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További eredmények: Jószai Te-
odóra, DK, Jobbik, Momentum, 
MSZP, LMP, Párbeszéd összefo-
gás, 42,32%, 26328 szavazat, Bot-
ló Kornél, Mi Hazánk, 5,69%, 3537 
szavazat, Zseli Bernadett, MKKP, 
3,16%, 1968 szavazat, Kámány Já-
nos Krisztián, 1,27%, 790 szavazat, 
Dorogi Gyula, független, 1,14%, 712 
szavazat, Prohászka György Já-
nos, Normális Párt, 0,59%, 367 sza-
vazat.

A tájékoztató adatok alapján orszá-
gosan a FIDESZ-KDNP kétharmados 
többséget jelentő 135, a DK, Jobbik, 
Momentum, MSZP, LMP, Párbeszéd 
összefogás 56, a Mi Hazánk 7, a Ma-
gyarországi Németek Országos Ön-
kormányzata 1 parlamenti mandátu-
mot szerzett.

A választók csaknem 74%-a já-
rult az urnákhoz Százhalombat-
tán, ami több mint 5%-al maga-
sabb a 69,54%-os százalékos or-
szágos részvételnél. A város 16 

szavazó körében törvényesen, rend-
ben és rendkívüli esemény nélkül zaj-
lott le a voksolás, a jegyzőkönyvek ki-
állítása és a szavazatszámlálás. A Pol-
gármesteri Hivatal kollégái mellett 
közel 200 szavazatszámlálási bizott-
sági tag vett részt a választás lebonyo-
lításában.

Bóna Zoltán szerkesztőségünkhöz 
eljuttatott levelében mondott köszö-
netet a választóknak:

Tisztelt Választópolgárok!
Egy tisztességes versenyben és egész-
séges politikai kultúrában a köszönet-
nyilvánítás és gratuláció nem az ered-
mények függvénye. Szintén független 
a választás kimenetelétől az, hogy a 
magas részvétel a megválasztott or-
szággyűlés és képviselő legitimáció-
ját erősíti.

Éppen ezért mondok köszönetet 
minden választópolgárnak, aki részt 
vett a vasárnapi parlamenti választá-
son és gyermekvédelmi népszavazá-
son. Külön köszönöm mindazok bi-
zalmát, akik a kereszténydemokra-
ta kormányzás folytatására és rám 
IGEN-nel, a gyerekvédelmi népszava-
záson pedig NEM-mel szavaztak.

Külön köszönet és hála jár annak 
a megszámlálhatatlan közösségnek, 
akiknek a munkája, kitartása, együtt-
működése és imája hozzájárult a si-
kerhez. Közös győzelem ez, aminek a 
gyümölcséből hiszem, hogy minden 
jóérzésű és tenni akaró polgár része-
sülhet választói aktivitástól és politi-
kai hovatartozástól függetlenül.

Jelölttársaimnak ezúton fejezem 
ki elismerésem az elért eredmények-
hez. Külön köszönöm azon jelöltek jó-
kívánságát, akik politikushoz méltóan 
már kifejezték gratulációjukat a győ-
zelemhez.

Bóna Zoltán
országgyűlési képviselő

 n

Bóna Zoltán maradt az 
országgyűlési képviselő 

A FIDESZ-KDNP színeiben induló politikus Pest megye 8.sz. 
választókerületében – az előzetes eredmények alapján – 
45,83%-al, 28511 szavazattal győzött az április 3-i ország-
gyűlési választáson. A városvezető gyümölcsöt, édes-

séget és egy kabalafigurát tartalma-
zó ajándékcsomaggal köszöntötte az 
új balettos tanítványokat. Vezér Mi-
hály elmondta, hogy az önkormányzat 
négy családot, összesen 17 főt szállá-
solt el a hotelben az ellátásról is gon-
doskodva, Klimsa Arthúr volt képvi-
selő is több családot fogadott be, il-
letve valószínűleg mások is nyújtanak 
hasonló segítséget. Az önkormány-
zat igyekszik mindenben segíteni az 
új helyre való beilleszkedést, amihez 
sok felajánlás érkezett a városlakók-
tól. Több szakember mentális segít-
ségnyújtással is jelentkezett, amit ko-
ordinálnak – tette hozzá a polgármes-
ter. 

Vezér Mihály közösségi oldalán is 
köszönetet mondott az összefogásért:

„Örömmel mondhatom, hogy fo-
lyamatosan érkeznek a különböző 
nagylelkű felajánlások, amiket ezúton 
is nagyon szépen köszönök! Házi Ta-
más balettművész, a Batta Balett Stú-
dió vezetője azzal a kedves felajánlás-
sal keresett meg minket, hogy szíve-
sen adna órákat a táncolni vágyóknak, 
amit három kislány is nagy örömmel 
fogadott, így csatlakoztak a csoportos 
óráihoz. Köszönöm Házi Tamás mű-

vész úrnak, és köszönöm mindenki-
nek honfitársaink támogatását!”

Házi Tamás reményét fejezte ki, 
hogy a tánc és a közösségi élmény se-
gítségével a gyerekek számára elvisel-

hetőbbé a tehető a sok megpróbálta-
tás, és a szülőkről is lekerül némi te-
her a foglalkozások idejére. 

A kárpátaljai családok köszöntet 
mondtak nem csak a balett oktatás, 
hanem az ellátásért is.

n

Ifjú balerinák
Az ukrajnai háború miatt Százhalombattára érkezett 
családok számára ajánlott fel oktatási lehetőséget Házi 
Tamás balettművész, a Batta Balett Stúdió vezetője. A 
csoporthoz nagy örömmel csatlakozott három ifjú hölgy, 
akiket Vezér Mihály polgármester az egyik foglalkozáson 
látogatott meg.
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Vezér Mihály polgármester el-
mondta, hogy szeretnék csökkenteni 
a beépítettségi arányt, mert a családi 
házas övezetekben történő építkezé-
sek egyre nagyobb terhet rónak a vá-
rosra. Jelenleg egy telek 30%-a épít-
hető be. Az új szabályozás hét év múl-
va lépne életbe, így a kifutó projektek 
befejeződhetnek, anélkül, hogy az ön-
kormányzatnak jelentős kártérítést 
kéne fizetnie a kivitelezőnek a korlá-

tozás miatt. A város módosíthatja a 
HÉSZ-t, de ez nem lehet visszamenő-
leges hatályú. 

A polgármester szólt arról is, hogy 
olyan építkezések is történtek az utób-
bi időben, amelyek meghaladták az 
érvényben lévő mértéket. Az ellenőr-
zés nem kellő erejű, mert az már több 
éve kikerült az önkormányzat hatás-
köréből, ezért igyekeznek felhívni erre 
az illetékes hatóság figyelmét. n

A résztvevőket dr. Polt Péter, leg-
főbb ügyész és dr. Senyei György, az 
Országos Bírósági Hivatal elnöke kö-
szöntötte.

