSELHÁRÍTÓ
SZAKEMBERT KERES?

Kulturált megjelenés, bontás nélküli munkavégzés, duguláselhárítás  
korszerű gépekkel, precíz, tiszta munkavégzés korrekt árazással.

Amennyiben konyhai lefolyó, fürdőszoba, WC duguláselhárí-
tásra (csőgörényezésere) vagy esetleg womás csatornatisztításra 
(udvari csatornák, gerinc-, illetve strangvezetékek) karbantartásra, 
vagy kamerás csatornavizsgálatra, hiba feltárásra van szüksége 
nyugodtan keressen a 

06-70/775-5190 telefonszámon!
Sarkadi Tamás egyéni vállalkozó

Személyes megjelenés, 15 év szakmai tapasztalattal rendelkezem

Házvezetés- Házi segítség- Idősgondozás

Szolgáltatások:

-bevásárlás, ételrendelés - séta a friss levegőn 

-ügyintézés, csekkek, levelek feladása - otthoni egészségmegőrző torna

- gyógyszerek kiváltása - manikűr, masszázs

- segítség tisztálkodásban - házikedvenc sétáltatása

- segítség takarításban - temető látogatás

- mosás, ágynemű áthúzás - egy jó beszélgetés, mentális támogatás

Kapcsolat:
Tel: 06-20-581-81-02

Web: www.jelenlet-jelenvagyunk.hu

Email: info@jelenlet-jelenvagyunk.hu

HÁZVEZETÉS 
HÁZI SEGÍTSÉG 

IDŐSGONDOZÁS
Szolgáltatások:

Kapcsolat:
Tel: 06-20-581-81-02

Web: www.jelenlet-jelenvagyunk.hu
Email: info@jelenlet-jelenvagyunk.hu

• bevásárlás, ételrendelés
• ügyintézés,  

csekkek, levelek feladása
• gyógyszerek kiváltása
• segítség tisztálkodásban
• segítség takarításban
• mosás, ágynemű áthúzás
• séta a friss levegőn  

• otthoni 
egészségmegőrző torna

• manikűr, masszázs
• házikedvenc 

sétáltatása 
• temető látogatás
• egy jó beszélgetés, 

mentális támogatás

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 évre 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
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