
Vezér Mihály polgármester is-
mertette a büdzsé főbb számait. A 
2023-as költségvetés mintegy 
10 milliárdra tervezett bevé-
teléből 1 milliárd 753 millió Ft 
a normatív állami támogatás 
(önkormányzati általános működé-
si, köznevelési, szociális, gyermek-
jóléti, gyermekétkeztetési, kulturá-
lis támogatások). A közhatalmi 
bevételek a helyi adókon keresz-
tül realizálódnak, ezek közül ki-
emelkedik az iparűzési adó, amit 6 
milliárd Ft-ra terveztek. Építmény-
adóból 750, telekadóból 500 millió 
Ft bevétel várható, az egyéb bevé-
telek (pótlék, bírság) összege 7 mil-
lió Ft. A bevételi oldal több mint 60 
%-a iparűzési adó, a helyi adók ösz-
szesen 7,3 milliárd Ft-ot tesz-
nek ki, ami  az önkormányzati bü-
dzsé mintegy 73%-a. A magas helyi 
adóbevétel örvendetes, ugyanakkor 
rendkívül nagy kiszolgáltatottságot 
jelent, mert ha valamelyik nagy adó-
zó rosszul teljesít, az negatívan érin-

ti a közellátás színvonalát – jegyezte 
meg a városvezető.

A működési bevételek 856 
millió Ft-ra rúgnak, ami a BKK 
jegybevételéből, a víziközmű 46 mil-
lió forintot kitevő bérbeadásából, il-
letve más ingatlanok bérbeadásából 
és az ÁFA visszaigényléséből tevő-
dik össze. A felhalmozás célú be-
vételek összege 79 millió Ft, ez 
magában foglalja ingatlanok, példá-
ul garázsok, lakások értékesítését, 
valamint a korábban adott lakáscélú 
helyi támogatási kölcsönök visszafi-
zetését, ami 60 millió Ft.

A tervezett kiadások összege 
14 milliárd Ft, ami 4 milliárddal 
haladja meg a bevételi oldalt. A kü-
lönbség okán Vezér Mihály kiemel-
te, hogy szükséges beruházni az él-
hető jövő érekében; előtérbe kerül a 
zöld energia, fontos, hogy kevesebb 
fosszilis energiát használjunk fel, 
ezért igyekeznek szigetelni és gépé-
szetileg átalakítani az önkormány-
zati intézményeket. Korszerű ledes 

közvilágítás épül ki több mint 3200 
világítótesttel, 400 millió Ft érték-
ben, aminek 1,5–2 év az egyszeri 
visszatérülése. A fejlesztéseket a ko-
rábbi évek 9 milliárd forintnyi meg-
takarításaiból finanszírozzák.

A működési kiadási tétel 12,6 
milliárd Ft, ebből 3,3 milliárd a 
bérköltség, a dologi jellegű kiadá-
sok 4 milliárdot tesznek ki, a segé-
lyek összege 90 millió Ft. Az egyéb 
működési kiadások nagysága 5 mil-
liárd Ft, amiből 2,1 milliárd Ft a szo-
lidaritási hozzájárulás az eddig 1,6 
helyett. Ez azt jelenti, hogy Százha-
lombatta nettó befizető, 300 millió 
Ft-tal járul hozzá a magyar közpon-
ti költségvetéshez, ennyi ugyanis az 
1,8 milliárd Ft állami normatíva és 
az iparűzési adón keresztül számí-
tott 2,1 milliárd Ft szolidaritási hoz-
zájárulás különbsége.

A 774 millió Ft összegű álta-
lános tartalék az előre nem látha-
tó feladatok finanszírozására szolgál.

A célzott feladatok ellátás-

ra képzett tartalék 600 millió 
Ft, ami energetikai megtakarításo-
kat célzó beruházásokhoz, például 
intézményi felújításokhoz, szigete-
lésekhez kapcsolódik. Összesen a 
céltartalékok sora 1,8 milliárd 
Ft-ra fog rúgni.

Bér és járulékok tekintetében 
21 főt érint a minimálbér elérése, va-
lamint az 5%-ot meghaladó infláció 
miatt a munkavállalók számára át-
lagosan 10%-os bérnövekményt (já-
rulékokkal) szeretnének biztosítani.

Az 1,3–1,4 milliárd Ft igazga-
tási kiadások főként a Polgármes-
teri Hivatal 75 fős létszám keretét 
érinti, ezen tételek: személyi, dolo-
gi kiadások, kommunikációs eszkö-
zök, hivatal karbantartási, rezsi és 
működtetési költségei. A hivatal fe-
lét leállították a magas energia árak 
miatt, ezzel is igyekeznek spórolni – 
tette hozzá a polgármester.

Az önkormányzati, üzemel-
tetési fenntartási kiadások ösz-
szege 1,4 milliárd Ft.
• Városi közvilágítás, karbantar-

tás, összességében: 413 millió Ft.
• Köztisztasági feladatok: 200 mil-

lió Ft. (SZÁKOM látja el) 
• Vízrendezés, belvízmentesítési 

feladatok: 124 millió Ft.
• Duna Part karbantartása, hogy 

balesetmentes legyen (kidőlő 
fák, stb.)

• Állategészségügyi feladatok, pl. 
gyepmesteri telephely működte-
tés, kóbor állatok befogása: 20 
millió Ft.

• Temető fenntartása és kötelező 
önkormányzati feladat: 25 mil-
lió Ft.

• Szent István tér létesítménye-
inek üzemeltetése két tételben 
20-25 millió Ft.

• Faültetési program több mint 7 
millió Ft.

• Vagyonkezelési feladatok, bér-
lakások működtetése, piac üze-
meltetése, Polgárok Háza és üz-
letek, garázsok hasznosítása: 90 
millió Ft.

A TARTALOMBÓL:A TARTALOMBÓL:
Indokolt lépés lenne az óvodai 

átszervezés
Sikeres tárgyalás a LIDL-el

Boldog éveket! – 90 éves 
városlakókat köszöntöttek

Nagy idők városa – Megjelent 
Fazekas István eseményjátéka
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Közmeghallgatás – Beruházások a jövő érdekében
A kiszámíthatatlan gazdasági helyzet miatt nagy a bizonytalanság, amely meg-
nehezíti a város működését, mindezek mellett nominális értékben régen látott 
magas bevételi összeggel számol a költségvetés – hangzott el a február 20-i 
közmeghallgatáson.
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• Idősek támogatása, idősklubok 
működésének támogatása lét-
számarányosan történik, külön-
böző címeken juttatások biztosí-
tása: 112 millió Ft. 

• Oktatás, nevelés kiadásai: 1 mil-
liárd 126 millió Ft.

• Egészségügyi kiadások: 400 mil-
lió Ft. (Százhalom Egészségügyi 
Központ A épületének fenntartá-
sa + rezsi költségei)

• Ingyenes szűrővizsgálatok min-
den korosztály számára: 4 mil-
lió Ft.

• Ingyenes gyermek és szemészeti 
ortopédiai szűrések

• Betegszállítás: Sérültekért Alapít-
vány támogató szolgálata vette át 

• Ingyenes védőoltások (rota, agy-
hártyagyulladás elleni): 7,2 mil-
lió Ft.

• Kulturális kiadások: könyvtár 

működtetése közel 100 millió 
Ft., múzeum és régészeti park 
fenntartása 124 millió Ft., BKK 
352 millió Ft. Összesen közel 
680 millió Ft (ebben a város ren-
dezvényei is szerepelnek)

• Városi Családsegítő és Gondozá-
si Központ: 1,8 milliárd Ft (szo-
ciális étkeztetés, gyermek és köz-
étkeztetés, házi segítségnyújtás, 
idősek otthona, bölcsőde, vé-
dőnői szolgálat, nappali ellátás, 
idősek klubja)

Civilszervezek:
• Szülők Fóruma: 4,5 millió Ft.
• Sérültekért Alapítvány: 14 mil-

lió Ft.
• Gondoskodás 2000: 3,6 millió Ft.
• A sportegyesületek összesen 38 

millió Ft támogatásban részesül-
nek. Az összes sportlétesítményt 
használó egyesület térítésmen-
tesen kapja a fürdőhasználatot, 

fűtést, világítást, takarítást, ami 
több mint 100 millió Ft feletti tá-
mogatási összeg.