Dr. Senyei György köszöntőjében 
kiemelte, hogy Érd, mint megyei jogú 
város folyamatosan növekvő lakosság-
száma indokolttá tette egy helyi bíró-
ság felállítását. A járványhelyzet ugyan 

még inkább átformálta a bíróságok-
hoz való hozzáférés fogalmát, hiszen 
a digitalizáció térhódításával egyre na-
gyobb szerepet kap az online ügyinté-
zés. Ennek ellenére nem szorulhat hát-
térbe a bíróságok fizikai megközelíthe-
tősége és az a célkitűzés sem, hogy a 
jogkereső állampolgárok a lakóhelyü-
kön intézhessék bírósági ügyeiket. Az 
Érdi Járásbíróság 2019-ben ideiglenes 
bérleményben kezdte meg működését, 
végleges és méltó elhelyezésére a most 
átadott, a bírósági építészeti hagyomá-
nyok szerinti, ügyészséggel közös épü-
letben kerül sor.

Dr. Polt Péter ünnepi beszédében 
hangsúlyozta, hogy átadott új épület-
tel gazdagodik az igazságszolgáltatás, 
a bíróság, és az ügyészség, valamint 
gazdagodik Érd városa is. Az ügyész-
ség a büntetőeljárásban hagyományo-

san és képletesen híd szerepet tölt be 
– emelte ki a legfőbb ügyész. A híd pil-
lérei pedig összekötik a büntetőeljá-
rásban eljáró hatóságokat, adott eset-
ben a büntetőeljárásban részt vevő 
személyeket, továbbá az egyes eljárá-
si szakokat. A kollégák lelkiismeretes 
és színvonalas munkáján támaszkod-
nak, és e tekintetben egyáltalán nem 

mellékes, hogy ezt a 
munkát hol, és milyen 
körülmények között 
végzik. 

A XXI. századi kö-
vetelményeknek meg-
felelő új komplexum-
ban összesen 10 tár-
gyalótermet és egy 
ügyfélközpontot ala-
kítottak ki. Az ügyész-
ségi épület teljes mér-
tékben korszerű és im-
már lehetőség nyílik 

arra is, hogy az ügyészeket és a mun-
kájukat segítő kollégákat külön iro-
dákban lehessen elhelyezni.

Az Országos Bírósági Hivatal tájé-
koztatása szerint az Érdi Járásbíróság 
az egyik legnagyobb ügyforgalmú bí-
róság a Budapest Környéki Törvény-
szék illetékességi területén: 2021-ben 
összesen 3.416 ügy érkezett a járás-
bíróságra, amelynek 68%-a polgári, 
32%-a pedig büntető és szabálysérté-
si ügy volt. A jelentős ügyforgalomhoz 
igazodik a bíróság létszáma is. Az Érdi 
Járásbíróságon jelenleg 11 bíró és 29 
igazságügyi alkalmazott dolgozik. Az 
érdi ügyészi létszámot tekintve Pest 
megye harmadik legnagyobb ügyész-
sége, csak a Budakörnyéki és a Gödöl-
lői Járási Ügyészség előzi meg. A szer-
vezeti egység összesen 15 munkatárs-
ból áll. n

A Százhalombattai Csobolyó Bor-
barát klub meghívásnak eleget téve, 
Vezér Mihály polgármester ünnepé-
lyes keretek között nyitotta meg a ren-
dezvényt. A városvezető polgármeste-
ri különdíjakat, serleget ajánlott fel a 
2022. év legjobb borok I. helyezett-
jeinek, fehér, vörös és rose kategóri-
ában, valamint a 2022. év város leg-
jobb bora kategóriában. 

Vezér Mihály gratulált a szerve-
zőknek, a versenyző borászoknak a 
nagy hagyománnyal rendelkező ese-
ményhez. „Büszke vagyok arra, hogy a 
régióban központi szerepet vállal a 20 
éves Csobolyó Borbarát Klub közössé-
ge, öregbítve ezzel városunk hírnevét 
is, ápolva a borkultúrát, a jó kapcsola-
tokat szomszédainkkal” – írta közös-
ségi oldalán a polgármester. n

Módosulhat a HÉSZ
Rendkívüli ülésen tárgyalt a Helyi Építési Szabályzat változtatá-
sának előkészítéséről a százhalombattai képviselő-testület.

Átadták az Érdi Járásbíróság 
és Ügyészség új épületét

Az Érdi Járásbíróság és Járási Ügyészség 2019 január 1-jén 
kezdte meg működését, az új épületet ünnepélyes keretek között 
a Szabadság téren adták át március 30-án. Az illetékességi terü-
let Érd, Diósd, Százhalombatta, Pusztazámor, Tárnok, Törökbá-
lint és Sóskút településeket foglalja magában.

Regionális Borverseny
Negyvenharmadik alkalommal rendezték meg az eseményt Száz-
halombattán az Óvárosi Zenálkó Etel Közösségi Házban március 
25-én. A versenyre a borászok a Százhalombattán és a régióban 
termelt borokat vitték el, amelyeket társadalmi és szakmai zsűri 
bírált el.
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PROG RAM AJÁN LÓPROG RAM AJÁN LÓ
Április 8. (péntek) 16.00-18:00 

óráig: Kisállat bemutató - BKK
Április 9. (szombat) 18:00 órá-

tól: Proseccos éjszakák – Zenés-táncos 
est – BKK színházterem (Az előadás in-
gyenes, de a jegyváltás kötelező.)

Április 10. (vasárnap): Platform 
játékok versenye (jelentkezési határidő 
középiskolások számára) – HBVK

Április 10. (vasárnap) 10:00-
13.00 óráig: Húsvéti családi délelőtt 
– Kézműves foglalkozás Gebei Katival 
– BKK 

Április 10. (vasárnap) 11:00 
órától: Gombóc Artúr a világ körül – 
Rátonyi Róbert Színház mesedarabja – 
BKK színházterem (A darabra a koráb-
ban megváltott jegyek érvényesek)

Április 11. (hétfő) 10:00 órától: 
Nagy Versmondás 2022 –– Közös sza-
valás a Szent István téren

Április 11. (hétfő) 18:00 órától: 
Levegőt! –– A Felhőjárók Mozdulat-
színház Költészet napi ünnepi műsora 
- BKK színházterem (Az előadás ingye-

nes, de a jegyváltás kötelező.)
Április 13. (szerdáig): Margittai 

Adrienn Emlékkiállítás – BKK Emele-
ti Galéria

Április 14. (csütörtök) 14.00 
órától: Minitábor: Ujjbáb készítés és 
mese - „Matrica” Múzeum

Április 15. (péntek) 10.00-
14.00 óráig: Régészeti Park Százha-
lombatta, látogatható.

