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Elvi döntést hozott (szándéknyi-
latkozatot tett) a Képviselő-testület 
az óvodai ellátást, valamint az idős-
korúakról való gondoskodást érin-
tő intézményi átszervezésről. Ala-
pítói ülés keretében több, az Ön-
kormányzat által alapított gazdasá-
gi társaság működését befolyásoló 
döntés született. Zárt ülés kere-
tében döntött a testület a március 
15-i városi ünnepségen átadandó 
kitüntetések odaítéléséről.

Képviselői napirend előtti 
hozzászólások

A napirend előtti hozzászólá-
sok sorát Szalai Attila kezdte meg 
két témában. Hozzászólásában el-
sőként az utóbbi időben – különö-
sen a Déli lakónegyedben – sajná-
latosan egyre gyakrabban előfor-

duló „falfirkák” elleni hathatósabb 
féllépést szorgalmazta az érintettek 
részéről. A rendőrség eljárást indí-
tani ugyanis csak akkor tud – tet-
tenérés kivételével – az elkövetők-
kel szemben, ha a lakók feljelentést 
tesznek. Felhívta a társasházi közös 
képviselők figyelmét erre az eljá-
rási rendre. Hozzászólása második 
részében az új parkolók építésével 
összefüggésben elhangzott negatív 
észrevételekre reagálva kérte a la-
kosság türelmét. A parkoló bővíté-
sére szükség volt, ami sajnos a zöld-
felületek csökkenése nélkül nem 
megvalósítható.  

Kovács Lajos csatlakozott Szalai 
Attila által elmondottakhoz. Az új 
parkolók létesítésével kapcsolatos 
kérdéskört csak kompromisszumos 
hozzáállással, türelemmel lehet ke-

zelni. A meglévő parkolók bővítése 
tovább nem volt elodázható, és ez 
sajnos a zöld területek csökkenését 
vonja maga után. 

A vagyonnyilatkozatokat nyil-
vántartó bizottság elnökeként tá-
jékoztatta a képviselő-testületet ar-
ról, hogy a jogszabályban előírt ja-
nuár 31-ei határidőre mindenki 
leadta vagyonnyilatkozatát, a bi-
zottság azokat rendkívüli ülésén 
nyilvántartásba vette. A képviselői 
vagyonnyilatkozatok nyilvánosak, 
azokba az érdeklődő polgárok be-
tekinthetnek, erre minden hónap 
első csütörtökén van lehetőség a 
Polgármesteri Hivatalban. A bete-
kintésre vonatkozó igényeket elő-
zetesen jelezni kell a Szervezési és 
Önkormányzati Irodánál.

Lukács Bernadett elmondta, 

a Törökországban bekövetkezett 
földrengés károsultjainak megse-
gítése érdekében Törökország Ma-
gyarországi Nagykövetsége ado-
mánygyűjtést hirdetett, a felaján-
lásokat a Barátság Kulturális Köz-
pontban lehetett leadni. Örömmel 
adott tájékoztatást arról, hogy na-
gyon eredményes volt a gyűjtés – 
a beérkezett adományokat febru-
ár 24-én szállították el és adták át 
a nagykövetség részére. Köszöne-
tet mondott az adományozóknak és 
mindenkinek, aki részt vett az ado-
mányok gyűjtésében, illetve a szer-
vező munkában.

Szabó Gábor arról tájékoztatta 
a Képviselő-testület tagjait és a vá-
ros közvéleményét, hogy a Matta-
kertben a közelmúltban átadott 
parkoló teljes kihasználtsággal mű-
ködik, jól szolgálja az ott lakók igé-
nyeit. Köszönetet mondott továbbá 
a Barátság Kulturális Központ ve-
zetőjének és munkatársainak, hogy 
az utóbbi hónapokban a Zenálkó 
Etel Közösségi Házban rendkívül 
színvonalas, szinte mindig telthá-
zas rendezvényekkel, programok-
kal örvendeztették meg az érdeklő-
dő polgárokat.  

Napirendek tárgyalása
Az egészségügyi alapellátást 

érintő előterjesztés tárgyalása so-
rán döntött a Képviselő-testület ar-
ról, hogy térítésmentesen biztosít-
ja az agyhártyagyulladás elleni több 
komponensű, nagyobb hatóanyagú 
védőoltást a városban állandó la-
kóhellyel, vagy tartózkodási hellyel 
rendelkező 1 éves (12-18 hónap kö-
zötti korosztályú) gyermekek részé-
re. Tájékoztatót hallgatott meg to-
vábbá az egészségügyi alapellátást 
érintő jogszabályi változásokról, a 
háziorvosokkal kötött feladat-el-
látási szerződések módosításáról, 

Képviselő-testületi összefoglaló –  
Reális, megalapozott költségvetést fogadtak el

Százhalombatta Város Önkormányzatának Képviselő-testülete február 23-án tar-
totta az idei év első ülését, melynek napirendjén mintegy 25 téma megtárgyalása 
szerepelt. A napirendek sorában a legjelentősebb a 2023. évi költségvetési rende-
let megalkotása és az ezzel összefüggő döntések meghozatala volt. 

Foly tatás a 2. ol da lon
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 valamint a városi háziorvosi után-
pótlási, mentorálási rendszer, az 
úgynevezett Modellprogram műkö-
déséről.

A szakellátással kapcsolatosan 
tárgyalta meg a testület az időpont-
előjegyzési rendszer működése so-
rán észlelt problémák rendezése 
érdekében megtett intézkedések-
ről szóló tájékoztatót, majd döntés 
született a teljesítményfinanszíro-
zásra történő áttérésből adódó fi-
nanszírozási nehézségek átmeneti 
kezeléséről.

A Képviselő-testület határoza-
tában rögzítette, hogy szükséges-
nek tartja a járóbeteg szakellátás 
és az egynapos sebészet teljesítmé-
nyének fokozását, tekintettel arra, 
hogy az Egészségbiztosítási Alap-
ból megvalósuló finanszírozás ese-
tében az átlagfinanszírozásról a tel-
jesítményfinanszírozásra térnek át 
ez év február hónaptól. Ezzel ösz-
szefüggésben felkérte a Százhalom-
battai Egészségügyi Közalapítvány 
Kuratóriumát és az Egészségügyi 
Központ Főigazgatóját az Alapból 
származó forrásokból történő telje-
sítmények növelése, valamint a ka-
pacitásbővítés lehetőségeinek vizs-
gálatára azzal, hogy a téma tárgya-
lására a testület áprilisi ülésén kí-
ván visszatérni.

Jóváhagyta a Képviselő-testü-
let az Önkormányzat tulajdoná-
ban lévő ingatlanvagyon kezelé-
sével kapcsolatos feladatok el-
látására vonatkozóan a SZÁ-
KOM Nonprofit Kft-vel kötendő 
keretmegállapodást.

Alapítói ülésen döntött a Képvi-
selő-testület az önkormányzati ala-
pítású gazdasági társaságok felü-
gyelő bizottságai ügyrendjének jó-
váhagyásáról, módosította továb-
bá a BATTAVAGYON Kft, valamint 
a SZÁKOM Nonprofit Kft. javadal-
mazási szabályzatát.

Szintén alapítói jogkörében el-
járva hagyta jóvá a testület a Halom 
Televízió Nonprofit Kft-vel, vala-
mint a Promotion Service Nonpro-
fit Kft-vel kötendő keretszerződé-
seket, amelyek a közcélú, közszol-
gálati televízió, illetve az írott sajtó 
útján történő tájékoztatással össze-
függő feladatok ellátására irányul-
nak.

A városi energiafelhasználás 
csökkentésével kapcsolatos dönté-
sei sorában a testület jóváhagyta a 
SZÁKOM Kft, a Korshak Kft, vala-
mint a Sporthalom Kft. Energiara-
cionalizálási Beruházási Projektjei 
megvalósítását célzó beruházásait.