• A Hírtükör közéleti lap 36 mil-
lió Ft-ból, a Halom TV 107 mil-
lió Ft-ból működik. A Korshak 
Kft. 368 millió Ft támogatás-
ban részesül; a kezelésében lévő 
szálloda most nem üzemel, de 
szigetelés és zöldenergia be-
ruházás lesz az épületben. A 
Sporthalom Kft. 578 millió Ft-
ból fog működni, a SZÁKOM 
Kft.-nél 24 millió Ft értékben 
lesz energia-takarékossági be-
ruházás.

Főbb beruházások:
• Matróz és Bulcsú utca. közvilágí-

tásának kiépítése: 20,5 millió Ft.
• A sárga villogóval ellátott gya-

logátkelőhelyek beváltak, még 
6-ot telepítenek a városban: 20 
millió Ft.

• Tehergépjárművek (3,5 tonna 
felettiek) külön elhelyezése, fő-
ként a déli lakótelepen: 143 mil-
lió Ft.

• Bláthy Ottó és az Erkel körúti 
parkoló kialakítása: 130 millió Ft.

• Szent László rendelő és egyéb 
helyiségek mérőhely kialakítása 
és rekonstrukciója: 14 millió Ft.

• Kerékpárút bővítése: 280 mil-
lió Ft.

• Jelzőlámpák cseréje: 30 millió Ft.
Vezér Mihály végül kiemelte, 

hogy a korábbi években felhalmo-
zott 9 milliárd 75 millió Ft megta-
karítást 4,7 milliárd Ft-ra tervezik 
csökkenteni, amit a jövő érdekében 
történő, energia-takarékossági be-
ruházások indokolnak.  

A közmeghallgatáson megvála-
szolták a lakosság által felvetett kér-
déseket is.
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A tények ismeretében felvetődik 
a kérdés, hogy egy teltházas nyugdí-
jas otthon, vagy pedig egy üres épü-
let legyen-e a Százszorszép Óvoda kö-
zép- és hosszútávú jövője – kezdte a 
tájékoztatót  Vezér Mihály. A számok 
ugyanis azt mutatják, hogy 800 fővel 

csökkent Százhalombatta lélekszáma 
az elmúlt 10 évben. 

A népességfogyás általánosan jel-
lemző, a korábbi 10 milliós lélekszám 
9,6 millióra csökkent az anyaország-
ban. A városban a 20 évvel ezelőt-
ti 200 helyett már csak 156 gyermek 
született 2016-ban, mára már pedig 
120 főre mérséklődött a születésszám. 
Az öt óvoda, valamint az óvárosi tag-
intézmény befogadóképessége a 20 

évvel ezelőtti gyermeklétszámra lett 
tervezve. A Százszorszép Óvodával 
kapcsolatosan kiugróan rossz a sta-
tisztikai eredmény, a jelenlegi gyer-
meklétszám 76, a be nem töltött fé-
rőhelyek száma pedig 64, ami mind-
össze 54%-os kihasználtság. A többi 

óvodánál ennél jobb, vagy 100%-os, 
vagy ehhez közeli ez a mutató. A Kipp-
Kopp és a Napsugár Óvodában jelen-
tős számú férőhely áll rendelkezésre, 
ezek fogadnák be a csoportokat. 

Összvárosi szinten 840 gyermek 
helyezhető el a nevelési intézmények-
ben, ezzel szemben 705 gyermek jár 
óvodába, vagyis 135 az üres hely. A 
statisztikai prognózis szerint 2023-
ban is folytatódik a népességfogyás. 

Megállapítható, hogy öregszik a 
helyi lakosság, az átlagéletkor folya-
matosan és rohamosan növekszik. Az 
Önkormányzat által fenntartott Idő-
sek Bentlakásos Otthona és a Gondo-
zóház 58 együttes férőhelyére, mint-
egy 140 fő a várakozók száma, ami 
időarányosan várhatóan növeked-
ni fog.  Az adatok alapján racionális 
döntés a legkevésbé kihasznált épület 
egy óvodásra jutó indokolatlanul ma-
gas fenntartási költségének ésszerűsí-
tése. Az óvodai épület átalakításával 
enyhíthető az Idősek Gondozóháza 
iránti jelentős mértékű igény, illetve 
sok 100 millió forint felesleges kiadás 
takarítható meg, ha elkerülhető lenne 
új gondozói részleg építése. Éves szin-
ten továbbá mintegy 50 millió forint 
feleslegesen kiadott épületfenntartási 
költség lenne megspórolható, amit 
pluszban ésszerűbben a gyermekekre 
költhetne az Önkormányzat.

A polgármester szólt arról is, hogy 
az átszervezés nyomán továbbra is 
biztosított lenne minden dolgozó fog-
lalkoztatása. A jelenlegi óvodai cso-
portok egyben kerülnének áthelye-
zésre másik óvodákba, így a gyereke-
ket és a dolgozókat érzelmileg sem sé-
rülnének. A csoportok létszáma sem 
nőne, bőven az engedélyezett 28 fő 
alatt maradna mindenhol. A nevelő 
munka feltételei is kiegyensúlyozot-
tak, mert mindegyik önkormányza-
ti óvoda maximálisan jól, egyformán 
felszerelt. 

A jogszabály értelmében rövid időn 
belül dönteni kell a kérdésről, el kell 
kezdődnie az előkészítésnek; ha a tes-
tület támogatja a javaslatot, akkor 
minden érintettre kiterjedő vélemé-
nyezési folyamat indul el. 

Vezér Mihály  hangsúlyozta, hogy 

a városvezetés mindenkor megértette 
az érzelmi hivatkozásokat. Az Önkor-
mányzat feladata, hogy a megváltozott 
körülményekhez igazodva, a lakosság 
többségi igényére alapozza álláspontja 
kialakítását, aminek során – jó gazda-
ként – figyelembe kell venni az éssze-
rű gazdálkodás kritériumait is. A veze-
tés akkor lenne hibáztatható, ha nem 
így cselekedne – tette hozzá a polgár-
mester.

Török Sándor elmondta, hogy or-
szágos tendencia a népességfogyás-
sal összefüggő óvodai összevonás, van 
olyan fővárosi kerület, ahol három in-
tézményt zárnak be. Emlékeztetett, 
hogy Százhalombattán volt olyan idő-
szak, amikor négy bölcsőde műkö-
dött, most már az igényekhez igazod-
va hosszú idő óta egy látja el ezt a fel-
adatot. Felhívta a figyelmet arra, hogy 
az óvodák esetében mindig a szá-
mított létszámot veszik figyelembe, 
vagyis egy-egy sajátos nevelési igényű 
gyermek számára 2-3 férőhelyet tar-
tanak fenn. 

Az óvodai elhelyezést néhány éve 
már – szemben a törvényileg előírt 
hárommal – két és fél éves kortól le-
hetővé tette az Önkormányzat, azért 
is, hogy a létszám növelésével elkerül-
hető legyen az esetleges bezárás. Ezt 
a célt szolgálja az is, hogy más tele-
pülésekről is fogadnak gyermekeket 
a battai intézmények. Amennyiben 
megszűnik a Százszorszép Óvoda, az 
városi óvodák összesen 700 férőhely-
lyel számolhatnak, a valós maximá-
lis létszám várhatóan 650 fő lesz, úgy, 
hogy maradna a két és fél éves korha-
tár, illetve továbbra is befogadnák a 
más településről érkezőket. 

Indokolt lépés lenne az óvodai átszervezés
A csökkenő gyermeklétszám, illetve ezen tendencia 
várható folytatódása miatt racionalizálni szükséges 
az óvodák működését. A lehetséges intézkedés rész-
leteit a február 20-i sajtótájékoztatón ismertette Vezér 
Mihály polgármester és Török Sándor alpolgármester. 

Folytatás az előző oldalról
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Az alpolgármester szólt arról is, 
hogy a közösségi oldalon többen fel-
vetették, hogy miért nem a Gondo-
zóházhoz közeli Pitypangos Óvoda 
szűnne meg. Ennek több oka van; az 
ottani magas, több, mint 110 fős gyer-
meklétszám, az óvoda sajátos nevelé-
si igényű gyermekek integrált foglal-
koztatását is biztosítja, továbbá azon 
épület gondozási célú átalakítása jó-
val többe kerülne, valamint nyomós 
érv az is, hogy a népesebb déli lakóte-
lepen csak a Szivárvány Óvoda fogad-
ná a gyerekeket. 