Április 18. (hétfő) 8:00 órától: 
Nagy locsolás – Forrás Néptáncegyüt-
tes Független Színház közreműködésé-
vel – Vasútállomás-Szent István tér

Április 19. (kedd) 18:00 órától: 
Hitvallás –– Egy este Benkő Péterrel – 
BKK kamaraterem 

Április 20. (szerda) 15.00 órá-
tól: „Matrica” Múzeum Baráti Köre: 
előadássorozat, előadó: Heiter Ottilia – 
„Matrica” Múzeum

Április 20. (szerda): Homolya 
Gábor vidám vadászati kiállítás – BKK 
Előtéri vitrinek (megtekinthető május 
15-ig.) n

HÍ REK-AK TU A LI TÁ SOKHÍ REK-AK TU A LI TÁ SOK
Enyhítések az Idősek Gondo-

zóházában. Megszűnt a látogatási 
és a kijárási tilalom az intézményben. 
Az épületben azonban a maszk viselé-
se továbbra is kötelező. Fekvő beteg lá-
togatása esetén az intézmény szükség 
szerint biztosítja a védőfelszerelést.

***
Álláslehetőség. Szakassziszten-

seket keres több területre a Százha-
lombattai Egészségügyi Közalapítvány 
a Százhalom Egészségügyi Központ - 
2440 Százhalombatta Gesztenyés út 10 
szám alatti – szakrendelőjébe. Elsősor-
ban endoszkópos, sebészeti, nőgyógy-
ászati, reumatológiai, ortopédiai, tra-
umatológiai, röntgen vagy radiológiai 
OKJ végzettséggel rendelkezők jelent-
kezését várják. Az Intézmény nem tar-
tozik az egészségügyi szolgálati jogvi-

szony alá. Munkavégzés hétfőtől pén-
tekig van, a hétvégék és ünnepnapok 
szabadok. Jelentkezni telefonon vagy 
e-mail-ben lehet Erben Attiláné vezető 
asszisztensnél. E-mail: fonover@mail.
battanet.hu, telefon: 06-30-819-0586.

***
Lomtalanítás. Begyűjti a lomo-

kat a Szákom Kft. Dunafüreden, Új-
telep-urbáriumban és Ófaluban áp-
rilis 21, 22, 23-án (csütörtök, péntek, 
szombat). A lakótelepi városrészekben 
idén is házhoz (lépcsőház) menő lom-
talanítást végeznek, a közös képvise-
lővel való egyeztetés alapján. Begyűj-
tik a veszélyes hulladékokat is, április 
23-án, 8 és 14 óra között a dunafüredi 
Vasút utcában, a Városi Szabadidő 
Központ előtti parkolóban. Részletek a 
hirtukor.hu oldalon. n

Tisztelt Szülők!
Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a gyermek-szakrendeléssel 
összefüggő probléma - az általam kezdeményezett megbeszélés 
során - megoldódott.
A gyermekek szakorvosi ellátása nem szűnik meg, sőt szélesebb körben ke-
rül megvalósításra, a vonatkozó jogszabályokat figyelembe véve. A megol-
dás az Önkormányzat részéről semmilyen plusz költséggel nem fog járni. 
A gyermekek helyben történő szakellátásának a továbbiakban semmilyen 
akadálya nincs. Köszönöm minden érintett fél konstruktív közreműködését!

Tisztelettel: Vezér Mihály polgármester

A korábbi évekhez hasonlóan a Ba-
rátság Kulturális Központ idén is meg-
szervezi a Nagy versmondást a Szent 
István téren 10.00 és 13.00 órai kez-
dettel. Az általános iskolák alsó és felső 
tagozata, valamint a középiskolák diák-
jai mellett a délutáni közös szavalásra 
a városlakókat is invitálja a kulturális 
központ. Az eseményen közreműködik 

Dánielffy Gergely énekes, előadó, szín-
művész és Nagy Péter János színmű-
vész, valamint Forrás Néptáncegyüttes 
Független Színház szólistái. Este 18.00 
órától Levegőt! címmel a Felhőjárók 
Mozdulatszínház költészet napi ünne-
pi műsorát láthatják, melyre ingyenes 
regisztrációs jegyek igényelhetők az in-
tézmény jegypénztárában. 

A közelgő Húsvét jó lehetőséget 
ad arra, hogy kicsik és nagyok együtt 
kézműveskedjenek a BKK családi dél-
előttjén április 10-én, vasárnap 10.00 
órától. 11.00 órától a Gombóc Artúr a 
világ körül című zenés mesejátékot is 
megtekinthetik. 

A húsvéti hagyományok jegyében 
ebben az évben ismét egy Nagy locso-
lásra várja a lányokat és a fiúkat a For-
rás Néptáncegyüttes Független Szín-
ház és a Barátság Kulturális Központ a 
Szent István téren. 

A programok részletei megtalálha-
tóak a www.baratsagkk.hu honlapon, 
valamint az intézmény Facebook olda-
lán.  n

Április színei a Barátság 
Kulturális Központban

A Magyar Költészet Napja 1964 óta április 11-e, József Attila 
születésnapja. Az elmúlt évek on-line megemlékezései után idén 
újra közösen ünnepelhetjük a magyar irodalom legszebb napját.

Az első B. M. E. Húsvéti Családi Nap
2022. 04.16.-án szombaton 10:00-16:00 óra között

helyszín: Százhalombatta Óváros
Sirály játszó és pihenő park (Kossuth Lajos u.)

Programok:
• Tojáskeresés a kicsiknek (ételallergiát kérjük előre jelezni!)
• 10:00-13:00 Főzőverseny (jelentkezni Szabó Gábornál 06-20-222-2930)
• 10:00-12:00 Lovagoltatás a Kadar tanya jóvoltából (a lovak répával és almá-
val „üzemelnek”)
• íjászat a Battai Íjászokkal
• 11:00-től rövid táncbemutató az Anna Dance Company- tól
• 10:00-16:00 cross training verseny az RFittness szervezésében
• Családi játékos vetélkedő kicsiknek, nagyoknak

• tojásba dobás (nevezés 1 db főtt tojással)
• patkó hajítás
• kapura rúgás
• sodrófa hajítás

• Kerékpáros, rolleres ügyességi verseny (egyéni védőfelszerelés ajánlott!)
• 13:00-14:00 Egészségügyi bemutató
• Motor simogató

A rendezvényt „Batyus buli” -ként szervezzük!
A rendezvény ideje alatt az érintett útszakasz  

a forgalom elől lezárásra kerül.
további információ: Szabó Gábornál 06-20-222-2930 

vagy Bercinél 06-70-414-8464

KÖZLEMÉNY
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Az együttes nem protokoll elő-
adással készült, hanem „családi 
fénykép nézegetéssel”, emléke-
zéssel. 