Sokakat érzékenyen érintő kér-
désben kényszerült elvi döntést 
hozni a képviselő-testület, mely 

az óvodák átszervezésére és ezzel 
együtt az idős emberekről való in-
tézményes gondoskodás bővítésé-
nek lehetőségére irányult. A csök-
kenő lakosságszám, a születések 
számának csökkenése, ugyanakkor 
az idősebb korosztályba tartozók 
számának emelkedése arra késztet-
te a döntéshozókat, hogy az intéz-
ményhálózat működtetését gondol-
ják át. 

Az óvodák létszámát áttekintve, 
a szakemberek véleményét meg-
ismerve, a már több éve kialakult 
helyzet orvoslása érdekében szüle-
tett meg az a javaslat, mely szerint a 
legkevésbé kihasznált Százszorszép 
Óvoda megszüntetése jelenthet 
megoldást úgy, hogy az óvodai ellá-
tás az átszervezés után megmaradó 
négy óvodával továbbra is magas 
színvonalon biztosítható, ugyanak-
kor lehetőség nyílna az Idősek Tar-
tós Bentlakásos Otthonának bőví-
tésére is. Ennek érdekében a testü-
let szándékát fejezte ki a Százszor-
szép Óvoda 2023. augusztus 31. 
napjával történő megszüntetésére 
és a köznevelési intézményhálózat 
átszervezésére. A végleges döntés 
meghozatala érdekében szükséges 
javaslatokat a Képviselő-testület 
soron következő ülésére kell majd 
előterjeszteni.

Költségvetési rendeletalkotás 
témakörben elsőként a 2022. évi 
költség vetésről szóló rendeletét 
módosította a képviselő-testület. 
Ennek során a 2022. évi költségve-
tés bevételeit 12 milliárd 347 mil-
lió 637 ezer 636 Ft összegben, ki-
adásait 11 milliárd 105 millió 531 
ezer 14 Ft összegben, egyenlegét 
1.242.106.622 Ft többletben állapí-
totta meg.

A 2023. évi költségvetési ren-
delet-tervezet előkészítése során 
fő elvként került meghatározásra, 
hogy a korábbi éveknél még foko-
zottabban kell törekedni a reális, 
megalapozott és teljesíthető bevé-
telek teljeskörű felmérésére, a ki-
adások tekintetében pedig a taka-
rékos, megfontolt és fegyelmezett 
gazdálkodás szerint történő kiadá-
sok tervezésére.

A legfontosabb cél volt a kiegyen-
súlyozott és takarékos gazdálkodás, 
az ellátások színvonalának biztosí-
tása és a megtakarítások reálérté-
kének hosszútávon történő megtar-
tása.

A költségvetés tervezésénél fi-
gyelembe kellett venni, hogy szoli-
daritási hozzájárulás címén 2023-
ban 2.132.112.148 Ft kerül elvonás-
ra Százhalombatta Város Önkor-
mányzatától.

A 2023. évi költségvetési ren-
delet megalkotását megelőzően a 
Képviselő-testület több mint 50 – 

jelentős összegű támogatási össze-
get tartalmazó – határozatot hozott 
alapítványok, egyesületek támoga-
tási kérelmének elbírálásáról, illet-
ve a költségvetés végrehajtását cél-
zó feladatok meghatározásáról. E 
döntési sorozat után alkotta meg a 
Képviselő-testület az Önkormány-
zat 2023. évi költségvetéséről szó-
ló rendeletét a következő főössze-
gek szerint:

Az Önkormányzat 2023. évi kö-
telező, államigazgatási és önként 
vállalt feladatai kiadásainak fede-
zetét biztosító költségvetési bevé-
teleit 9.993.839.544 Ft összegben, 
kiadásait 14.284.240.320 Ft ösz-
szegben, költségvetési egyenlegét 
4.290.400.776 Ft hiányban állapí-
totta meg.

Önkormányzatunk számos ci-
vil szervezetnek nyújt az idén is tá-
mogatást, a többek között a százha-
lombattai sportszervezeteknek, a 
Magyar Vöröskereszt Pest Megyei 
Szervezetének, a Százhalombattai 
Mentőállomásnak, a Pest Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Érd Katasztrófavédelmi Kirendelt-
ségének, a Pest Megyei Speciális 
Mentő és Önkéntes Tűzoltó Egye-
sületnek, a Százhalombattai Rend-
őrőrsnek, a Szülők Fóruma Egye-
sületnek, a Sérültekért Alapítvány-
nak, a Battai Cserkészekért Alapít-
ványnak. Támogatottak között van 
a Sírius Állat-és   Természetvédő 
Alapítvány, a   Százhalombattai   Ál-
lat-  és  Természetvédő  Egyesület, a 
SZIKE, a Százhalombattai Közbiz-
tonsági Egyesület Polgárőr Szerve-
zete, a Magyarok Öröksége Alapít-
vány és a Gondoskodás 2000 Ápo-
lási Szolgáltató és Oktatási Kft., va-
lamint a százhalombattai nyugdíjas 
klubok, egyházak és nemzetiségi 
önkormányzatok. 

Megtárgyalta a testület a Százha-
lombattai Eötvös Loránd Ma gyar-
Angol Két Tanítási Nyelvű Tagoza-
tos Általános Iskola támogatási ké-
relmét és döntött arról, hogy vissza 
nem térítendő támogatást nyújt az 
iskola kültéri pálya felújítására. A 
korábbi évekhez hasonlóan tovább-

ra is biztosítja az Önkormányzat az 
iskolai látás és ortopédédiai szűrő-
vizsgálatokat, valamint a rotavírus 
elleni védőoltást.

A Szent László út 17. szám alat-
ti önkormányzati tulajdonú ingat-
lan használatával, illetve hasznosí-
tásával összefüggésben készült elő-
terjesztést megtárgyalva a szük-
séges műszaki munkák – almérők 
beszerelése, elektromos rendszer 
korszerűsítése – pénzügyi fedeze-
tét a költségvetésben biztosította a 
döntéshozó, míg a helyiségcsoport 
két helyisége tekintetében a bérlők-
kel való egyeztetésre irányuló hatá-
rozatok születtek.

Három rendezvény esetében 
döntött a testület arról, hogy a ké-
relmezők részére a nemzeti vagyon-
ról szóló törvény, valamint az Ön-
kormányzat vagyonrendelete alap-
ján a Barátság Kulturális Központ 
helyiségeit térítésmentesen bizto-
sítja a rendezvény idejére.

Név szerinti szavazással módosí-
totta a testület a helyi adókról szó-
ló rendeletét.

Döntés született 2 db önkor-
mányzati tulajdonban lévő bérla-
kás szolgálati jellegű bérlakássá 
történő átminősítéséről, a város-
ban dolgozó, illetve szolgálatot tel-
jesítő közalkalmazottak, köztisztvi-
selők, rendvédelmi szerv dolgozói 
lakhatási lehetőségének biztosítása 
érdekében.

Zárt ülés keretében döntött a 
Képviselő-testület a március 15-ei 
városi ünnepségen átadandó „Vá-
ros Díszpolgára” cím adományozá-
sáról, valamint egyes kitüntető dí-
jak, elismerések odaítéléséről.

Vezér Mihály polgármester az 
ülés után közösségi oldalán a töb-
bi között úgy fogalmazott: „több 
hónapos előkészítő munka után, a 
Képviselő-testület elfogadta város-
unk 2023. évi költségvetését. Re-
ális, megalapozott, teljesíthető és 
biztos szakmai alapokon nyugvó 
költségvetést dolgoztunk ki”

 (Forrás: battanet.hu)
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Vezér Mihály polgármester kö-
zösségi oldalán arról tájékoztatott, 
hogy továbbra is térítésmenetesen 
jár a rotavírus elleni oltás a 6–24 
hetes csecsemők részére, az idei 
évtől pedig térítésmentesen bizto-
sítják az agyhártyagyulladás elleni 
egyik szérumot is az egy éves battai 
gyermekeknek. Folytatják az isko-
lakezdés előtt álló nagycsoportosok 
szűrővizsgálatát; a már 9 éve tartó 
szemészeti vizsgálat mellett öt éve 
bevezették az ortopédiai szűrést is 
ebben a korosztályban. Az Önkor-
mányzat támogatásával az idén is 
ingyenes lesz a tüdőszűrés minden 
helyi lakosnak – írja a polgármes-
ter.