Mint mondta, szívügye a Százszor-
szép sorsa, mert a gyermekei és az 
unokái is odajártak, azonban figye-
lembe kell venni az összvárosi érde-
keket annak tükrében, hogy a 65 év 
feletti városlakók száma évente mi-
nimum 200 fővel növekszik. Fontos 
szempont az is, hogy a törvényi vál-
tozás értelmében az idősek ellátását 
az állam helyett a családoknak, illet-
ve az önkormányzatoknak kell megol-
daniuk. A családok sokszor nem tud-
ják vállalni az adott esetben rendkí-
vüli teherrel járó, hosszú távú gon-
doskodást.
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Folytatás az előző oldalról

Indokolt lépés lenne az óvodai 
átszervezés

A városvezető elmondta, hogy 
elkezdődött a közös gondolkodás 
és előkészítő munka, azonban na-
gyon sok feladat áll még az Önkor-
mányzat és az áruházlánc előtt. A 
felek kölcsönösen tájékoztatták 
egymást az elvárásokról, aminek 

eredménye reményt ad arra, hogy 
– ha minden a tervek szerint ha-
lad – egy-másfél éven belül meg-
valósulhat a beruházás. 

A város biztosítaná a megfele-
lő számú parkolóhely kialakítá-
sára alkalmas, jól megközelíthe-
tő, frekventált területet, úgy hogy 
nem lenne zavaró az árurakodás 
sem. Két helyszínt jelöltek meg 
eddig, de továbbiak is szóba jö-
hetnek. Az Önkormányzat szük-
ség esetén pénzügyi támogatást 

is nyújtana a törvényi kereteken 
belül.  

Nem egyszerű a helyzet, mert 
mint minden projektnek, ennek 
is vannak buktatói, amelyek akár 
egyenként is képesek ellehetet-
leníteni a sikeres megvalósulást. 

Számba vették a nehézségeket, 
amelyeket közösen igyekeznek el-
hárítani. 

Vezér Mihály szólt arról is, hogy 
kölcsönös az érdek, a lakosság tá-
mogatja a munkahelyeket is te-
remtő beruházást, továbbá a ver-
seny jótékonyan hatna az árak le-
szorítására, illetve változatosabb 
lehet a termékkínálat. A tárgyalá-
sok folytatódnak, a további fejle-
ményekről tájékoztatnak.

n

Elkezdődtek a munkálatok az 
Október 6. utcában, ahol 4 db par-
kolóhely kialakításra kerül sor, 
majd folytatódnak a Március 15. ut-
cában, ahol 7 db parkolót építünk 
meg. Mindkét helyszínen gyeprá-
csos parkoló épül, amely terveink 
szerint február végére készül el.

Tavaly decemberben átadtuk a 
Matta-kerben az 1400 négyzetmé-

teres parkolót, amely nagyban segí-
ti a környéken élők gondjait.

Bízom benne, hogy ha nem is 
tudjuk megoldani teljesen a parko-
lást, de enyhíteni igen. 

Folyamatosan tájékoztatni fo-
gom a lakosságot a további parko-
lók létrehozásáról.

Vezér Mihály
polgármester

Sikeres tárgyalás a LIDL-el
Egy Százhalombattán létesítendő LIDL áruházról 
egyeztetett a cég képviselőivel Vezér Mihály polgár-
mester és Török Sándor alpolgármester február 9-én.

Folytatjuk a parkolóépítési 
programunkat!

Az idei évben a Képviselő-testület döntése alapján a 
város több pontján 300 parkolóhely kerül kialakítás-
ra, amely könnyíti a parkolási gondokat.
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A városvezető örömét fejezte ki, 
hogy találkozhatott a szépkorúakkal, 
akiknek visszaemlékezései nyomán 
benne is sok gyermekkori élmény idé-
ződik fel. A történetek jól érzékeltetik, 
hogy sokat változott a világ az elmúlt 
évtizedekben, nem csak előnyére, ha-
nem hátrányára is. Az emberi kapcso-
latok sokkal közvetlenebbek és gya-
koribbak voltak régen, mert kevesebb 

volt az ezeket eltérítő külső befolyáso-
ló tényező. Ugyanakkor előnyt jelent, 
hogy a modern technikának köszön-
hetően a távollévő rokonok, barátok 

is könnyen elérhetőek. Az idősebb ge-
neráció élete, munkássága példaként 
szolgál a fiatalabbak számára. A hosz-
szú életút során sok örömteli élmény-
nyel gazdagodhatunk, hasznos segítői 
lehetünk a családtagok és mások szá-
mára; ezek az igazi értékek egyre job-
ban felértékelődnek az idő múlásá-
val. A köszöntésekkor való találkozá-
sok mindig rámutatnak az igazán fon-

tos célokra, amiket nem szabad szem 
elől tévesztetni. Jó azt hallani, ami-
kor egy-egy idős városlakó elégedet-
ten, szeretettel beszél a Százhalom-

battán eltöltött hosszú évekről, mert 
ez is visszaigazolja a mindenkori veze-
tők munkájának minőségét. Ez a faj-
ta lokálpatriotizmust tükröző gondol-

kodás igazgatta az életüket, ami min-
denki számára példaértékű.

Horváth Piroskát az Idősek Gon-
dozóházában virágcsokorral köszön-
tötte Vezér Mihály. Piroska néni 
Nagyigmándon született, szeretettel-
jes családban nevelkedett lánytestvé-
rével együtt. Székesfehérváron érett-
ségizett, fogászati asszisztensi szak-
vizsgát tett. 40 éves munkaviszony 
után ment nyugdíjba, azóta is ak-
tív életet él. Évekkel ezelőtt költözött 
Százhalombattára egyetlen unokaöcs-

cse javaslatára. Hat éve él a Gondozó-
házban, ahol nagyon jól érzi magát, 
hálás a gondos ellátásért, barátságos, 
jó kapcsolatot alakított ki a lakók-
kal és a szobatársaival, aktív részese 
a rendezvényeknek. Fontosnak tartja 
a rendszeres mozgást, amely elenged-
hetetlen a mindennapjaiban, ennek is 
köszönheti fittségét.

Gulyás Mihály Erkel Ferenc kör-
úti otthonában fogadta a köszöntést, 
akinek születésnapja alkalmából egy 
üveg borral kedveskedett a polgár-
mester. Tősgyökeres battai, felesé-
gével 67 éves házasok, öt gyermeket 
neveltek, köztük egy lány ikerpárt, 
amely az első volt Százhalombattán. 
19 unokájuk és 21 dédunokájuk van, 
a legkisebb tavaly decemberben volt 1 
éves. Sok megpróbáltatáson ment ke-
resztül, 4 infarktusa és több műtétje 
volt, de felgyógyult a betegségekből. 

Nagy akaraterővel bír, amit jól mutat, 
hogy elhatározása szerint azonnal le-
szokott a cigarettáról. Humorérzékére 
sem hagyta el, arra a kérdésre, hogy 

mi a hosszú élet titka azonnal vicce-
sen válaszolt, miszerint sokat vesze-
kedtek a feleségével. Aktív életet élt, 
már hét évesen az iskola után délutá-
nonként a battai téglagyárban dolgo-
zott, volt mentős és a rendőrség mun-
katársa is, de több, mint 35 évig ren-
dészeti vezető is.

Megyes Ferencnét szintén ottho-
nában, a József Attila utcában kö-
szöntötte – virágcsokor kíséretében 
– a polgármester. Erzsi néninek nagy 
örömöt jelent 15 hónapos kislány déd-

unokája. Százhalombattán született, 
azóta is itt él, csakúgy, mint a családja. 
Nagyon szereti a várost, ahol minden 
elérhető, nincsenek túl nagy távolsá-
gok. Eljár vásárolni, szívesen megy be 
a városközpontba, ilyenkor kicsit be-
szélget is az ismerősökkel. Fiatal ko-
rában Budapesten szövőnőként dol-
gozott sokáig, majd Százhalombattán 
az Ibuszban. Erzsi néni örömmel be-
szélt arról, hogy soha nem unatkozik, 
hiszen kertes házban mindig van ten-
ni való, amiben menye szívesen segít, 
aki napi szinten látogatja.

Minden köszöntésnél felmerül a 
kérdés, hogy mi is a hosszú élet titka? 
Nos, a válaszok alapján a család, az 
összetartozás, a tisztelet, a közös fele-
lősségvállalás, a hít, és mindezek mel-
let a jókedv, a humor és a pozitív élet-
szemlélet.

n

Boldog éveket!
Három 90 éves városlakót köszöntött személyesen az 
Önkormányzat nevében Vezér Mihály polgármester, 
aki a város ajándéka mellett átadta a miniszterelnöki 
emléklapot is.