A gálán Vezér Mihály polgár-
mester, – aki 1985 óta segíti az 
együttest – személyes visszaem-
lékezése során a többi között el-

mondta, hogy a Forrás jelenléte 
a városra nézve meghatározó je-
lentőségű volt. Ami az építészeti 
környezeti hatást illeti, az együt-
tes külön Táncházban működhet 
a Szent István téren. A társadalmi 
kapcsolatokat is nagyban erősí-
tette a néptánc a Summerfest ré-
vén is. Százhalombatta és a Forrás 
találkozása is azt mutatja, hogy a 
város mindenkit tiszta szívvel, ön-
zetlenül befogad, aki jó akarattal, 
értékteremtő szándékkal érkezik. 
„A betonon, az aszfalton kivirág-
zott a magyar népművészet”. A 
társulat Százhalombatta nagykö-
vete, egyben az egyetemes emberi 
értékek letéteményese is. Elviszi a 
világba a magyar kultúrát, a nem-
zetközi kapcsolatok révén pedig 

hozzánk is sok ország látogat el, 
feltárva a színes kultúrkincseket. 
A kultúrát nem lehet megörököl-
ni, azt tovább kell adni az újabb 
generációk számára, különben el-
vész – fogalmazott Vezér Mihály.

Nagy Balázs alpolgármester 
– aki 15 éven keresztül maga is 

tagja volt az együttesnek – a töb-
bi között kiemelte, hogy a For-
rás „meghatározó alakja lett nem-
csak a hazai, hanem a nemzetközi 
amatőr néptáncmozgalomnak is.” 
Szólt az együttes hazai és nemzet-
közi sikereiről, fellépéseiről, te-
levíziós szerepléséről, amelyek 
Százhalombatta hírnevét is öreg-
bítik. Hálás szívvel emlékezett 
az összetartó közösségre, amely-
ben értelmes elfoglaltságra lel-
tek a fiatalok, hagyománytisztelő 
gondolkodásmódra tanítottak és 
életre szóló kapcsolatokat szerez-
tek. Köszönetét fejezte ki a forrá-
sos százhalombattai családoknak, 
amelyek segítsége nélkül ma nem 
lennének gyermek csoportok. A 
kiemelkedő teljesítményhez szük-

séges volt az is, hogy a városban 
mindig rendelkezésre álltak a 
megfelelő anyagi erőforrások, és 
mindig megvolt az önkormány-
zat, illetve a fenntartó Magya-
rok Öröksége Alapítvány támo-
gató hozzáállása is. A teljesség-
igénye nélkül megemlékezett sok 

kiváló művészről, koreográfusról 
és meghatározó táncosról. Nagy 
Balázs külön tiszteletét, köszöne-
tét, és háláját fejezte ki Szigetvá-
ri József alapítónak, a Forrás ve-
zetőjének, „aki nélkül a magyar és 
nemzetközi néptáncmozgalom, a 
magyar kultúra, Százhalombat-
ta Város megítélése nem az len-
ne, ami”.

Szigetvári József ajándék kísé-
retében köszönetét fejezte ki Ve-
zér Mihálynak, Nádasy István-
nak, aki 20 évig volt a működte-
tő alapítvány kuratóriumi elnöke, 
Bóna Zoltán, mostani elnöknek, 
Ágostonné Németh Irénnek, aki 
két évtizedig volt kuratóriumi tag. 
Külön köszönetet mondott Ka-
kukk Pál egykori vezető koreográ-

fus, táncosnak, aki a mai napig 
aktívan tevékenykedik.

A jubileum alkalmából Szi-
getvári Józseffel idéztük fel 
a kezdeteket és az együttes 
működésének főbb állomá-
sait. 

- Hogyan kerültél kapcsolat-
ba a néptánccal, mikor fogalma-
zódott meg benned, hogy ebbe az 
irányba szeretnél orientálódni?

- Gimnazista koromban, a 
’80-as években javában dívott a 
táncházmozgalom, sok barátom 
járt táncházba, illetve fővárosi 
együttesekben táncolt. Én is be-
kerültem ennek a sodrásába, és 
nem is tudom pontosan megmon-
dani, hogy miért, de úgy éreztem, 
hogy hazaérkeztem. Csak ké-
sőbb derült ki számomra, hogy a 
nagymamám a maglódi és ecseri 
Gyöngyösbokréta Együttesek ve-
zetője volt, a legnépszerűbb kor-
szakban. Megtudtam azt is, hogy 
a magyar népművészet mellett el-
kötelezett Muharay Elmérrel dol-
gozott együtt. Lelkes gyűjtője volt 
a Táncművészet című újságnak, 
szóval nagyon benne élt ebben 
a közegben. Amikor aztán ezzel 
szembesültem, sokat beszélget-
tünk a néptáncról, a szakmáról. 
Sok élmény köt a Vadrózsák Nép-
táncegyütteshez, amelyben tán-
coltam; próbák, fellépések, nem-
zetközi turnék.

- Hogy emlékszel vissza az ala-
pításra, hogyan született meg 
benned az elhatározás, még 
1984-ben?

- Igazából nem fogalmazódott 
meg bennem konkrétan az együt-
tes alapítás. Mivel érdi voltam, 
az ottani művelődési házban el-
indítottam egy gyermek néptánc 
szakkört ’83-ban, de nem szere-
pelt a terveim között ennek bő-
vítése. Inkább sodródtam az ese-
ményekkel. Az érdi Vörösmar-
ty gimnáziumban ugyanis mű-
ködött egy diák színjátszó kör, 
amelyet Iványi Kati vezetett. Vele 
beszélgettünk egy közös kirán-
duláson arról, hogy jó lenne, ha 
akár a Vörösmartyban is indulna 
néptánctanfolyam. Később Kati 
megkeresett, hogy az egyik da-
rabjukhoz készítsek koreográfi-
át. Miután ez megtörtént, meg-
erősödött bennünk az elhatáro-

„Kőből, fából házat… igékből várat” – Forrás ’35
A fenti, Kós Károlytól származó idézet volt a mottója a fennállásának 35 éves 
jubileumát ünneplő százhalombattai Forrás Néptáncegyüttes Független Színház 
gálaműsorának. A nagyszabású produkciót a járvány miatt két év csúszással, 
idén március 26-án és 27-én adták elő az együttes korábbi és jelenlegi táncosai 
a Barátság Kulturális Központban. A jeles esemény alkalmából Szigetvári József 
alapítóval, a társulat vezetőjével, egyben művészeti igazgatójával beszélgettünk.