A megnövekedett határforgalom 
következtében hazánkban is gyako-
ribb az agyhártyagyulladást okozó 
meningococcus baktérium. 

Török Sándor alpolgármester a 
Halom TV-nek elmondta, hogy vé-
dőoltással lehet védekezni a nagyon 
gyors és súlyos lefolyású megbete-
gedés ellen. Nincs szó nagyszámú 
megbetegedésről vagy járványról, 
azonban indokolt az elővigyáza-
tosság, ezért döntött úgy a Képvi-
selő-testület a legutóbbi ülésen, 
hogy – helyi gyermekorvosi javas-
latra, szakmai egyeztetés nyomán 
– az Önkormányzat térítésmente-
sen biztosítja a védőoltást az érin-
tett családoknak. 

A város úttörőként több ingyenes 
vizsgálatot, illetve oltást is beveze-
tett az elmúlt évtizedekben, ami-
ket azután később országosan átvál-
lalt az állam. A legújabb ilyen saját 
kezdeményezés most a több kom-
ponensű agyhártyagyulladás elleni 
vakcina térítésmenetes biztosítása 
az egyéves gyermekek számára. A 
következő lépésben ki kell válasz-
tani a legjobb ajánlatot tévő forgal-

mazót, ezután várhatóan 1-2 hónap 
múlva kezdődhet az oltás. Az ol-
tóanyag 19 ezer forint körüli áron 
kapható a gyógyszertárakban.

Dr. Ács Beáta gyermekgyó gyász 
elmondta, hogy a bevezetésre tett 
javaslatát az indokolta, hogy egy-
re gyakoribbak az olyan agyhártya-
gyulladást okozó törzsek Európá-
ban és a kontinensen kívül is, amik 
eddig nem voltak ilyen mértékben 
jellemzőek ezeken a területeken. 
A jelenség okán uniós és más or-
szágok is kezdeményezték az oltá-
si naptár ilyen irányú, komplexebb 
kibővítését. A megbetegedést okozó 
baktériumnak több altípusa létezik, 
hazánkban a „C” és a „B” a leggya-
koribb; az előbbi ellen két hónapos 
kortól ingyenesen igényelhető álla-
mi védőoltás, amit 3-5-12 hónapos 
korukban kapnak a csecsemők, az 
egy éveseknek javasolt „B” altípus 
elleni vakcina azonban csak néhány 
külföldi országban térítésmentes – 
ezt biztosítja most az Önkormány-
zat. Elérhető egy térítéses, több altí-
pus elleni vakcina is, de ez nem véd 
a „B”-től. 

Nagyon alattomos a betegség, 
mert nincsenek tipikus tünetek, az 
első 24 órában akár csak átlagos 
megfázásként diagnosztizálható. A 
kórlefolyás ezután hirtelen változik, 
és akár végzetes is lehet. Vannak 
olyan személyek, akik bár hordoz-
zák a kórokozót, nem betegszenek 
meg, de a gyengébb immunrend-
szer csak nehezen tud védekezni, 
így a csecsemők is. Ha egy éves kor-
ban beadják a vakcinát, utána 18 
éves korig öt évente javasolt az új-
raoltás. 

Az elmúlt években egyébként 
megtöbbszöröződött a gennyes agy-
hártyagyulladások száma.

n

Fontos feladat a 
betegségmegelőzés

Ingyenesen biztosít két védőoltást és több szűrővizsgála-
tot a Százhalombattán élők számára az Önkormányzat.

A szülők kérésére március 7-én 
kerülhetett sor a találkozásra; a 
jókívánságok mellett önkormány-
zati babacsomaggal, virágcsokor-
ral, egy üveg borral, édességgel 
és Gyapi mamuttal, a város figu-
ra állatával köszöntötte a családot 
Vezér Mihály polgármester. Mint 

mondta, mindig öröm, ha gyarap-
szik a szűkebb, illetve a tágabb, 
battai család. Reményét fejezte ki, 
hogy a születésekkel megfordul a 
jelenleg csökkenő országos és vá-
rosi népesedési tendencia. 

Százhalombattán húsz évvel ez-
előtt 200 fölött volt az egy évben 
született gyermekek száma, 2022-
ben ez már csak 124 volt. A battai 
újszülötteknek járó, praktikus 
használati tárgyakat tartalmazó 
babacsomaggal is szeretnének se-
gíteni a családoknak.

Az elmúlt évben egyébként 71 
lány és 53 fiú gyermek született 
Százhalombattán. A legtöbb baba 
a lakótelepen jött világra, a csa-
ládi házas övezetekben alacsony 
volt a születésszám. n

A leggyorsabb babát 
köszöntötték

Horeczky Márton Zalán az év első százhalombattai 
újszülöttje, aki 2760 grammal, 47 cm-rel, január 5-én 
látta meg a napvilágot.
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Óvárosi közösségi 
támogatások

Barátság Kulturális Központ: 
az Óvárosi Kulturális Napok meg-
rendezésére 5,5 millió Ft. 

Az Óvárosi Nyugdíjas Klub 412 
ezer Ft-ot kap.

Megtárgyalta a testület a Bat-
tai Cserkészekért Alapítvány ké-
relmét, és 750 ezer Ft támoga-
tást ítélt meg.

Döntött a Képviselő-testület a 
város szerb nemzetiségi önkor-
mányzata működési támogatá-
sáról, melyre 1 millió Ft-ot biz-
tosít.

A római katolikus egyháznak a 
város egészére vonatkozó támoga-
tása 1,7 millió Ft. 

A szerb ortodox egyház 448 
ezer Ft támogatást kap.

Csapadékvíz-elvezetés, 
karbantartás, közvilágítás
Kossuth L. utcai csapadékvíz-

átemelő szivattyú karbantartásá-
ra, mobil wc üzemeltetésére 4,7 
millió Ft

Csapadékvíz-elvezető nyílt árok-
rendszer karbantartására (Szabad-
ság út 6-8., Csokonai Vitéz M. 20. 
szám előtt lévő csapadékvíz-elve-
zető árok burkolatának és az át-
ereszek javításának fedezetére) 7,7 
millió Ft

Döntés született a víziközmű-
vagyonhoz kapcsolódó beruházá-
si kiadásokról (szennyvíz). Elfo-
gadta a Panoráma u. és az Avar 
köz szennyvízcsatorna-fejleszté-
si programját, melyre 3,8 millió 
Ft-ot ad.

Csapadékvíz-elvezető árok-
rendszer tervezését és kiépítését 
valósítják meg a Szabadság úton 
és az Erőmű körforgalom felé eső 
szakaszán, erre 5 millió Ft-ot 
hagytak jóvá.

Matróz és Bulcsú utca közvilá-
gításának kiépítése 20,5 millió 
Ft értékben.

Döntés született a Szabadság 
utca elején lévő víz- és szennyvíz-
csatornával ellátatlan szakaszon a 
rákötések biztosításához szüksé-
ges beruházási munkák elvégzé-
séről.

Fakivágás, faültetés
A Matta-kertben az Almafa és 

Körtefa utcák között kialakított 
lakóingatlanok felőli oldalára sö-
vény telepítés 3,2 millió Ft ér-
tékben.

Szákom Nonprofit Kft.: az élet-
veszélyes Duna-parti fák kivágá-
sára, együttműködve a KÖVIZIG-
gel 35 millió Ft.

Battai újszülöttek fája – A 
2022-ben létrehozott program ez 
évben is folytatódik. 120 fő igény-
bejelentésével tervezve, az Óvá-
rosra is vonatkozóan összesen 
15,2 millió Ft.

Szent László út 17.
A Szent László út 17. szám alatti 

épület: a felmerülő kezelési, üze-
meltetési, kisebb hibaelhárítási 
munkákra 500 ezer Ft.

Benne van a költségvetésben 
a Szent László Orvosi Rende-
lő és egyéb helyiségekben mérő-
hely kialakításra és rekonstrukci-
óra tervezendő összeg 14,5 mil-

Virágzó Óváros - 
támogatások, fejlesztések

Százhalombatta város képviselő-testülete döntést hozott 
a 2023. évi költségvetés rendeletéről. Az alábbiakban 
tájékoztatom az óvárosi választókerület lakóit arról, hogy 
a testület az 2023. évre vonatkozóan milyen, az Óvárost 
érintő költségvetési tételeket hagyott jóvá. 