52 db takaró, paplan, 13 db há-
lózsák, 4 db sátor, 48 csomag törlő-
kendő, 29 db tusfürdő, 10 nagy cso-
mag babapelenka, 25 db fogkefe, 16 
db fogkrém, samponok, tisztálkodó 
szerek, bébiételek, konzervek, termo-
szok, zseblámpa, tartós élelmiszerek 

érkeztek két nap alatt. A szétszortíro-
zott, feliratozott csomagokat a Török 
Nagykövetségre juttatják el. Lukács 
Bernadett közösségi oldalán köszöne-
tét és háláját fejezte ki az adományo-
zóknak, a segítőknek és a BKK csapa-
tának. n

Az összefogás ereje – 
hála és szeretet

Sokan vettek részt Százhalombattán azon az adománygyűj-
tésen, amelyet Lukács Bernadett önkormányzati képviselő 
kezdeményezett a törökországi földrengés károsultjainak 
megsegítésére. 
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A Nagy idők városa című, 
Százhalombatta várossá nyilvání-
tásának 50 éves jubileumára írt 
drámát a Covid-járvány miatt a 
tervezett 2020. április 1-jei idő-
pont helyett 2021. október 23-án 
láthatta a közönség. Az Önkor-
mányzat támogatásával elkészült 
a mű könyvváltozata is, amelyet 
a Hamvas Béla Városi Könyvtár-
ban mutattak be idén február 13-
án. A százhalombattai Üveghegy 
Kiadó által gondozott kötetben az 
előadás alkotóinak és szereplői-
nek visszaemlékezései is olvasha-
tóak, illetve fotó mellékletet is tar-
talmaz. 

 Az eseményen Véghelyi Ba-
lázs író, költő, a kiadó vezető-
je beszélgetett a szerzővel, továb-
bá Bozsogi Jánossal, a színdarab 
rendezőjével, Brunner Márta és 
Szakács Tibor színművészekkel, 

illetve Vezér Mihály polgármes-
terrel, aki a könyv előszavát írta.

Vezér Mihály köszöntötte a 
nagyszámú érdeklődőt, mint 
mondta, jelentős hiányt pótol a 
mű; nagyon nagy empátiát és mű-
vészi azonosulást igényel a közel-
múlt – konfliktusoktól sem men-
tes – társadalmi viszonyainak áb-
rázolása, amit sikeresen jelenít 
meg a színdarab és a könyv. A mű 
révén – mintegy a színfalak mögé 
betekintve – hiteles forrásból, 
mindenki számára megismerhe-
tővé válnak a főbb események. A 
több ezer évet felölelő múlt mel-
lett, hangsúlyos az iparosítás, il-
letve az 1970-es évektől kezdődő 
városi élet bemutatása. A város-
történeti cselekmény a rendszer-
változtatás utáni egy évig terjedő, 
alig több mint 20 esztendőt jelenít 
meg, ezért indokolt lehet egy nap-
jainkig tartó folytatás megírása. 

A darab megfelel azon fontos 
követelményeknek, hogy az ese-
mények szükségszerű, könnyebb 
befogadást szolgáló leegyszerűsí-
tése mellett ne legyen semmilyen 
történelemhamisítás, illetve, hogy 
mindvégig fenntartsa a közönség 
érdeklődését. Az írástudók nagy 
felelőssége, hogy időben felhívják 
a figyelmet arra, ha nem jó irányt 
vesznek a társadalmi folyamatok, 
illetve erősítsék meg, ha minden 
rendben halad. 

A drámában is érzékelhető az 
egykori hidegháborús légkör, 
azonban ennél is fenyegetőbb ve-
szély napjainkban a világszerte 

tapasztalható hírhamisítás és de-
magógia, ami gátolja az igazság 
megismerését. A befolyásolásnak 
ezen módja a legnagyobb fegy-
ver, ami élő halottakká, akaratu-
kat elvesztő személyek szürke tö-
megévé változtatja az emberisé-
get. Ezen jelenség ellen közösen 
fel kell lépniük a gondolkodók-
nak, mert szeretnénk megőriz-
ni az identitásunkat és az önálló 
véleménynyilvánításunkat, sze-
retnénk a gondolati és cselekvé-
si szabadságot tovább adni gyer-
mekeinknek, unokáinknak, kü-
lönben teljes mértékben elsiváro-
sodik az éltünk. Ezért fontosak a 
történelmi hűségre fókuszáló mű-
vek, amelyek – amellett, hogy szó-
rakoztatóak – komoly társadalmi 
tanulságok levonására is alkalma-
sak – fogalmazott Vezér Mihály. 

A házigazda Véghelyi Balázs 
emlékeztetett, hogy a város és a 
benne élő ember kapcsolata na-
gyon régi és gyakori témája az 
irodalomnak és a történetírás-
nak. Példaként említette Marcel 
Proust Az eltűnt idő nyomában 
című regényfolyamát, aminek 
központi témája az idő, annak ha-
tása az egyénre, társadalomra; eb-
ben a többi között azt írja: „Azok 
a helyek, amelyeket valamikor is-
mertünk, nem csak a tér világá-
ból valók, ahová kényelemből he-
lyezzük őket... egy bizonyos kép 
emléke, csak egy bizonyos perc 
sajnálata, s a házak, a fasorok, 
az utak épp oly mulandók sajnos, 
mint az évek”. 

Czine Mihály irodalomtörté-
nész úgy fogalmaz: „A legnagyobb 
dolog, amit az író, a költő elér-
het, hogy felrajzolja a szülő- és/
vagy lakóhelyét az irodalom tér-
képére” – ezt a küldetést teljesíti 
be a színdarab és a könyv. Köszö-
netet mondott az Önkormányzat-
nak, illetve a képviselő-testület-
nek, amely egyhangúlag támogat-
ta a kötet megjelenését.

 A beszélgetés során Fazekas 
István felidézte, hogy 33. szüle-
tésnapját ünnepelve, 2000. május 
5-én költözött Százhalombattára; 
első két útja a református temp-
lomba, illetve a könyvtárba veze-
tett. Az intézményben látta a gaz-
dag kínálatot, ami nyomán meg-
fogalmazódott benne, hogy „ahol 
sok jó könyv van, ott sok jó em-
bernek is lennie kell”. Ezen vára-
kozása be is igazolódott, mert a 
nehézségek közepette, a gondvi-
selő Isten kegyelméből nagyon so-
kaktól kapott segítséget. 

Általában elmondható, hogy 
Százhalombatta ereje a szolidari-
tásban volt, és van. Mindig is fog-
lalkoztatta a település történe-
te, így örömmel tett eleget a pol-
gármester felkérésének, hogy ír-
jon darabot a várossá nyilvánítás 
50. évfordulójára. Néhány hónap 
állt csak rendelkezésre, ezért „fe-
jest kellett ugrani a város törté-
netébe”, amihez nagyon sok se-
gítséget kapott a kulturális intéz-
ményektől, illetve a lakóktól. Az 
anyagot két hónap alatt sikerült 
begyűjteni, ami nyomán kirajzo-
lódott, hogy a település életét a 
kezdetektől végigkíséri egy erős 
szolidaritáson alapuló különös, 
hősies küzdelem. Ez a felismerés 
arra inspirálta, hogy minden kor-
szakból bemutasson egy-egy máig 
ható, meghatározó példázatot, így 
született meg az eseményjáték 
gondolata. 

 A dráma a helyi közösséget 
összetartó legfontosabb értékként 
a szolidaritás mellett az embersé-
get, és a barátságot emeli ki, amit 
a szerző így fogalmaz meg: „Égi 
és földi utak találkozásánál szü-
letett ez a város. A két nagyválla-
lat nemcsak a folyóvíz és nemcsak 
Pest közelsége miatt épült Battá-
ra, hanem azért is, mert épp fölöt-

Nagy idők városa - Százhalombatta, ahol  
a barátság a legszentebb dolog

Megjelent Fazekas István író, költő, műfordító eseményjátéka, amely Százhalom-
batta történetén keresztül, a vaskortól napjainkig ívelő példázatokkal mutatja be 
az otthonteremtő emberek mindennapos küzdelmét.