Foly tatás a következő ol da lon
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zás, hogy a középiskolában is le-
gyen táncoktatás. Végül zöld utat 
kapott a kezdeményezés, és elkez-
dődhetett az osztályonkénti to-
borzás, ami után ’84 októberé-
ben megtartottuk az első próbát 
az ebédlőben, meglepetésre 50 
fölötti létszámmal. Két hét múl-
va már a tornateremben voltunk, 
mert egyre többen jelentkeztek.

- A következő évben átmen-
tetek Százhalombattára. Miért 
döntöttél így?

- Egyrészt a helyszűke miatt, 
ugyanis már kiszorultunk az au-
lába, a folyosóra, másrészt az ala-
pítástól kezdve a gyerekek fele 
érdi, másik fele battai volt. Hiva-
tásos táncosként dolgoztam akko-
riban, és a napi feladataim után, 
társadalmi munkában vezettem 
az együttest, amely kinőtte a gim-
náziumot, nehéz volt már ilyen 
körülmények között megtarta-
ni a foglalkozásokat. Hét hónap-
pal a megalakulás után már or-
szágos nagydíjat nyertünk Eger-
ben ’85-árilisa végén, majd a 
battai táncosok kérésére az ottani 
sportcsarnokban léptünk fel má-
jus 1-jén. 

Bencsik Ildikó volt a battai 
művelődési ház szervezője, aki-
vel megállapodtunk abban, hogy 
majd még beszélünk az együttes-
ről. Meg is kerestem szeptember-
ben, hogy nem lenne-e mód arra, 
hogy otthont adjanak az együt-
tesnek. Ildikó megszervezett egy 
beszélgetést Takács Péter akkori 
igazgatóval, aminek nyomán ok-
tóberben már a mostani BKK ka-
maratermében próbálhattunk, 
mert a színháztetem még nem ké-
szült el; lenyűgöző élmény volt. 
Rögtön nekiálltam a battai gyer-

mek oktatás indításának is, meg-
lepetésemre mintegy 300-an je-
lentkeztek. Nos, így kerültünk át 
Százhalombattára, tulajdonkép-
pen az itteni gyerekek javaslatára. 

 - Melyek voltak az együttes 
életében a legfontosabb mérföld-
kövek?

- Bátor ugrás volt rögtön ’85 
decemberében, hogy bemutat-
tuk a Betlehem című táncszínhá-
zat, amit Sebestyén Márta énekes 

itt felvett lemeze ihletett. A követ-
kező évek kérdése az volt, hogy a 
15,16,17 éves fiatalokkal marad-
junk-e a kicsit „gimis” léptéknél, 
vagy – a társaság egy részének 
felvetésére – komolyabb formá-
ban működjünk. Ez vízválasztó 
volt, mert akik inkább csak hob-
bi szintnél maradtak volna, azok 
nem szerettek volna többet pró-
bálni. Végül eldöntöttük, hogy az 
eddigieknél sokkal többet aka-
runk kihozni az együttesből, ami 
természetesen veszteséggel járt a 
tagságot illetően. 

Óriási lépés volt az első minősí-
tés Mosonmagyaróváron ’88-ban, 
amikor az ezüst fokozat legfelső 
szintjét kaptuk meg. Rendkívül 
intenzív munka kezdődött el in-
nentől kezdve, rengeteg, akár hét-
végi próbával, aminek eredmé-
nyeként megszereztük ’94-ben a 
legmagasabb országos arany mi-
nősítést. Igen figyelemre méltó 
teljesítmény volt ez, mert senki-
nek sem sikerült elérni ezt mind-
össze 10 év alatt, úgyhogy erre a 
szakma is felkapta a fejét. Még 
abban az évben 1-1 hónapos ame-
rikai és mexikói turnén vettük 
részt, illetve megrendeztük az 
első Summerfestet, négy külföl-
di együttessel a művelődési ház 
színháztermében augusztus 12-
én. 

Egyébként az I-es iskolában 
’91-ben az órarendbe illesztett 
néptáncoktatás is elkezdődött, 
valamint szintén abban az év-
ben, a Városi Zeneiskolában or-
szágosan elsőként létrejött egy 
néptánctagozat, aminek nyomán 
az intézmény művészeti iskolává 
minősülhetett át. 

Meghatározó volt, hogy amikor 
már 500-as létszámra bővültünk, 
létrehoztam a Magyarok Öröksé-
ge Alapítványt ’91-ben, amely ak-
kor még formabontó módon, a 
Forrás fenntartója lett, az orszá-
gos gyakorlat szerint akkor még 
ez feladat a művelődési házakhoz 
tartozott. 

További lépcsőfok volt, a 
Pesovár Ferenc Alapfokú Művé-
szeti Iskola megalapítása, az in-
tézmény 2003 szeptemberében 
önállóan kezdte meg munkáját az 
alapítvány keretei között.  Egyéb-
ként ez is „megrázta” az országot, 
mindenkit meglepett, hogy kilép-
tünk a zeneiskolából.  

A következő nagy forduló a 
2020-as évben volt, amikor füg-
getlen színház lett a Forrás; ezt 
sem értette senki. Szerintem az 
idő, úgy ahogy a többit, ezt a lé-
pést igazolja majd, annál is in-
kább, mert így egy szintre kerül-

tünk a Szegedi Kortárs Balett és 
a Győri Balett társulatával, illetve 
az állami, vagy fővárosi fenntartá-
sú színházakkal. Bekapcsolódhat-
tunk Déryné programba, amely 
támogatja az magas minőségű or-
szágjáró fellépéseket. A Forrás 
három művel pályázott, mind-
egyiket beválasztották a program-
ba. Három tagozatra bővültünk, a 
néptánc és a színház mellett meg-
jelent az érzékenyítő előadás, sze-
retnék továbbvinni azt, amit el-
kezdtünk a Felhőjárókkal.

Kiemelendő az is, hogy a For-
ráshoz köthető Summertfest ré-
vén nemcsak a hazai, hanem a 
nemzetközi folklórfesztiválokat 
szervező szövetségnek, a CIOFF-
nak is fellegvára lettünk, Százha-
lombatta is otthont adott a szer-
vezet világkonferenciájának ta-
valy.

- Honnan kaptál erőt ahhoz, 
hogy soha ne add fel, és végig 
tudd vinni azt, amit elterveztél? 