Török Sándor alpolgármester 
elmondta, hogy a műszaki iroda ta-
valy nyári felmérése szerint – ami-
kor a projekt előkészítése kezdő-
dött – több mint 2500 közterüle-
ti parkolóhely volt a városban, ami 
igen jelentős szám, azonban nagyon 
kevés az igényekhez képest. Emlé-
keztetett, hogy a múlt év decembe-
rében átadták Óvárosban a matta-
kerti parkolót, idén pedig folytató-
dott a munka. 

Első körben a kisebb kiterjedésű 
területeken alakítottak ki parkoló-
kat; a régi lakótelepen az Október 6. 
és a Március 15. utcában több mint 
10 hely készült el, és jelenleg is zaj-
lik néhány további lakótelepi bőví-
tés. 

Nagy lépés lesz májusban, hogy 
elkezdődik az Erkel körút és Blá-
thy Ottó utca közötti területen egy 
közel 120 férőhelyes parkoló építé-
se, illetve a 2.5 tonna feletti gépjár-
művek és mikrobuszok részére is lé-
tesül parkoló az Erkel körúti nagy 
kanyarban, a volt lőtér területén – 
ezek a járművek nem foglalják el a 
személygépkocsik helyeit. 

Folyamatos lesz a kisebb helyek 
kialakítása is, így várhatóan elkészül 

a tervezett 300 parkoló városszer-
te év végére. Az idei összberuházás 
mintegy 400 millió forintból való-
sul meg, az egyszerűbb, gyephéza-
gos kialakítás olcsóbb, a nagyobb, 
zöldmezős fejlesztések azonban ko-
moly talaj-előkészítő munkát igé-
nyelnek, meg kell oldani a csapa-
dékvíz elvezetést, a világítás kiépí-
tését, illetve szilárd burkolatot kap-
nak a nagy parkolók. 

Néhány zöldterület beépítése el-
kerülhetetlen, azonban figyelnek 
arra, hogy a lehető legkevesebb le-
gyen a természeti beavatkozás mér-
téke. Százhalombattán nagyon je-
lentős a zöldfelület – parkokkal, te-
rekkel –, amiket szeretne megőrizni 
az Önkormányzat. Meg kell találni 
az egyensúlyt az ilyen irányú fejlesz-
tések és a környezet megóvása kö-
zött, mert rendkívül feszítőek a par-
kolási gondok. 

Török Sándor felhívta a figyel-
met arra, hogy vannak olyan reni-
tens autósok, akik kényelmi szem-
pontból most is a zöldterületen, 
vagy akár a járdán állnak meg, re-
mélhetőleg ők is megtalálják majd 
az újonnan kialakított parkolóhe-
lyeket.  (HTV)

Folytatódik a parkolóbővítés
Jelentősen enyhülhet a parkolási nehézség Százhalombat-
tán, miután 300 új parkoló épül városszerte az idei évben.

Nagymamák, lányok, 
asszonyok, kislányok, 

nagyon boldog 
nőnapot
kívánok!

Szalai Attila 
önkormányzati  

képviselő

lió Ft értékben. Továbbá az or-
vosi rendelő, vizsgáló, váróterem 
klimatizálása 2,5 millió Ft ér-
tékben.

Köztemető, komp
A városi köztemető üzemelte-

tésére, növénypótlásra, földpót-
lásra, az utak murvázására és víz-
szolgáltatási költségekre 25 mil-
lió Ft-ot hagytak jóvá.

A komp üzemeltetés támogatá-

sára a 2022. évről áthúzódó 4 havi 
támogatással együtt idén összesen 
2,7 millió Ft.

Továbbá a város költségvetési 
rendelete, a város egészére vonat-
kozóan hozott döntései természe-
tesen érintik az Óvárost is (intéz-
ményfenntartás, közműszolgálta-
tások stb.).

Szabó Gábor
települési képviselő
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HÍ REK-AK TU A LI TÁ SOKHÍ REK-AK TU A LI TÁ SOK
Ünnepi szemétszállítás. 

Változatlan rendben történik 
március 15-én (szerda) a lakóte-
lepen a kommunális hulladék, il-
letve Dunafüreden (Damjanich 
u.-tól a Csónakház irányába eső 
rész) és Újtelep/Urbárium város-
részben a zöldhulladék elszállítá-
sa – tájékoztat a SZÁKOM Non-
profit Kft.

***
Vármegye- és ország-

bérlet. Május elsejével kerül-
nek bevezetésre az új várme-
gye- és országbérletek, amelyek-
kel egyszerűen és megfizethető 
áron lehet utazni a MÁV-START, 
a Volánbusz, a MÁV-HÉV vagy 
a GYSEV helyközi járatain. A 
harmincnapos érvényességű, 
teljesárú vármegyebérletet 9450 
forintért, az országbérletet pe-
dig ennek duplájáért, 18900 fo-
rintért lehet majd megvásárolni 
– elővételben várhatóan már áp-
rilis utolsó hetétől, a MÁV appon 
keresztül. A tanulók természe-
tesen ezúttal is élhetnek a meg-
szokott 90 százalékos kedvezmé-
nyükkel, ám a két új bérlettípus-
nak köszönhetően azt már nem-
csak az állandó lakóhelyük és 

az oktatási intézményük közöt-
ti utazáshoz vehetik igénybe, ha-
nem korlátozás nélkül az adott 
vármegyében vagy akár az egész 
országban.

***
Gépjárműadó. Február kö-

zepe óta érkeznek az autósok 
elektronikus tárhelyére a gépjár-
műadóval kapcsolatos értesíté-
sek, határozatok a Nemzeti Adó- 
és Vámhivataltól (NAV). Akinek 
nincs ügyfélkapuja, az postán 
kapja meg az iratokat. Emellett 
a NAV applikációjában, a NAV-
Mobilban, bárki megnézheti az 
aktuálisan fizetendő összeget, ha 
van elektronikus azonosítása. 

A gépjárműadó első részle-
tét március 16-áig (március 15-e 
munkaszüneti nap), a második 
részletét szeptember 15-ig kell 
befizetni a 10032000-01079160 
számú, NAV Belföldi gépjármű-
adó bevételi számlára. Az átuta-
láskor az adószámot vagy az adó-
azonosító jelet fel kell tüntetni a 
közlemény rovat elején, ha ez el-
marad, akkor a NAV nem, vagy 
csak késedelmesen tudja a befi-
zetett összeget a befizetőhöz kap-
csolni. n

Ez alkalomból március 25-én 
kerül sor az akcióra városi Duna-
part teljes hosszában.

A megtisztítandó területek-
re két csapat indul. Az egyik csa-
patot Szabó Gábor óvárosi ön-
kormányzati képviselő fogja ve-
zetni, Óváros buszfordulójától a 
Zoltán hajó Emlékpark felé a ró-
mai kori hídig, üzemi területek 
kikerülésével. A másik csapat a 
hulladékkommandó vezetésével a 
római kori hídtól a gáton a Csóna-
kázó-tó és környékét, majd a gá-
ton tovább a Csónakházig tartó te-
rületet járja be.

Találkozási pontok: Óváros 
buszforduló, valamint a Harcsa 
Csárda előtt a Bara-part, március 

25-én (szombaton) 9 órakor.
Mindkét csapatot védőkesz-

tyűkkel és a zsákokkal segítjük, 
mindkét csapathoz bárki jelent-
kezhet.

Öltözet: Időjárásnak megfelelő-
en, kényelmes zárt cipő.

Az esemény végén a Csónak-
háznál lehetőség lesz közös zsíros 
kenyér és tea elfogyasztására.

Jelentkezni lehet létszám meg-
adásával a hulladekkommando@
gmail.com címen lehet.

Sok szeretettel várunk minden, 
a tiszta környezetért tenni akaró 
városlakót! Érettségi előtt álló di-
ákoknak közszolgálati időt leiga-
zolunk! 