Foly tatás a 6. ol da lon
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tünk vág össze a nyugati szélcsa-
torna a déli légáramlattal. Örökös 
örvénylés, örökös küzdelem itt az 
élet. Mi, battaiak, ha nem mene-
telünk kéz a kézben, könnyen el-
veszünk. Talán ezért van az, hogy 
ebben a városban a barátság a leg-
szentebb dolog.” 

Bozsogi János elmondta, hogy 
nem volt könnyű a korszakok 
gyors megjelenítése, azonban egy 
előfüggönnyel le tudták választa-

ni a helyszíneket, a színváltások 
érzékeltetését a fényeffektusok 
és egyéb eszközök is segítették. 
Az olvasó- és jelenetpróbák az Új 
Színházban zajlottak, a darab ér-
dekessége, hogy egy-egy színész 
több szerepben is megjelenik.

A főbb szereplők, Koncz Gá-
bor, Gregor Bernadett, Bordán 
Irén, Szakács Tibor, Jánosi Dávid, 
Brunner Márta, Ács Bálint, Dará-
nyi Ádám, Incze Máté, Gyürki Ist-
ván, Darányi Ádám. Százhalom-
battai közreműködők a Forrás 
Néptáncegyüttes, a Batta Balett 
Stúdió és a Thália Tanoda. A ze-
neszerző Ifj. Csoóri Sándor, aki a 
jelenetek hangulatához jól illesz-
kedő világi népzenét komponált. 
Koreográfusok Fundák Kristóf 
és Fundák-Kaszai Lili, Szelőczey 
Dóra, Szigetvári József. A dísz-
lettervező Húros Annamária köz-
ponti elemként három stilizált 
dombot helyezett el a színpad hát-
terében, amelyek színenként vál-
takozó funkcióval bírnak. 

Brunner Márta a királynő, a 
finom lelkű tanárnő és a szabad 
szájú kocsmáros asszony, Jut-
ka szerepét alakította a darab-
ban. Mint mondta, mindig izgal-
mas feladat, amikor több karak-
tert kell megformálnia egy szí-

nésznek; ebben a műben nagyok a 
szerepek közötti eltérések korban, 
időtartamban, illetve habitusban. 
Sajnálatos, hogy a városban közis-
mert, rendkívül tevékeny Bacs La-
josné másfél évvel a dráma bemu-
tatója előtt elhunyt, így már nem 
láthatta a róla megmintázott Jut-
kát a színpadon. 

A művésznő szerint remek kez-
deményezés volt, hogy létrejö-
hetett a dráma és a könyv, illet-
ve nagyszerű, hogy a városnak 
van egy fantasztikus történetíró-

ja, akinek a műve közösségformá-
ló erővel bír, hiszen az idősebb és 
fiatalabb városlakók is megismer-
hetik a saját történelmüket, tele-
pülésüket. Számára is sok min-
den kiderült Százhalombattáról, 
reményei szerint lesz folytatása a 
történetnek.

Szakács Tibor a fejedelem, 
a sámán, Báté vitéz, Szulejmán 
szultán, Matta Árpád, Lázár Er-
vin, Luzskov és Vezér Mihály, je-
lenlegi polgármester karakterét 
játszotta. Korábban csak a jelleg-
zetes kéményeket ismerte, azon-
ban a karakterek révén egyre kö-
zelebb került a városhoz. Vélemé-
nye szerint a szerző nagyon jól el-
találta a korok képregényszerű 
megjelenítését, illetve hogy csak a 
jól befogadható mélységig tárja fel 
a különböző színek cselekményét. 
Kiemelte, hogy a gyerektáncoso-
kon is látszott, hogy nagyon ko-
molyan veszik a darabot, felnőt-
tek a feladathoz, ennek nyomán 
olyan kontinuitás teremtődött, 
aminek továbbadásával minden 
téren nyerhet a város.

Vezér Mihály kérdésre vála-
szolva felidézte, hogy különös ér-
zés volt „önmagát” látni a színpa-
don, az időutazás során pedig az 
egykori munkatársak karakterei-

nek megjelenése nyomán sok tör-
ténés kelt életre emlékezetében. 
Örömmel és büszkeséggel töltötte 
el, hogy részese lehet a battai kö-
zösségnek.

Fazekas István szólt arról is, 
hogy sok nehézséget okozott a jár-
vány, a megbetegedések a próbák-
ra is kihatottak, a főpróbára nem 
is maradt idő. Az előadás azon-
ban remekül sikerült, mint ahogy 
azt Bozsogi János a „western hő-
sök” nyugalmával megjósolta. Ki-
tért arra is, hogy konkrét valóság-
tartalma van mindegyik jelenet-
nek, amikben feltűnik egy Napba 
rajzolt keresztet ábrázoló guru-
ló érme – a két jel a Százhalom-
batta főterén álló katolikus temp-
lomon is látható. Kiderült, hogy a 
„Matrica” Múzeumban több, Na-
pot megjelenítő eredeti bronzko-
ri érmealakú függő található, így 
kézenfekvő volt, hogy a műben – 
a templomon látottakhoz hason-
lóan – a római kori keresztények 
keresztet rajzoljanak az ott fellelt 
érmére. 

A valós szereplők egyike a hu-
mán értékeket képviselő, világo-
san gondolkodó Szekeres József 
egykori tanácselnök, akinek na-
gyon sok küzdelme volt a külön-
böző megyei pártfunkcionáriu-
sokkal. Őket testesíti meg egy sze-
mélyben pártvezetőként Rózsa 
elvtársnő – Bordán Irén. Jól ér-
zékelhető a drámában, és felkí-
nálja a poént, hogy Szekeres min-
dig túljár a „főmanusok” eszén 
– akárcsak a kurucok a labanco-
kén a Tenkes kapitánya című té-
véfilmben. Valójában ez az életért, 
a nagyobb szabadságért folyó harc 
volt, amit a városnak ki kellett vív-
nia a veszélyes üzemek árnyéká-
ban. A többlet szabadság eszmé-
nye a korábbi történelmi időkben 
is megfogalmazódott, amire több 
példát is említett a szerző. Ki-

emelte azt is, hogy rendkívül fon-
tosnak tartotta, hogy a darab be-
mutassa Hága László mártíriumát 
is. Nem felejthetjük el a tragédiát, 
nem felejthetjük el az áldozato-
kat. A robbanásos baleset sajnála-
tos módon éppen akkor követke-
zett be, amikor a magyar mérnö-
kök lehallgatása alapján a szovjet 
ipari vezetés belátta, hogy Hága 
Lászlónak szakmailag mindenben 
igaza van.

Vezér Mihály Szekeres József 
munkatársaként részese volt a 
Százhalombattáért folytatott „sza-
badságharcnak”, mit mondta, 
sokszor nem volt könnyű előte-
remteni a városi beruházásokhoz 
szükséges forrásokat, azonban vé-
gül ez mindig sikerült.  A tanács-
elnök jó helyzet felismerésének és 
személyes kapcsolatainak is kö-
szönhetően sok erőforrást tudott 
allokálni. Előrelátó stratégiája 
volt az is, hogy – más települések-
kel ellentétben – sok tervet készít-
tetett, amelyek megvalósítására 
a város megkaphatta az év végén 
még felkínált állami pénzeket. 

Százhalombattát hosszú éve-
ken át akkor is a fenntartható fej-
lődés jellemezte, amikor a gazda-
sági válság elérte az országot. A 
polgármester a városért való ki-
állás példájaként említette még 
a Dunai Finomító egykori vezér-
igazgatóját; Rátosi Ernő a politi-
kai nyomás ellenére szembeszállt 
a főnökével, hogy ne a veszé-
lyes szovjet, hanem a biztonságos 
amerikai krakkolási technológi-
át alkalmazzák a vállalatnál, amit 
sikerült is kiharcolnia. Az elődök 
ránk hagyták ezt a szellemiséget, 
aminek alapja, hogy a városban az 
átlagosnál nagyobb a  társadalmi 
értékteremtés, illetve a veszélyes 
üzemek működése nyomán fenn-
álló nagyobb kockázatvállalás. 

Kovács Attila

Folytatás az előző oldalról
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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
Adózás. Lépésről lépésre vezeti 

ügyfeleit az adóügyek megoldásához a 
NAV. A nav.gov.hu portálon már hoz-
záférhető az a tudástár, ami a külön-
böző élethelyzetekben leggyakrabban 
előforduló adóügyekhez kínál érthető, 
tömör információkat, és egyes ügyek-
hez kapcsolódó, elektronikus ügyin-
tézési felületeket is (https://nav.gov.
hu/adozas-mindenkinek). A tájékoz-
tatók az emberi életút főbb állomásai 
szerint csoportosítva, értelemszerűen 
mutatják be a szabályokat és segítik 
lépésről lépésre az adózókat. 