- Nehéz erre egyértelmű vá-
laszt adni, de van egyfajta külde-
tés. Úgy látom, hogy előbb vagy 
utóbb sokan kapnak feladatot az 
élettől, Istentől, ha úgy tetszik, 
és talán nem is tudják, hogy mi-
ért nekik kell azokat beteljesíte-
ni. Én egy pedagógusnak készü-
lő srác voltam, aki, nagyon szereti 
a néptáncot és a közösséget. Nem 
terveztem el tudatosan, amit vé-
gül sikerült létrehozni, egyszerű-
en a dolgok közepén találtam ma-
gam, innentől kezdve viszont az 
a kérdés, hogy végig csinálod-e 
tisztességesen, ami neked ada-
tott. Hiszek abban, hogy nagyon 
nagy összetartó ereje van a csa-
ládnak, – a társulat is az – és ab-
ban is, hogy a fiataloknak szük-
sége van egy olyan közösségre, 
amelyben biztonságban érezhe-

tik magukat. Valóban sok nehéz-
séggel kellett és kell megküzdeni, 
ilyenkor mindig a Bibliában sok-
szor szereplő felszólításból merí-
tek erőt, miszerint; „ne féljetek!” 
Ezután megtalál a helyes gondo-
lat, ami nem a te érdemed. Ezek a 
helyzetek is megtanítanak köszö-
netet mondani, de hálára indít az 
is, ha nem történik semmi rossz. 
Szeretném, ha ezt a két alapelvet 
minden Forrásos magával vinné 
az életben. (Fotók: Gartai Nóra)

Kovács Attila

Folytatás az előző oldalról
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Császár Péter, a finomító igazga-
tója az átadáson elmondta, hogy jó 
kapcsolatot ápolnak az iskolával, a 
cég máskor is nyújtott már segítsé-
get. Az intézményi alapítvány keres-
te meg a gépekkel kapcsolatban a vál-
lalatot, most sem volt kérdéses, hogy 
eleget tegyenek a kérésnek. A nyelvi 
és a digitális kompetencia fejleszté-
se mára elengedhetetlen, ezért is ado-
mányozott a MOL már nem használt, 
de jó állapotú asztali számítógépeket. 
A cég jelen van a város életében, ezért 
is igyekszik más területen is segíteni – 
tette hozzá Császár Péter.

Dr. Horváthné dr. Hidegh Anikó, 
az Arany iskola intézményvezető-
je köszönetét és örömét fejezte ki az 
adományért. Hangsúlyozta, hogy na-
gyon fontos a digitális tananyag köz-
vetítése a tanulók felé, ahogyan az 
az elmúlt időszakban is megmutat-
kozott. Az iskola gépparkja öregszik, 
ezért nagy hasznát látják a most ka-
pott eszközöknek, amelyeket az alsó 
tagozatos tantermekben helyeznek el. 
A számítógépek használata mára be-
épült az oktatásba, a pedagógusok na-
ponta ezek segítségével végzik mun-
kájukat. n

Digitális segítség
Nyolc darab, billentyűzettel és egérrel ellátott, Windows 
programmal telepített számítógépet, valamint monitort 
ajándékozott a MOL a százhalombattai Arany János iskola 
alsó tagozatának.

A Stádium-díjat, melyről a Kárpát-
medencében élő magyar középiskolá-
sok szavaznak, s három kategóriában 
(tudomány, közélet és művészet) kerül 
kiosztásra. A Gróf Széchenyi Család if-
júsági programjához immár több, mint 
száz középiskola, köztük a százhalom-
battai SZISZKI csatlakozott. 

A Stádium-díj győztese 2021-ben 
tudomány kategóriában Dávid Kata-
lin, a Sárospataki Árpád Vezér Gim-
názium és Kollégium tanára, művészet 
kategóriában Csáky Máté, az Ipoly-
sági Fegyverneki Ferenc Közös Igaz-

gatású Katolikus Iskola végzős gimna-
zista diákja, közélet kategóriában pe-
dig Kosztolányi Zoltán, a Pécsi Sz. 
C. Zsolnay Vilmos Szakgimnázium és 
Szakközépiskola tanára nyerte el. 

A 2022-es év díjazottjai: tudomány 
kategóriában a díjat Dr. Libárdi Pé-
ter, a budapesti Szent István Gimná-
zium magyar nyelv és irodalom sza-
kos tanára, művészet kategóriában 
Op Veasna, kambodzsai származá-
sú művésztanár, közélet kategóriában 
pedig Csötönyi Norbert, a Best Mi-
xer Iskola alapítója kapta.

A Széchenyi-évhez kapcsolódóan 
az Alapítvány és a Stádium Hírlap a 
nemzettudat erősítése céljából több 
témakörben is pályázatot írt ki a diá-
kok számára. Az erre pályázó diákok 
szintén ez alkalomból vehették át elis-
meréseiket. Az egyes témakörök főbb 
díjazottjai a következő diákok lettek:

Milyen Kárpát-medencét sze-
retnék? (esszépályázat)

I. helyezett: Dénes Attila Nor-
bert (Domokos Kázmér Óvoda, Gim-
názium és Szakközépiskola, Szováta)

II. helyezett: Peresztegi Han-
na (Kőbányai Szent László Gimnázi-
um, Budapest)

III. helyezett: Pomichal  Jolán
(Apor Vilmos Katolikus Gimnázium, 

Győr) és Homovics Panna (Deb-
receni Református Kollégium Dóczy 
Gimnáziuma, Debrecen)

Széchenyi István reform-
jai (tanulmány-és esszépályázat)

I. helyezett: Bodrog Adél (Bes-
senyei György Gimnázium és Kollégi-
um, Kisvárda)

II. helyezett: Juhász Kende
(Újbudai József Attila Gimnázium, 
Budapest)

III. helyezett: Vajda Ádám (ELTE 
Radnóti Miklós Gyakorlóiskola, Bu-
dapest)

Széchenyi hite (esszépályázat)
I. helyezett: Horvath Dária An-

tónia (Szent Orsolya Római Kato-
likus, Gimnázium, Általános Iskola, 
Óvoda és Kollégium, Sopron)

II. helyezett: Papp Virág Anna-
mária (Szent Mór Katolikus Óvoda, 
Általános Iskola, Alapfokú Művészeti 
Iskola és Gimnázium, Pécs)

III. helyezett: Králik Krisztina 
Eszter (Premontrei Szakgimnázium, 
Technikum és Kollégium, Keszthely)

Széchenyi emlékhelyek (fogal-
mazás- és rajzpályázat)

I. helyezett: Gólent  Dorka
(Pittner Dénes Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola, Péteri)

II. helyezett: Félegyházi Gré-
ta (Hunyadi János Általános Iskola, 
Debrecen)

III. helyezett: Hornyák Barna-
bás (Pittner Dénes Általános Isko-
la és Alapfokú Művészeti Iskola, Pé-
teri)

Külön elismerésben 40 pályázó ré-
szesült. 