HKTJ

Víz világnapi tisztító 
akció

A százhalombattai Hulladékkommandó Társadalmi Járőr-
szolgálat 2008 óta többször megtisztította a városban lévő 
vízpartok környékét, amely idén a Víz világnapja alkalmá-
ból sem maradhat el. 

PROG RAM AJÁN LÓPROG RAM AJÁN LÓ
Március 11. (szombat) 16 

óra: Tavaszi mesedélután – 
HBVK

Március 15. (szerda) 10 
óra: Megemlékezés az 1848-49-
es forradalom és szabadságharc 
évfordulója alkalmából, koszorú-
zás a Petőfi szobornál - Százha-
lombatta, Göncz Árpád tér

Március 15. (szerda) 11 
óra: Városi és Díjátadó Ünnep-
ség - Zenálkó Etel Óvárosi Közös-
ségi Ház

Március 18. (szombat) 9 
óra: Halomjárás – A KÉSZ Száz-
halombattai Csoport helytörténe-
ti túrája, Ábel András emlékének 
ajánlva - Régészeti Park – Hal-

mok – Érd, Százhalombatta ha-
tár kereszt –Battakálvária, Ma-
gyar szabadságért kereszt - Föld-
vár – Hamuhegyi kereszt – Szapá-
ry pince – Szent Mihály templom 
– Érd, Ófalusi Pincesoron borkós-
tolás. 

Március 24. (péntek) 16 
óra: Beszélgetés - László Zsuzsi a 
grafikus szakmáról tart előadást – 
HBVK

Március 24. (péntek) 17 
óra: Nemzeti vagy nemzetközi – 
Galánfi Csaba előadása – HBVK

Március 25. (szombat) 16 
óra: Hamvas Béla és Szepes Má-
ria barátsága – Weiner Sennyey 
Tibor előadása – HBVK n

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 önrésztvállalniakell 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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VÁ R O S N A P LÓVÁ R O S N A P LÓ

Öt diák és két kísérő pedagógus kép-
viselte iskolánkat a The Future is 
your Challenge új Erasmus+ pro-
jekt első diákcsere programján a II 
Liceum Ogólnokształcące im. Jana 
Matejki lengyel partneriskolában 
Siemianowicach Śląskich városában. 
Csapatunkon kívül még 5 olasz diák 
és két kolléga érkezett és töltötte ve-
lünk együtt el az élményekben gazdag 
egy hetet.  

A projekt fő célja az állampolgá-
ri és európai uniós ismeretek bővíté-
se és a partnerországok kultúrájának 
megismerése. A projekt során mind a 
három partneriskolában sor kerül di-
ákcserére és az együttműködést egy 
brüsszeli kirándulás zárja majd. A ta-
lálkozók között online események ke-
retén belül dolgoznak együtt a diákok. 

A héten a diákok nemzetközi csa-
patokban tanultak és több interaktív 
foglalkozáson is részt vettek, amelyek 
során egyrészt tippeket kaptak arra, 
hogy hogyan tudják a kreativitásukat 
fejleszteni művészi tevékenységeken 
keresztül, másrészt azt is megtapasz-
talhatták, hogy mindezt hogyan tud-
ják fenntartható módon megtenni. 
Ellátogattunk több művészeti intéz-
ménybe, egyrészt a Katowice város-
ában található színházba, ahol beles-
hettünk a kulisszák mögé, másrészt 
a Művészeti Akadémiára, ahol a jövő 
képzőművészeit oktatják. A diákok a 
hét során szerzett ismereteiket alkal-
mazhatták a projekt logójának meg-

tervezésében, amelyből számos szín-
vonalas alkotás született. 

Kirándulást tettünk Krakkóba, ahol 
meglátogattuk a Jagelló Egyetemet és 
az Óváros szépségeit is megcsodálhat-
tunk. Egy történelmi kirándulás kere-
tén belül tiszteletünket tettük Ausch-
witz–Birkenau Emlékmúzeumban, 
ahol alaposabban megismerhettük a 
hely szomorú történetét. 

Az utolsó délután a diákok és a fo-

gadó családok az iskolában búcsúztak 
el egymástól.

Kísérő pedagógusként büszkeség-
gel töltött el minket, hogy az iskolán-
kat képviselő diákok nagyon szépen 
felkészültek, és minden feladatban tö-
kéletesen helyt álltak. Folyékony an-
golsággal kommunikáltak társaikkal 
és fogadócsaládjaik tagjaival.  Mivel 
társaik családjainál laktak, betekin-
tést nyerhettek a lengyelek minden-
napi életbe is. Sok új barátság szövő-
dött a diákok között, és biztos vagyok 
benne, hogy ez az utazás életre szóló, 
és mindemellett személyiségfejlesztő 
élmény volt számukra. 

A projekt következő állomása a 
szeptember közepén megrendezésre 
kerülő olasz diákcsere program lesz, 
és addig is számos tevékenységen ke-
resztül folytatjuk az együttműködést 
külföldi partnereinkkel.

Szabóné Jassó Ágnes 
projektkoordinátor

Arany János Általános Iskola 
és Gimnázium

Az Arany János iskolában egyedülálló 
módon mindkét elsős évfolyamunkon 
oktatjuk a digitális kultúra tantárgyat 
bontott csoportokban, az emelt infor-
matika óraszámú osztályainkban 3. 
évfolyamtól pedig emelt óraszámban. 
Az emelt óraszámú informatikai osz-
tályunkba várunk minden olyan kis-
gyermeket, aki nyitott a területtel való 
ismerkedésre, később pedig a progra-
mozás rejtélyeire. 

A gyerekek nagyon élvezik, hogy 
játékos feladatokon keresztül sajátít-
ják el a billentyűzet- és egérhasznála-
tot. Megismerkednek a digitális kör-
nyezettel, egyszerű, készségfejlesztő 
szoftverekkel, oktatóprogramokkal. 

Szinte az összes tantárgy integrál-
ható a digitális kultúra tantárgyköré-
be. A robotika bevezetése már 1. osz-
tályban megkezdődik. BeeBot (Zümi) 
padlórobot használatával gyakorol-
ják az irányokat, elsajátítják a prog-
ramozás alapismereteit. Zümi rendkí-
vül hatékony a problémamegoldás és 
az algoritmikus gondolkodás fejlesz-
tésére. Artec robotikakészletünkkel 
tanulják meg a robotépítés és prog-
ramozás alapos elsajátítását. Ugyan-

csak nagy kedvenc a gyerekek köré-
ben a Micro:bit, egy gyufásdoboz mé-
retű programozható ledpanel, mellyel 
különböző alkalmazásokat tudnak ké-
szíteni a gyerekek, életkori sajátossá-
gaikhoz mérten.

Bánfalvi Éva
intézményvezető helyettes

Arany János Általános Iskola 
és Gimnázium

A digitalizáció révén egyre 
hangsúlyosabbá válik az 
elektronikus pénzforgalom, 
ezzel párhuzamosan pedig 
megfigyelhető, hogy a sikeres 
visszaélések száma és aránya 
is növekszik – figyelmeztet az 
Érdi Rendőrkapitányság.

A bűnözők nem a pénzügyi intéz-
ményeket, illetve infrastruktúrát tá-
madják, hanem elsősorban a fogyasz-
tók megtévesztése, érzelmi manipulá-
lása révén érnek célt. Ezért vált mára 
alapvető fontosságúvá az „elsődleges 
védelmi vonalnak” számító ügyfelek 
pénzügyi tudatosságának erősítése és 
felkészítésük a kiberkockázatok keze-
lésére.

A Magyar Nemzeti Bank, Ma-
gyar Bankszövetség, Nemzeti Mé-
dia- és Hírközlési Hatóság, Nemzet-
biztonsági Szakszolgálat-Nemzeti 
Kibervédelmi Intézet és az Orszá-
gos Rendőr-főkapitányság a lakossá-
gi ügyfelek pénzügyi tudatosságának 

erősítése, a kiberkockázatok minél ha-
tékonyabb kezelése érdekében fogtak 
össze és átfogó oktatási programot in-
dítottak az ügyfelek digitális pénzügyi 
tudatosságának fejlesztése érdekében.