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
idén is külön kérés nélkül elkészí-
ti több millió ember személyijövede-
lemadó-bevallási tervezetét. A folya-
mat tehát automatikus, éppen ezért 

nem kell a kedvezményekre jogosí-
tó igazolásokat beküldeni a NAV-hoz 
és nem kell kérni a hivatalt a bevallás 
tervezetének elkészítésére sem. (for-
rás: NAV)

***
MÁV. Mind a pénztárakban, mind 

a jegykiadó automatákban új, bank-
kártya méretű jegyeket vezetett be a 
MÁV-START. A 80x54 mm-es jegyek 
az eddigieknél kisebbek, gyorsabban 
nyomtathatók, egységes kinézetűek. 
Éves szinten 14 futballpályányi terület 
lefedéséhez elegendő jegypapírt, azaz 
mintegy 1100 km jegycsíkot spórol 
meg a vasúttársaság a fejlesztéssel. A 
változást a „Kevesebb papír, zöldebb 
utazás” szlogennel népszerűsítik. 

n

Február 24. (péntek) 17 óra: 
A Duna titkai: kincsek, roncsok a víz 
alatt címmel, Dr Tóth János Attila bú-
várrégész előadása – „Matrica” Mú-
zeum

Február 24. (péntek) 18 óra: 
35 fotó, 35 év fotósorozat a Múzeum 
35 évéről Takácsné, Németh Gabriel-
la régész, intézményvezető tolmácso-
lásában – „Matrica” Múzeum

Február 25. (szombat) 16 
óra: „Micsodaaa? Trafikos!” cím-

mel,  László Zsuzsi grafikus kiállítása 
– HBVK

Február 25. (szombat) 16 óra: 
A KÉSZ Százhalombattai Csoportja 
verssel, imával, gyertyagyújtással, fő-
hajtással adózik a kommunizmus ál-
dozatainak emlékére – Szent István 
templomkert

Március 8. (szerda) 17 óra: 
Nőnapi ünnepi műsor – BKK lépcsős 
terasz

n

Köszönjük, hogy velünk tartottak a 
Zenálkó Etel Óvárosi Közösségi Ház-
ban megtartott rendezvényeinken!

Bízunk benne, hogy tavasszal visz-
szatér az élet a Barátság Kulturális 
Központba és újra a megszokott he-
lyen adhatunk értéket és élményt a 
közönségnek.

Nőnap alkalmából március 8-án, 
17:00 órától ünnepi műsorral várjuk 
a hölgyeket a BKK lépcsős teraszán. 
Az ünnepi köszöntő után Oláh Ger-
gő és Kökény Dani (Sztárban Sztár le-
szek nyertese) színesítik a műsort. Az 
előadást követően városunk képvise-
lői egy szál virággal köszöntik a höl-
gyeket.

Március 15-én 10:00-tól kerül sor 
a városi megemlékezés keretein belül 
tartott koszorúzásra a Petőfi-szobor-
nál, a Göncz Árpád téren,  az 1848-
49-es forradalom és szabadságharc 
évfordulója alkalmából.

A nagy érdeklődésre való tekintet-
tel, április 23-án fél 11-kor és 16 óra-
kor újra látható lesz tavasszal a Barát-
ság Kulturális Központban a Rumini.

A további tavaszi programjaink-
ról tájékozódhatnak a honlapunkon, 
Facebook oldalunkon és a hamarosan 
megjelenő műsorfüzetünkből.

Barátság Kulturális Központ! 
Érték és élmény!

A megújuló energiatermelés rész-
arányának növekedésével a villamos-
energia-rendszerben olyan többlet-
energia jelenhet meg, amelyre nincs 
fogyasztói igény, ezáltal a rendszer-
irányító beavatkozása válik szüksé-
gessé. A Dunamenti Erőmű innova-
tív beruházása, az elektromos kazán 
(e-boiler) szabályozható és rugalmas 
„fogyasztóként” segíti a rendszerirá-
nyító MAVIR-t az egyensúlyi állapot 
fenntartásában.

A 30 megawatt (MW) kapacitású 
kazán rugalmasságnak hívott funk-
ciója lehetővé teszi akár 120 MW új 
zöldenergia-forrás biztonságos in-
tegrálását a villamosenergia-hálózat-
ba, így erősítve a fenntarthatóságot 
és az ellátásbiztonságot. A projekt 

aktívan támogatja az energia-átme-
netet, karbonlábnyom nélkül.

Az új elektromos kazánt a PARAT, 
Norvégia vezető gőz- és hőtechnikai 
szállítója gyártotta.

„Ez a power-to-heat megoldás úgy 
segít majd kiegyensúlyozni a hálóza-
tot, hogy a felesleges energiát hővé 
alakítja át, amelyet átmenetileg egy 
hőtároló tartályban tárolunk. Ezzel 
a berendezéssel a saját telephelyi hő-
fogyasztásunk földgáz mentesíthető, 
de a hőből még a százhalombattai 
távfűtés-szolgáltatásra is juthat” – 
magyarázta Horváth Péter, a Duna-
menti Erőmű vezérigazgatója.

„A Dunamenti, mint helyszín azért 
fontos, mert ott már hálózati csatla-
kozással bírunk, de a kazánprojekt 

függetlenül működik majd az erő-
mű meglévő egységeitől. Ez a függet-
lenség Magyarországon jelenleg még 

egyedülálló” – tette hozzá Gerse Pál, 
a MET Flexibility Assets Division 
portfóliómenedzsment igazgatója. n

Tavaszi nyitány

30 megawattos elektromos kazánt telepít a 
Dunamenti Erőmű, növelve az ellátásbiztonságot

A MET Csoporthoz tartozó százhalombattai Dunamen-
ti Erőműben megkezdődött egy új, innovatív elektro-
mos kazán kivitelezése, amely a többlet zöldenergia 
felhasználásával fűtésre alkalmas forró vizet állít 
majd elő.

https://nav.gov.hu/adozas-mindenkinek
https://nav.gov.hu/adozas-mindenkinek
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Az Upstream és Downstream 
együttesen az eredmény 95%-át adta 
fele-fele arányban, amit az általános 
pozitív olajipari makrokörnyezet is 
támogatott. A Csoportszintű eredmé-
nyekre negatívan hatottak bizonyos 
szabályozási intézkedések: A MOL fő 
piacának számító Kelet-Közép-Eu-
rópában az üzemanyagár-szabályo-
zások és különadók EBITDA-t érin-
tő becsült hatása mintegy 1,6 milliárd 
dollár volt 2022-ben.

Hernádi Zsolt elnök-vezérigazga-
tó az eredmények kapcsán elmondta:

„A tavalyi év minden szempont-
ból egy igazi próbatétel volt az ipar-
águnk számára, de büszkén mond-
hatom, hogy a MOL sikerrel vette 
az akadályokat, és mind működési, 
mind pénzügyi szempontból jól tel-
jesített. Az ukrán háború és ellátás-
biztonságra gyakorolt hatásai, a sza-
bályozási környezet és a kiszámítha-
tatlan makrokörülmények példátlan 
kihívások elé állították a MOL-t, de 
szakembereink kiválóan helyt álltak 
az egymást követő krízishelyzetek-
ben. A 2022-es évben elért kimagas-

Egy 71 éves asszony bejelentésére 
indultak meg az érdi nyomozók 2023. 
február 9-én délután. A nyugdíjas egy 
középkorú férfit kínált vízzel, aki vi-
szonzásul rányomta az ablakot, beug-

rott a lakásába, erőteljesen megszo-
rította a csuklóját, és pénzét követel-
te. Az idős a fenyegetés és erőszak ha-
tására átadta a megtakarítását, ám a 
támadónak ez nem volt elég. Erősza-
kosabban és agresszívebben kény-
szerítette további értékei átadására, 
miközben a telefonzsinórt is kitép-
te a falból, hogy megakadályozza az 
esetleges segélykérést. A támadó fel-
markolta az asszony telefonját, autó-
ja slusszkulcsát, a garázsnyitót, éksze-
reket, levetette áldozata ujjáról a gyű-
rűt, bezárta a lakásba és elmenekült.