Az ünnepség zárásaként Jánosi 
Dávid színművész adott elő részletet 
Fazekas István, Százhalombattán élő 
Jókai-díjas drámaíró Széchenyi Ist-
vánról szóló monodrámájából.

n

Történelmi pillanat a 
Tudományos Akadémián

A Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében átadták a 
2021-es és 2022-es Stádium-díjakat március 18-án. A két 
díjátadót a pandémia miatt kellett erre a napra halasztani.  
A Gróf Széchenyi Család Alapítvány és a százhalombattai 
székhelyű Stádium Társadalmi és Kulturális Hírlap 2018-
ban közösen alapította az elismerést.
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VÁ R O S N A P LÓVÁ R O S N A P LÓ

Iskolánk 2010 óta minden évben csat-
lakozik a víz világnapjához - március 
22. - kapcsolódóan meghirdetésre ke-
rülő HAPPY-hét mozgalomhoz.

Az idei témahetet a vízbár nyitot-
ta, három napon keresztül egészséges 
és finom, citrom és narancs karikák-
kal ízesített vízkoktélt fo-
gyaszthattunk. Az aulá-
ban színpompás dekorá-
ció hívta fel a figyelmet a 
különleges alkalomra.

Kedden, a kiemelt té-
manapon az alsóbb évfo-
lyamok tanulói vizes kí-
sérleteket láttak Debre-
ceniné Bessenyei Nóra 
és Fekete Lászlóné tanító 
nénik jóvoltából. Ez a be-
mutató nagyon izgalmas 
volt, hiszen megfigyel-
hettük a víz és az étolaj 
kémiai tulajdonságainak 
különbözőségét, a folya-
dékok rétegződését; a víz 
oldó- és fénytörő tulajdonságát, készí-
tettünk „buborékos” italt és figyeltük, 
ahogy az égő úszógyertya elfogyasztja 
az üvegben lévő oxigént és a helyére 
víz nyomul be az üvegbe.

Ezen a napon vízcsepp flashmobbal 
hívta fel az Eötvös kék színbe öltözött 
diákserege a figyelmet a világnap je-
lentőségére az iskola udvarán.

A hét során fontos információkat 
olvashattak diákjaink a faliújságokon 
a vízről, mint nélkülözhetetlen lét-
elemről, a tanítási órákon interaktív 
oktatóanyagok segítségével dolgoztuk 
fel a témát. Alsó tagozatosaink hagyo-
mányos témahete is a vizek, vízpartok 

élővilágát helyezte a középpontba.
Rajzpályázatunkra annyi műalko-

tás érkezett a vizek és vízpartok élővi-
lágának feldolgozásáról, hogy alig ta-
láltunk helyet a kiállításukra.

A hetet a szombati vízparti takarí-
tási akció zárta, melyhez tanulóinkon 
kívül szép számban csatlakoztak szü-
lők is. n

Nálunk a csapból is víz folyik – 
Happy-hét az Eötvösben

Minden évben március 22-én ünne-
peljük a Víz Világnapját, melynek 
célja, hogy ráirányítsa a figyelmet az 
édesvíz fontosságára, védelmére. A 
Százhalombattai Százszorszép Óvo-
da egy hetes projekt keretében, színes 
programokkal foglalkozott a témával.

Egy csoportszoba adott otthont a 
látványos kiállításnak, ahol a gyer-
mekek megismerhették a vizes élőhe-
lyek állatait, növényeit, a vízi közleke-
dés eszközeit, horgászfelszereléseket, 
mesebeli vízi élőlényeket. A szülők ál-

tal behozott sok érdekesség révén lát-
ványos kiállítás jött létre. A gyerekek 
megcsodálták a hatalmas csigaháza-
kat, kagylókat, a tavirózsás tavat, kis-
hajókat. Megkereshették hol bújt el a 
béka, hol él a fóka, mit eszik a bálna. 

Sok dekoráció a gyerekek keze 
munkája által született. Hatalmas po-
lipokat, tengericsikót festettek, kagy-
lónyomatok, miniakváriumok készül-
tek.

A program része volt a tornaterem-
ben megrendezett látványos meseelő-
adás, mely közös énekléssel zárult. 

Az óvodások, játékos tevékeny-
ségeken keresztül ismerték meg a 
víz körforgását, az édesvíz fontossá-
gát. Kísérletekkel, vizsgálódásokkal 
szereztek tapasztalatokat a vízről. A 
nagycsoportosok kirándulást szervez-
tek, melynek során felfedezték város-
unk természetes vizeit, vízi élőhelyeit.

A program célja, hogy a gyermekek 
felnőve környezettudatos, természet-
szerető emberekké váljanak, akik vi-
gyáznak Földünk kincseire.

Gyurkó Krisztina
óvodapedagógus

A közelmúltban négy alkalommal va-
lóban kitárta kapuit a Százhalombat-
tai Arany János Általános Iskola és 
Gimnázium a leendő elsősök és szüle-
ik számára abból a célból, hogy megis-
merjék iskolánkat, pedagógusainkat, 
kisdiákjainkat valamint ízelítőt kapja-
nak iskolánk életéből.

Nagy-nagy öröm volt számunkra, 
hogy a hozzánk látogató óvodások óri-
ási izgalommal látogattak el hozzánk, 
szüleik pedig nyitott érdeklődéssel 
vettek részt a számukra szervezett be-
szélgetéseken és előadásokon.

A programok alkalmával farsangi 
forgatagban és kézműves foglalkozá-
son vettek részt, kipróbálhatták mi-
lyen az iskolapadban ülve játékosan 
számolni és mesélni, megfejtették a 
szorobán rejtelmeit is. 

Jó hangulatú népzenei esten vehet-
tek részt, népi játékokat játszva, népi 
hangszereket megismerve, néptáncot 
járva fedezték fel iskolánk különleges 
és egyedi színfoltját – a művészeti ok-
tatást.

A leendő kisdiákok padlórobotok-
kal játszottak, angol nyelvű mondó-
kákkal és énekekkel ismerkedtek, te-
hetséges alsós diákjaink pedig egy 
bábműsorral kedveskedtek óvodás kis 
közönségüknek.

Nagyon büszkék vagyunk iskolása-
inkra, amiért gondoskodó szeretettel 
terelgették és segítették a kisebb óvo-
dás társaikat, és nagyon büszkék va-
gyunk a leendő első osztályosokra is, 
hiszen komoly iskolaérett nagyóvo-
dásokként vettek részt a foglalkozá-
sokon.

Programsorozatunkat a leen-
dő tanítónénik nyílt óráival zártuk, 
amelyre nagy sok érdeklődő volt kí-
váncsi.