A KiberPajzs együttműködés ön-
álló weboldala itt érhető el: https://
kiberpajzs.hu

A honlapon minden információt 
megtalálnak a kibertérben elkövet-
hető bűncselekményekkel kapcsolat-
ban, megelőző jellegű üzeneteket fo-
galmaz meg az olvasók részére, egy-
szerű üzenetekkel mutatják majd be 
a főbb csalási formákat, így az adat-
halászat különböző változatait, a ha-
mis banki hívásokat vagy sms-eket, a 
meghamisított banki weboldalakat, a 
hamis tranzakciók jóváhagyatási for-
máit, a csaló befektetési vagy egyéb 
online ajánlatokat, illetve a közösségi 
média segítségével történő személyes-
adat-lopásokat.

Tájékozódjon a KiberPajzs felüle-
ten, hogy ne váljon csalók áldozatává!

n

Lengyel diákcsere program az  
Arany iskolában

Digitális kultúra az alsó tagozaton

Tegyünk együtt az 
elektronikus pénzforgalom 

biztonságáért!
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A három új kút akár 20.000 átla-
gos családi ház gázigényét tudja ki-
elégíteni néhány évig. A MOL 2019-
ben indította útjára sekélygáz prog-
ramját: új technológiával a földfel-
színhez közelebb eső, jellemzően 
kisméretű mezőket célozza meg. Az 
elmúlt években 18 fúrásból 16 hozott 
sikert, a vállalat magyarországi évi 
1.4 milliárd köbméter gáztermelésé-
nek jelenleg nagyjából 5%-át adja a 
sekélygáz.

Az új találatokat a modern szeiz-
mikus mérések speciális kiértékelé-
se tette lehetővé, amelynek segítsé-
gével pontosabb képet kapnak a ku-
tatási szakemberek arról, hogy hol 
van nagy eséllyel gáz a föld mélyén. 
A fúrásokkal megcélzott gáztelepek 
a szokványosnál sekélyebb mélység-
ben, általában 1500-2000 méter kö-
zelében találhatóak, a program in-
nen kapta a nevét. A Magyarorszá-
gon meglévő fejlett gázvezeték-inf-

rastruktúra lehetővé teszi, hogy a 
megtalált telepeket nagyon rövid idő, 
átlagosan 5-6 hónap alatt termelésbe 
állítsák, és a termelt földgáz eljuthas-
son a lakossághoz és az ipari fogyasz-
tókhoz. Az eddig termelésbe állított 
sekélygáz kutak kb. 30-40 ezer átla-
gos családi ház földgázigényét tudják 
biztosítani, ez a szám az új kutak ter-
melésbe állításával hamarosan eléri 
az 50.000-et.

„A három új kút akár napi 750 
hordó egyenértékkel járulhat hoz-
zá a MOL napi mintegy 32.000 hor-
dó egyenértékes magyarországi gáz 
és olaj termelésének szinten tartá-
sához, ez évente körülbelül 44 mil-
lió köbmétert gázt jelent. A kelet-ma-
gyarországi sekélygáz-kutak nagyban 
hozzájárulnak ahhoz, hogy a kime-
rülőben levő mezőink termelésének 
természetes csökkenését ellensúlyoz-
ni tudjuk. A programban az egyik 
legnagyobb lehetőség, hogy más ku-
tatási projektekhez viszonyítva ala-
csony kockázattal, jól tervezhetően, 
jó megbízhatósággal járulhat hozzá 
a hazai szénhidrogén termelés csök-
kenésének mérsékléséhez - mondta 
Homonnay Ádám, a MOL Magyar-
ország Kutatás-termelési igazgatója.

„Egy-egy új gázkút mögött renge-
teg szaktudás, munka és befektetés 
van, de ezek az erőfeszítések fontos 
célt szolgálnak, hiszen minden köb-
méter itthon kitermelt földgáz hoz-
zájárul az ország és a magyar háztar-

tások energiaellátásához. A jövőben 
is az a szándékunk, hogy minél több 
szénhidrogént találhassunk Magyar-
országon.” – tette hozzá dr. Bacsa 
György, a MOL Magyarország ügy-
vezető igazgatója, aki emlékeztetett 
a pár hónappal korábban bejelentett 
vecsési kutatási sikerre is. „A Vecsés 
határában talált kőolaj és a kelet-ma-
gyarországi sikeres sekélygázfúrások 
is jól mutatják: a MOL továbbra is jó 
úton jár és rövid távon is eredménye-
ket tud felmutatni a hazai kutatás-
termelés fejlesztésében.”

A MOL a legnagyobb földgáz ki-
termelő Magyarországon, 2022-ben 
1.4 milliárd m3-rel a hazai termelés 
90%-át adta , a sekélygáz aránya pe-
dig nagyjából 5%-os a teljes meny-
nyiségen belül. A vállalat ambició-
zus beruházási tervekkel rendelke-
zik a területen, az elkövetkező öt év-
ben mintegy 200 Mrd Ft-ot tervez 
befektetni Magyarországon a kőolaj- 
és földgázbányászatba. Ennek közel 
60-65%-a földgáz, 20-25%-a kőolaj 
célú, a maradék pedig az infrastruk-
túra biztonságos fenntartását, pótlá-
sát célozza.

A Kutatás-Termelés divízió mun-
kájában kiemelten sikeres a meglévő 
mezők termelésének intenzifikálása 
és a sekélygáz kutatási program. 
Ezek nélkül a hazai termelés mára a 
jelenlegi szint kevesebb mint felére 
esett volna vissza az elmúlt 5 évben.

n

Három sikeres sekélygáz-fúrást hajtott végre Kelet-Ma-
gyarországon a MOL az elmúlt két hónapban, kettőt Komá-
di térségében, egyet pedig Álmosdon. 

Új sekélygáz-kutakat állít termelésbe a MOL 
Kelet-Magyarországon

S P O RTS P O RT

A család felkészített, hogy ne le-
pődjek meg, ha négy kutyus is fogad 
majd otthonában, amelyek – egy ki-
vételével – igen termetesek, de na-
gyon barátságosak. Valóban így is 
volt, sőt hamarosan az ölemben ter-
mett egy kedves cica is, a három kö-
zül – na, ezen már kicsit elcsodálkoz-
tam…

Érdemes rögtön tisztázni, hogy 
négy fajta versenyszám van a szán-
húzó kutyások számára a százazföldi, 
úgynevezett „dryland” versenyeken: a 
terepfutás (canicross) során a gazdik 
idehaza egy, külföldön két kutyával is 
futnak. A másik az 1-2 kutyás terep-

kerékpározás (bikejöring), a harma-
dik a szintén 1-2 kutyás nagykerekű 
roller (scooter), a negyedik szám pe-
dig az edzőkocsi, amit hó hiányában 
szán helyett használnak; ez elé akár 
14 kutya is beköthető.

Az Északi Szánhúzó Kutyások 
Sportklubja (ÉSZKSK) színeiben Dóri 
– a Kőrösi iskola idén 14 éves tanuló-
ja egyébként állatorvosnak készül – a 
németországi Klaistowban 2021 nov-
emberében rendezett Eb-n lett junior 
aranyérmes kerékpárral, amit Talvi 
(finnül „tél”) nevű huskyja húzott. 

Szánhúzó kutyával két keréken – Százhalombattai Európa-bajnok
Talán nem sokan tudják, pedig a városnak kontinens bajnoka van 
kutyás terepkerékpározásban Szakács Teodóra személyében, de 
édesanyja Szakács Andrásné, Zsófia is remek eredményeket ért 
el a sportágban.

Foly tatás a 8. ol da lon
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Zsófia ugyanitt 6. helyezést ért 
el rollerrel, illetve Frozival, a mala-
muttal. Az olaszországi Gropello 
Cairoliban, a tavaly novemberi Eb-n 
Dóri juniorként ezüstérmet szer-
zett ugyancsak az 1 kutyás kerékpá-
ros számban, itt Zsófia 4. helyezett 
lett 1 kutyás kerékpárral, az ő legjobb 
Eb szereplése 2019-ben hazai tere-
pen, Magyarpolányban volt, ahol má-
sodik helyezett lett rollerrel. A battai 
hölgyek számos hazai és külföldi ver-
senyen szerepeltek remekül, Dóri 
két junior országos bajnoki címet is 
nyert; az érmek, emléklapok lassan 
betöltik házuk egy részének falát. A 
tervek szerint idén összesen hat hazai 
és nemzetközi megmérettetésen, köz-
tük a csehországi világbajnokságon 
vesznek részt, jövőre pedig az egyik 
cél a magyarországi, kaszói Eb.