Az érdi rendőrök forrónyomon, rö-
vid idő alatt azonosították a rablás-
sal összefüggésbe hozható, 35 éves N. 
Károlyt. Az aktuális tartózkodási he-

lyén megtalálták, és bár próbált az aj-
tót belülről kitámasztva ellenállni, a 
túlerővel szemben esélye sem volt. A 
rendőrök földre vitték, elfogták és elő-
állították.

Kihallgatásán a terhére rótt bűn-
cselekményt beismerte, a gyanúsí-
tás ellen panasszal nem élt. Védeke-
zésében úgy nyilatkozott „elfogyott a 
pénzem, elfogyott a cigim, szégyell-
tem magam, hogy nincs semmim, és 
arra gondoltam, hogy ott van egy zá-
logház, kirabolom azt, majd valaki-
ről lehúzok egy kocsit és elmenekü-
lök.” Miután nem talált zálogházat, 
bement egy másik épületbe, lakásaj-
tókra nyitott rá, próbált bemászni, de 
nem jött össze. Az egyik ajtón kopog-
tatását hallva jött ki a szomszédasz-
szony, akitől vizet kért, majd amikor 
megkapta, erőszakosan rányomta az 
ablakot, beugrott a lakásba és azon az 
elven, hogy most már mindegy, kira-
bolta az időst.

A rendőrök megtalálták a rabolt 
pénzt, az ékszereket, amiket visszaad-
tak tulajdonosának. Az Érdi Rendőr-
kapitányság Bűnügyi Osztálya az az-
óta letartóztatott férfival szemben rab-
lás bűntettének megalapozott gyanúja 
miatt folytatja le a további eljárást.

Pest Vármegyei  
Rendőr-főkapitányság

Nagyszerű hangulatban telt a Kőrösi 
Sportiskola „nulladik” csalogató fog-
lalkozása. Közel 150 óvodást fogad-
tunk vendégül tágas aulánkban febru-
ár 8-án 10 órától. 

Az óvodapedagógusok kíséretében 
érkező nagycsoportosok megtekint-
hették nyolcadik évfolyamos diákja-
ink keringő-bemutatóját, ezt követő-
en pedig az 1.b, 2.a és 2.b osztályok 
kápráztatták el őket produkcióikkal. 
Egy igazán „beautiful day’-t varázsol-
tak nekünk a 2. évfolyam sportosztá-
lyosai, de méhecskéink és tűztáncosa-

ink előadását is tapssal jutalmazta a 
hatalmas nézősereg. A régi csoport-
társakkal és óvónénikkel való találko-
zás tanulóink számára nagyon öröm-
teli esemény volt. A program zárása-

ként vendégeinket maskarába bújt 
diákjainkkal együtt Havasi Péter 
táncpedagógusunk táncoltatta meg.

Köszönjük a városi óvodák együtt-
működését intézményünkkel ezen a 
különleges napon! Reméljük, hama-
rosan újra találkozunk!

Tornai Boglárka
intézményvezető-helyettes

Az Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövet-
ség pályázatán indult az Arany János 
iskola Aranykapu Alapítványa 2022 
nyarán. 

Sajnos a kiírt díjat nem mi nyertük 
el, azonban a szövetséget alkotó cégek 
felajánlásaiból mi is kaptunk. Az aján-
dékunk egyik része az NI Hungary 
Kft. jóvoltából 4 db számítógép, ame-
lyek nemrég érkeztek meg iskolánk-
ba. Ezúton is szeretnénk megköszön-
ni egyrészt az ajándékot, másrészt az 
összefogást, hogy a mérnöki szakma 
újra perspektíva legyen.

Valkainé Major Gabriella 
munkaközösségi vezető/

kuratóriumi tag

VÁ R O S N A P LÓVÁ R O S N A P LÓ

MOL-csoport: 
a viharos év ellenére is erős 

kamatok, adózás és értékcsökkenési 
leírás előtti eredmény

A változékony külső környezet ellenére a vállalat 1,074 milliárd 
dollárt (438,8 milliárd forint) termelt 2022 utolsó negyedévében, 
így az egész éves EBITDA-ja (kamatok, adózás és értékcsök-
kenési leírás előtti eredmény) elérte a 4,702 milliárd dollárt 
(1773,9 milliárd forint). 

Elfogták a rablót – mindent 
visszakapott a sértett

Négy órán belül azonosították és elfogták az érdi rendőrök 
azt a 35 éves férfit, aki először vizet kért egy idős asszony-
tól, majd rányomta az ablakot és kirabolta. 

Óvodások vendégségben – Keringő-
bemutató a Kőrösi Sportiskolában

Nem nyertünk, de mégis…

ló EBITDA még az extrém mértékű 
adók, ársapkák és szabályozói intéz-
kedések mellett is lehetőséget bizto-

sít a stratégiánkban megfogalmazott 
transzformáció és fejlesztések végre-
hajtására. Beruházásokat indítottunk 
útjára a zöld hidrogén gyártás terüle-
tén, és beléptünk a hulladékgazdálko-
dásba, amely fontos lépés a körforgá-
sos gazdasággal kapcsolatos stratégiai 
céljaink elérése felé. Világosan látszik, 
hogy a 2023-as év sem lesz könnyebb, 
de meggyőződésem, hogy a MOL 
többszörösen bizonyított rugalmassá-
gával és ellenállóképességével maga-
biztosan tudunk majd navigálni a bi-
zonytalan időkben.”

n
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Az alkalomra 46 úszóegyesület 324 
szenior úszója érkezett a városi ver-
senyuszodába. 1280 egyéni számban 
és 107 váltóban álltak rajthoz a ver-
senyzők. A Százhalom Városi Úszó-
klub Egyesület 16 fővel, 82 egyéni 
számban és 9 váltóban indult. Nagy 
örömükre fiatalabb, de immáron sze-
nior korcsoportú versenyzők is csat-
lakoztak a csapathoz, így reményeik 
szerint hosszú távon is garantáltak a 
sikerek.

A kétnapos megmérettetés nem-
csak a szenior versenyzők mindenko-
ri pozitív hozzáállása, hanem a battai 

szervezők maximális felkészültsége 
okán is vidám, pörgős, jó hangulat-
ban telt. A verseny előkészítése és le-
bonyolítása, az úszók fogadása, elhe-
lyezése, az OB ideje alatti kommuni-
káció, az értékelés, az érmek kiosztá-
sa is kiemelten magas színvonalú volt, 
nagyfokú tapasztalatra utal.

A SZVÚK Egyesület köszönetét fe-
jezi ki a rendezésért a VUK SE Úszó 
Szakosztályának, a felkészítésért Vér-
tesi Tamás edzőnek, a felkészüléshez 
nyújtott támogatásért az Önkormány-
zatnak, a Sporthalom Kft. vezetőségé-
nek és dolgozóinak. n

Mindenki számára egyértelmű, 
hogy hazai pályán nem hibázhatunk, 
mert csak így érhetjük el céljainkat, 
ennek szellemében készültünk a Ve-

csés elleni mérkőzésre. Az előjelek ag-
godalomra adtak okot, mert három 
jobbszélsőnk közül Pap Ádám még 
a felépülés fázisában van, és a héten 

Zatureczki Kevin is megsérült, Major 
Olivér egyéb okokból nem állt rendel-
kezésre. Így Paizs Mironra szállt en-
nek a feladatnak a megoldása, egy 
személyben.

A mérkőzés rémálom szerűen kez-
dődött. Hibák elől-hátul, és a 6. perc-
ben 5-1 oda. Senki nem erre számí-
tott. Koncsár Gergely sem, ezért időt 
kért. A rendelkezésére álló egy perc-
ben rendezte a fejeket, mert a 12. 
percre két Kovács János védésnek, 
két-két Félegyházi Zsolt és Mogyorósi 
Tamás, illetve egy Paizs Miron gólnak 
köszönhetően 6-6-nál utolértük ellen-
felünket. Ezután fej-fej mellett halad-
tak a csapatok. A mérkőzésen először 
a 20. percben vezettünk Gyurcsovics 
Árpád góljával 11-10-re. A következő 
gólunknál Paizs Miron, az egyedüli 
jobb szélsőnk kisebb sérülést szenve-
dett, de ekkor még a pályán maradt. A 
szünetig nem engedtük ki az előnyt a 
kezünkből, így egy kicsit nyugodtab-
ban mentünk a pihenőre.