A sportággal kapcsolatos kezdet-
ről Zsófia – aki korábban lovas torná-
ban versenyzett – elmondta, hogy na-
gyon sokat bicikliztek kutyával, ami 
azonban erősen húzta a nyakörvet, 
ezért elkezdett ideálisabb, hámot ke-

resni az állat számára – ekkor talált 
rá 2016-ban az ÉSZKSK-ra. A klub 
elhívta őket egy szeptemberi, duna-
haraszti versenyre, ahol nagyon ked-
ves fogadtatásban volt részük, más-
nap már kutyát és biciklit is vittek, így 
figyelték a nagy élményt jelentő ese-
ményt. Az egyesület a továbbiakban is 
mindenben segített, és ők is elkezdték 
a versenyzést a border collieval, Do-
náttal, majd később a két szánhúzóval 
folytatták. 

A szabályok szerint Dóri 11 éves 
koráig csak futhatott, utána biciklivel 
versenyzett, nemrég rollerre váltott, 
Zsófia pedig a rollert biciklire cserél-
te. Fontos egyébként, hogy speciális 
húzóhámban fussanak a kutyák, mert 
a kereskedelemben kapható átlagos 
eszköz húzás közben összeszorítja az 
állat tüdejét. A versenyeken kötele-
ző, és persze edzésen is elengedhetet-
len felszerelés a kesztyű, a sisak és a 
szemüveg, ugyanis a 30-40 km/h se-
bességet is elérhetik a göröngyös ta-
lajon.

Rendszeresen, hetente több napot 
edzenek a gáton – érintve a kiserdőt 
vagy a Duna-partot –, ami néha ne-

hézségbe ütközik, ugyanis előfordul, 
hogy más kutyások – szabálytalanul – 
póráz nélkül sétáltatják az ebet. Igye-
keznek megállni, ha időben ilyet ész-
lelnek, azonban sajnos volt már ab-
ból nagy esés, illetve veszélyhelyzet, 

hogy a gazdák nem fogják meg az ál-
latot, ami megtámadja a szánhúzó-
kat, azok pedig természetesen nem 
hagyják magukat. Tehát, ha a kutyá-
kat kurjongatással biztató, rolleres, 
biciklis párt látnak „vágtatni” a gá-
ton, senki ne lepődjön meg, nyugod-
tan adjon helyet az edzést végző Dó-
rinak és Zsófiának. A szabadon ku-

tyát sétáltató pedig fogja meg az ál-
latot, és csak akkor engedje el, ha a 
„furcsának tűnő alakok” már messze 
járnak. Amúgy rossz idő esetén vagy 
kánikulában sincs „lazsálás”; a kutyu-
sok futópadon, a gazdik kerékpár gör-

gőn edzenek a légkondicionált szobá-
ban. Dóri és Zsófia szerint mindenki-
nek érdemes kipróbálni az állatokkal 
való közös mozgást, akár csak a fu-
tást, mert ez a tevékenység lelkileg és 
fizikailag is sokkal inspirálóbb, mint-
ha az ember csak egymaga sportolna.

Kovács Attila

S P O RTS P O RT

26-28-ra győzött a Százhalom-
battai KE a Tata csapata ellen az 
NB I/B férfi kézilabda bajnokság 
március 4-i fordulójában.

A múlt heti fájó vereség után tud-
tuk, hogy hazai pályán nem hibázha-

tunk. A héten néhány játékosunk be-
tegség miatt edzést, edzéseket hagyott 
ki, illetve kisebb-nagyobb sérülések-
kel bajlódott, de aki csak tudta vállal-
ta a mérkőzést.

Idegesen kezdtek a csapatok; az 

első gólra négy és fél percet kellett 
várni. Mi nyugodtunk meg hamarabb, 
mert a 8. percre 4-0-ra vezettünk. Ek-
kor egy jó ütemű vendég időkérés kö-
vetkezett, ami az ellenfelet megnyug-
tatta, de minket teljesen összezavart. 
Ennek az lett az eredménye, hogy a 
15. percben 4-8-at mutatott az ered-
ményjelző. A csarnokban senki nem 
értette, hogyan történhetett mindez. 
Sikerült rendezni a sorokat, és vissza-
találtunk a mérkőzésbe, így a különb-
ség nem nőtt tovább a félidő hátralevő 
részében. Az etap zárásaként Kiss At-
tila értékesített egy időn túli szabad-
dobást, és ezzel három gólos hátrány-
nyal vonulhattunk a szünetre (13-16).

A mérkőzés 24. percében egy üt-
közés utáni földetérésnél Fóti Bene-
dek fejsérülést szenvedett. A szünet-
ben rosszul lett, így orvosi felügye-
lettel várta a mentőket, akik kórház-
ba szállították. Bízunk a mihamarabbi 
felépülésében.

A második félidőre egy sokkal mo-
tiváltabb hazai csapat lépett a parket-
tára. Hat perc alatt négy lőtt gól és két 
Kovács János védés mellett, remek 
védekezésünknek is köszönhetően át-
vettük a vezetést 17-16-ra. Ezt követő-
en fej-fej mellett haladtak a csapatok, 
a gólok felváltva estek, de az előny, 
mindig nálunk volt. A meccs 53. per-
cében sikerült először két góllal ve-
zetnünk Mogyorósi Tamás értékesí-
tett büntetője után. A következő ven-
dég támadásnál, beálló pozícióból Ko-
vács János fejét találták el, emiatt és a 
reklamáló tataiak újabb büntetésével 
kettős emberelőnybe kerültünk. Sike-

rült élnünk ezzel a lehetőséggel, és el-
léptünk 26-22-re.

Az utolsó öt percben nem lehetett 
más célunk, mint az előnyből annyit 
megtartani, ami elég a győzelemhez. 
Ez szerencsésen sikerült, így hullám-
zó mérkőzésen, itthon tartottuk a na-
gyon fontos két pontot.

A szép közönség, ismét egy hul-
lámhosszon volt a csapattal, amire 
most is nagy szükség volt. Köszönjük 
a szurkolást!

„Magas színvonalú mérkőzést ját-
szottunk a Tata csapatával. Bár idege-
sen kezdtünk, és percekig egyik csa-
pat sem talált be, végül sikerült négy 
gólos előnyt kialakítani a mérkőzés 
elején. A vendég időkérést követően 
teljesen megzavarodtunk: fordítottak. 
A mi játékunk görcsös volt és lassú. 
A szünetre 3 gólos hátránnyal men-
tünk, azt kértük Renátóval a csapat-
tól, hogy felszabadultan játszunk, ne 
ragaszkodjunk túlságosan a mérkő-
zést megelőzően megbeszélt taktikai 
dolgokhoz; ez bejött. A védekezésünk 
felerősödött, Kovács Jani meg “lehúz-
ta a rolót”. Immáron másodjára jöt-
tünk ki ellentmondást nem tűrően a 
szünet után. Elől végre azt játszottuk, 
amit igazán tudunk; hamar sikerült is 
fordítani, és az előnyünket sikerült a 
meccs végéig megtartani. Gratulálok 
a csapatomnak, igazi csapatmunka 
volt!” – mondta el Koncsár Gergely 
vezetőedző a mérkőzés után.

SZKE: Kovács J., Bokréta, Ko-
vács B. (kapusok), Mogyorósi 6(2), 

Győzelem hazai pályán, szoros 
mérkőzés idegenben

Itthon tartották a két pontot, kevésen múlt Kecskeméten – Tallér 
Zsolt, a battai klub technikai igazgatójának beszámolója az 
utolsó két mérkőzésről.