A második félidő elejére Koncsár 
Gergely Paizs Miron pihentetése mel-
lett döntött, és két beállóssal, klasszi-
kus jobbszélső nélkül küldte pályára 
a csapatot. A váratlan húzás, bejött; 
a minimális előnyünket 4 perc alatt 4 
gólra növeltük. Ezt a játékunkat ját-
szottuk továbbra is, és a 44.percben 
Kovács János egész pályás gólja után 

már hét góllal vezettünk 25-18-ra. 
Sajnos három perc múlva, Kővári Ba-
lázs egy védekezésben lecsúszott kéz 
miatt piros lapot kapott, ami fellel-
kesítette a vendégeket, és négy gólra 
felzárkóztak, ám a véghajrának már 
hat gólos előnynek mentünk neki. Az 
utolsó hét percben kapaszkodtak a 
vendégek, de egy újabb egész pályás 
Kovács János gól, valamint Kiss Atti-
la és Gálli Krisztián találata elég volt 
a megnyugtató előny megtartására a 
mérkőzés végéig.

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

A következő fontos mérkőzésün-
kön, Kecskeméten lépünk pályára 
február 24-én, pénteken, ami „négy 
pontos” meccs lesz. Bízunk a sikeres 
folytatásban, hogy végre idegenben is 
szerzünk pontokat. 

SZKE: Kovács J. 2, Bokréta, Ko-
vács B. (kapusok), Mogyorósi 7(3), 
Félegyházi 5, Gálli 2, Kővári 2, Paizs 
4, Gyurcsovics 3, Kiss 4, Kerkovits 2, 
Keresztes 1, Fóti, Kollonay 1, Kis Mol-
nár, Bozi M.; vezetőedző: Koncsár 
Gergely

A következő hazai bajnoki mér-
kőzés: Százhalombattai KE-Tata, 
2023.03.04., szombat 18 óra, battai 
sportcsarnok. A belépés továbbra is 
ingyenes!

n

A város úszói hagyományosan ez-
zel a versennyel emlékeznek meg egy-
kori oktatójukról, edzőjükről. 

A 16 klubból összesen 750-en ne-
veztek az országos kvalifikációs meg-
mérettetésre, amelyen a legkisebbek 
is rajthoz álltak. Több egyéni csúcs 
született, az úszók többsége most 
kezdte el a 2023-as versenyszezont.

Az eseményt Szalai Attila önkor-
mányzati képviselő, a verseny név-

adójának fia nyitotta meg, aki kü-
löndíjat is felajánlott. Mint mondta, 
édesapja mintegy 3000 sportolni vá-
gyót, köztük nagyon sok gyermeket 
tanított úszásra. Örömtelinek nevez-
te, hogy egyre többen képviselik a leg-
fiatalabb korosztályt az emlékverse-
nyen, aminek megrendezéséért kö-
szönetet mondott a létesítmény fenn-
tartójának.

(HTV)

Újabb hazai győzelem!
33-29-es (15-14) győzelmet aratott hazai pályán a Százhalom-
battai KE a Vecsési SE ellen az NB I/B férfi kézilabda bajnokság 
február 18-i fordulójában – Tallér Zsolt, a battai klub technikai 
igazgatója beszámolója.

Battai éremeső hazai pályán
54 érmet – 10 arany, 19 ezüst, 25 bronz – szerzett a Százhalom-
battai VUK SE Úszóklubja a XII. Rövidpályás Szenior Országos 
Bajnokságon február 18-19-én.

Szalai János Emlékverseny
A Százhalombattai VUK SE Úszó Szakosztálya idén immár 20. 
 alkalommal rendezte meg a Szalai János Emlékversenyt febru-
ár 12-én.

S P O RTS P O RT
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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

Százhalombattán a centrum közelében kiadó egy 167 m²-es üzemcsarnok.  
Tel.: 06 20 440 2774

S P O RTS P O RT

Már harmadik alkalommal – hogy 
megy az idő – az elmúlt hétvégén zaj-
lott a 2023-as év első „nagy hajós” 
modellvitorlás, Balaton Kupa regattá-
ja a százhalombattai DEMK szervezé-
sében Badacsonyban. 

Az első napon, szombaton a hely-
színre érkezők a part mellett semmi 
szelet nem tapasztaltak, de a leendő 
versenypálya helyszínén remek dél-
nyugati szél fodrozta a vízfelületet.

Az év első „nagyhajós” versenyé-
re sokan eljöttek, de volt hiányzó is. 
Főbíró és rendező urunk Forrai Csa-
ba remek irányú, dél-nyugati és nagy 
pályát rakott fel, megalapozva ezzel az 
egész évet.

14 futamra került sor ezen a napon. 
Az egész napot a 3/4 és A tető szél-
erő jellemezte, ami remek pörgős ver-
senyzést tett lehetővé. A 9. és a 12. fu-
tam között egy kicsit gyengült a szél, 
de nem esett A ½ alá, ami nem aka-
dályozta az előbb leírtakat. A rétege-
sen öltözködött versenyzőkön a hideg 
ellenére sem látszott, hogy fáztak, azt 
hiszem a verseny pörgőssége ezt el-
felejtette velük, hiszen az elmúlt év 
eléggé szélcsendesre sikeredett.

Szinte szélcsend fogadta a kapitá-
nyokat vasárnap, akik azért bíztak ab-
ban, hogy ez erősödni fog, és így is 
lett! Egész nap betartott a szombati 
szélerő! Az szél mintha érezte volna a 

Két érem a modellvitorlás kupán
Egy arany- és egy ezüstérmet szerzett a százhalombattai Duna-
menti Energia Modellező Klub a Balaton Kupán – a február 18-
19-i regattáról Kunvári Sándor, a battai egyesület tagja a számolt 
be lapunknak. 

verseny végét fokozatosan gyengült, a 
díjkiosztóra pedig majdnem teljesen 
leállt.

Míg az előző nap csendesen telt el, 
ez a vasárnapra nem volt elmondha-
tó el. A többi között volt egy rajtolás, 
amin sokáig vitatkoztak a résztvevők, 
de végül is elcsendesedtek. Szerintem 
ezt a 10 másodperces helyzetet jobban 
meg kellene beszélni, hogy mindenki 

úgy értse, ahogy kell! Lehet, hogy a 
legközelebbi verseny szünetében visz-
szakellene térni rá.

Ezen a napon 9 futamot teljesített a 
16 fős mezőny!

Battai eredmények: II. Forró 
Krisztián, III. Garay György, VI. Il-
lés Zoltán, VIII. Gergely András, IX. 
Kunvári Sándor, XIV. Schulek János

n

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.
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Keresztrejtvény
CsukásIstván költő, író, aki főleg az ifjúsági irodalmi munkásságával szerzett halhatatlanságot, 2020. február 
24-én halt meg. Meséin, gyermekregényein több generáció nőtt fel, az általa teremtett hősök közismertekké vál-
tak. Mestere volt a nyelvnek, a nagy ho-ho-horgász, Süsü, a sárkány, Pom Pom és a többiek részei lettek életünk-
nek. Mai rejtvényünk egy tőle származó idézetet tartalmaz.
A megfejtéseket 2023. március 3-áig 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.
A második számban megjelent rejtvényünk helyes megfejtéséért a Biksi Méhészet egy üveg egészséges mézét Filep Alma veheti át 
a Polgárok Háza portáján munkaidőben. Gratulálunk!

mailto:hirtukor@mail.battanet.hu
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OKTÁN SZÁLLÓ
MUNKÁSSZÁLLÁS  (EG19009148)

Százhalombattán, a városközpontban
oktanszallo@oktanszallo.hu  •  www.oktanszallo.hu

06 23 354-812

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

leendő elsős diákjaink számára:leendő elsős diákjaink számára:leendő elsős diákjaink számára:

   
SPORTPARÁDÉ - Zenés-táncos bemelegítés 3.a

osztályos tanulókkal, és játékos ismerkedés iskolánk
tornatermével, sportszereivel.

MESEVARÁZS - Meseelőadás megtekintése a 4.b
osztály előadásában, majd kézműves foglalkozás

iskolánk tágas aulájában.

SZÜLŐI FÓRUM - Az iskola tereinek, oktatási
programjának és módszereinek megismertetése

a szülőkkel, majd közös beszélgetés a leendő
elsős tanító nénikkel a könyvtárban.

06 23 355 787
06 30 242 78 26
korosi@mail.battanet.hu

2023. március 13.

2023. március 20.

2023. március 27.

Amit még kínálunk:

Elérhetőségeink:

Csalogató Foglalkozások hétfői napokon a

Kőrösi Sportiskolában
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