Foly tatás a 9. ol da lon

Folytatás az előző oldalról
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S P O RTS P O RT
Félegyházi 4, Kerkovits 3, Kővári 3, 
Paizs 2, Gyurcsovics 2, Gálli 3, Kiss 2, 
Keresztes 1, Fóti, Kollonay 2, Kis Mol-
nár, Pap; vezetőedző: Koncsár Ger-
gely.

32-31-es vereséget szenvedett 
idegenben a Százhalombattai 
KE Kecskemét csapatától a feb-
ruár 24-i fordulóban.

A mérkőzést nem kezdtük rosszul. 
A 17. percig felváltva estek a gólok, és 
8-8-at mutatott a tábla. Ekkor követ-
kezett az első hullámvölgy, és a követ-

kező öt percben a hazaiak négy góljá-
ra nem tudtunk válaszolni. Rendez-
tük a sorokat, de a 4 gólos különbség 
megmaradt a szünetig (15-11).

A második félidő első húsz percé-
ben a két csapat közti távolság nem 
nőtt, de sajnos nem is csökkent. Ek-

kor varázsütésre feltámadtunk, és az 
57.percben 29-29-nél utolértük ellen-
felünket.

Izgalmas végjátékban egy gólos 
hátrányban támadhattunk az egyen-
lítésért, ám 20 másodperccel a vége 
előtt egy erősen vitatható játékvezetői 
döntés megfosztott minket az egyenlí-
téstől, és így a pontszerzéstől is.

SZKE: Kovács J, Bokréta (ka-
pusok), Mogyorósi 6 (2), Gálli 3, 
Félegyházi 5, Kővári 2, Gyurcsovics 
1, Paizs 6, Kiss 2, Keresztes, Kollonay, 
Kerkovits 3, Fóti 3, Major, Kis Mol-
nár; edző: Koncsár Gergely

A következő hazai bajnoki 
mérkőzés: Százhalombattai KE- 
Salgótarján, 2023.03.25., szom-
bat 18 óra, battai sportcsarnok. 
A belépés továbbra is ingyenes!

n

Folytatás az előző oldalról

A klub költöztetése, a sok-sok fel-
újítási munka, a támogatók, a szülők 
családok, klubtagok segítsége újabb 
erőt és energiát ad mindenkinek a to-
vábblépéshez. És még a nehézségek 
közepette is újabb sikerek születnek.

A Százhalombattai Lövészklub 
hosszú évek óta jelen van az országos 
versenyek, bajnokságok élmezőnyé-
ben, korosztálytól függetlenül. A fel-
nőtt és junior válogatottsághoz azon-
ban szükséges azokon a kiemelt ver-
senyeken is részt venni, amelyekből a 

válogatási elveknek megfelelően vé-
gül kikerül az a 3 ember, aki Magyar-
országot képviselheti külföldön. 

Szemán Dávid a válogató folyama-
ton mutatott jó teljesítményének kö-

szönheti, hogy a szövetségi kapitány 
javaslatára nemrégiben az MSSZ el-
nöksége megszavazta a csapatba ke-
rülését. Dávid felnőtt pisztolyosként 
az Észt fővárosában Tallinnban, már-
cius 5-től megrendezésre kerülő 10m 
Európa-bajnokság utazó sportlövő 
válogatottjának tagja.

Ugyancsak a nemzetközi megmé-
rettetések útját kezdi Juhász Márton 

is, aki a mozgáskorlátozott férfi pisz-
tolyos válogatott tagja lett az MSSZ 
10 méteres Országos bajnokságán 
győzött 2022. évben, megelőzve töb-
bek között a 4 szeres paralimpikon 
Gurisatti Gyulát.

A Százhalombatta Lövészklub gra-
tulál a sportolóknak! n

Battai sportolók a magyar  
sportlövő-válogatottban

A Százhalombatta Lövészklub életében nem mondhatni, hogy 
minden zökkenő mentesen telik, bár a körülményekhez képest 
mindenki remekül teljesít – tájékoztatta lapunkat Kéri Attila.

A 3 napos rendezvény – mint min-
dig – egy félsziget csúcs kerülő túra-
versennyel kezdődött, sajnos félóra 
késéssel, és az időjárás sem volt ke-
gyes a kapitányokhoz. Féltávot el-
hagyva a csúcs fordulóig remek irá-
nyú és erősségű – A 3/4 és A tető kö-
zött – volt a szél, szinte hátszélben re-
pültek a hajók, bár közben elkezdett 
az eső is erősen szemerkélni.

Ebéd után sajnos az eső erősödött, 
és a szél is leállt. Később megjött a 

szél, és a főbíró rajtra szólította fel a 
résztvevőket, azonban ekkor már úgy 

esett, mintha dézsából öntötték volna 
a vizet, mai lassan szűnt, és bár gyen-
ge volt a szél, újbóli felszólítás érke-
zett a kapitányoknak. Ezen időjárá-
si viszonyok között csak két csendes 
futam teljesült péntek délután, mert 
kiabálás sem, illetve szinte szél sem 
volt. A két futam része volt annak a 6 
futamnak, ami alapján arany – Gold, 
és ezüst – Silver csoportba kerülnek a 
versenyzők.

Szélcsend ijesztette meg a verseny-
zőket másnap szombaton, ami nem 
tartott sokáig, mert a hivatalos rajt 
után fél órával megérkezett várva várt 
A3/4-es szélerő és hétágra sütő nap. 
Egész nap maradt az igazi vitorlázó 
idő, és kialakult két csoportbeosztás, 
amelynek kezdése még 2-2 futam ere-
jéig belefért a napba, aminek végén a 
házigazda horvát rendezők baráti va-
csorára és tombolázóra hívták meg a 
megfáradt kapitányokat.

A párviadalok folytatódtak vasár-

nap. Az első rajt előtt voltak befú-
jások, és már mindenki a „B” vitor-
lán gondolkodott, de 20 perc után a 
szélerő visszaesett az előző napi A ¾ 
szintre. A pálya iránya ellentétes volt 
a szombatival. A szélirányváltozások 
miatt többször kellet pár fokot iga-
zítani a pályán. Ebéd után mindenki 
folytatásra számított, de a szélirány 
megtréfálta a rendezőket. Volt egy 
rajtolás 13.10-kor, de tömeges korai 
rajtra sikeredett, amit visszafújtak, 
az újra kezdésre azonban már más-
fél órát várni kellet a kedvezőtlen, 180 
fokos szélfordulat miatt; ez feladta a 
leckét a rendezőknek.

A 33 fős nemzetközi mezőny – hor-
vát, olasz, svéd, magyar, román, szlo-
vák, montenegrói, norvég – A-B cso-
portokban 15 futamot teljesített.

Battai eredmények: VII. Forró 
Krisztián, XIV. Forrai Csaba, XIX.
Illés Zoltán, XXV. Schulek János, 
XXXI. Kunvári Sándor. n

Nemzetközi versenyen jártak a 
modellvitorlázók 

A százhalombattai Dunamenti Energia Modellező Klub maroknyi 
kis csapata – 5fő + 2 fő támogató – képviselte a magyar modell-
vitorlázókat a horvátországi, rogoznicai IOM hajóosztály bajnok-
ságán a március 2-4-én. A versenyről – amelyet helyezésekkel 
zártak a battaiak – Kunvári Sándor egyesületi tag számolt be. 
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Keresztrejtvény
A worldwideweb, azaz a világháló születésnapja március 12-e. Tim Berners-Lee szoftvermérnök, 1989-ben ezen 
a napon adta be a távoli számítógépek egymással való kommunikálásának ötletét, amelyből hamarosan kifejlő-
dött az internet. Valósággal berobbant az életünkbe, az eltelt 33 év alatt hatalmas változásokat hozott – hogy en-
nek a haszna több-e, vagy a kára, arról hosszan lehetne vitatkozni. Mai rejtvényünk egy ezzel kapcsolatos idéze-
tet tartalmaz.
A megfejtéseket 2023. március 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 kaphat-
ja meg.
A harmadik számban megjelent rejtvényünk helyes megfejtéséért a Biksi Méhészet egy üveg egészséges mézét Fekete Ferenc 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

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

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