Köszönjük, hogy megoszthattuk 
vendégeinkkel iskolánk életének ked-
ves pillanatait!

Bánfalvi Éva
intézményvezető-helyettes

A Víz Világnapja alkalmából a 
százhalombattai Hulladék kom-
mandó Társadalmi Járőrszol-
gálat Egyesület rajzpályázatot 
hirdet.

A világnap célja, hogy felhívja a fi-
gyelmet az édesvíz fontosságára és 
szorgalmazza az édesvízkészlettel 
való fenntartható gazdálkodást.

Az UNESCO koordinálásával 
megvalósuló 2022. évi világnap té-
mája:

Felszín alatti vizek - Tegyük 
láthatóvá a láthatatlant!

A mottóhoz alkalmazkodva vár-
juk a rajzokat 6-99 éves korig. Bár-
milyen technika (festék, zsírkréta, 
ceruza, stb.) alkalmazható, megkö-
tés nincs, de terjedelme minimum 
A4-es, maximum A2-as lehet. A raj-

zokra kérjük ráírni a nevet, a kort, és 
készítőjének elérhetőségét. Kiskorú 
esetén a szülő elérhetőségét.

A beérkező rajzokat zsűrizzük, 
majd a későbbiekben kiállítjuk.

Díjazás: gyermek, ifjúsági és fel-
nőtt kategóriában az első három leg-
jobbat díjazzuk.

A rajzokat kérjük 2022. május 
20-ig nyitvatartási időben le-
adni (hétköznap 08:00-20:00) a 
százhalombattai Barátság Kulturá-
lis Központ recepcióján, vagy pos-
tai úton a BKK címére (2440 Száz-
halombatta, Szent István tér 5.) fel-
adni.

Víz Világnap története:
Az ENSZ Közgyűlése 1992 decem-

berben, a korábban, Rio de Janeiro-
ban tartott „Környezet és fejlődés” 
konferencián felvetett javaslat kap-
csán iktatta be hivatalosan a világ-
napot. 1993. március 22. óta ünnep-
li a világ. A világ vizei közül elsőként 
az édesvizet helyezi fókuszba, mely 
Földünk vízkészletének 1%-át teszi 
ki, ezen osztozik minden ember nap 
mint nap, és ez a kis mennyiség is 
nagy mértékben szennyezett.

Hulladékkommandó Társadalmi 
Járőrszolgálat

Víz világnapja a Százszorszép 
Óvodában

„Nyitva van az Aranykapu”

Víz világnapi rajzpályázat
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Amikor kitört az Orosz 
Ukrán háború, igen rossz 
emlékek törtek fel bennem. 

Emlékszem az első kuvaiti há-
borúra (1990-91). Gépfegyveres 
katonákkal volt lezárva a MOL, 
helikopterek cikáztak szinte folya-
matosan a finomító felett, a város-
ban véletlenszerűen vizsgálták át 

a gépjárműveket a rendőrök. Pe-
dig a háború innen több ezer ki-
lométerre volt, de féltünk a ter-
rortámadásoktól. Aztán a délszláv 
háború és az ezzel járó félelmek, 
majd a végén a NATO bombá-
zások. A háborúkon kívül is volt 
bőven történés a közvetlen köze-
lünkben. Barai halpusztulások, 
ammóniaszivárgás a MOL vasút-
vonalán. Madárinfluenza, árvi-
zek, viharkárok, üzemi balesetek 
és legutoljára a Covid. 

A jelenlegi helyzet mégis más, 
de nem volt kérdés, hogy me-
gyünk segíteni. Pár barátom-
mal összeálltunk és szinte magá-
tól hozták az emberek az adomá-
nyokat. Tehetős és kevésbé tehe-
tős emberek egyaránt. Nagyobbik 
fiam, Dani kérés nélkül csatlako-
zott a csapathoz. Kíváncsi volt, 
mert még ő ilyet nem látott „élő-
ben”, csak tévében meg a neten. 

Hajnali indulás és egy-két pihe-
nő és kávé után 10 óra után meg 
is érkeztünk a Beregsurányi fo-
gadóállomásra. Ennél az elosz-
tóhelynél az ottani önkormány-
zat és a Máltai Szeretetszolgálat 
teljesített szolgálatot. Példás fe-
gyelmezettség, gyors le- és felra-
kodás, precíz menekült-regisztrá-

ció. Én ott jól körbenéztem! Nem 
láttam ott „dékást”, „fideszest” 
vagy „jobbikost”, stb.! Én ott csak 
embereket láttam, ahogy az em-
bertársaiknak próbálnak segíte-
ni. Szó nélkül álltak neki a másik 
gépjárművét lepakolni, vagy bár-
miben segíteni. 

Mikor mi is lerakodtunk, oda-
mentem a „sofőr regisztrációhoz” 

és szóltam, hogy nálunk egy há-
romtagú család elfér, elvisszük 
őket. A kb. két méter magas szigo-
rú tekintetű férfi, a regisztrációve-
zető rám nézett és kérdezte, hogy 
hová tudjuk elvinni őket? „Ahova 
mondod!” – válaszoltam! Kicsit 
csodálkozott. „Bárhová?” „Igen 
bárhová!” Elszaladt, majd pár má-
sodperc elteltével visszajött értem 
és odavitt a családhoz, akik fél óra 
sem volt, hogy regisztráltak. A szi-
gorú tekintetű nagy melák arca 
megváltozott, megszorította a ke-
zemet és csak annyit mondott 
„Köszönöm testvérem!” Csak bó-
lintani tudtam. A Solomon csalá-
dot a papírjaik szerint a Nyugati 
Pályaudvarra kellett vinni. Battá-
ig csak 30 km-es kitérő.

A háromtagú család egy hatvan 
év körüli házaspárból és egy 30 év 
körüli fiúgyermekből állt. Nagyon 
elgyötörtek és fáradtak voltak, de 
minden egyébbel ellátták őket. 

Eleinte keveset beszélgettünk. 
Majd Dani fiam próbált fordíta-
ni angolról magyarra. Megáll-
tunk tankolni. A szokásos ablak-
tisztítást elvégezte a kúton dolgo-
zó fiatalember. Szépen dolgozott, 
gondoltam adok neki 200 forin-
tot, amikor meglátta, hogy kiket 

szállítunk megkérdezte, hogy me-
nekülteket szállítunk. Igennel fe-
leltem és nem fogadta el a borra-
valót, lehúzta a kesztyűjét majd 
megszorította a kezemet és azt 
mondta, „Az én családom még 
odaát van. Vigyázzatok magatok-
ra. Jó utat!”

Újra elindultunk és ahogy tel-
tek a percek, úgy oldódtak fel az 
utasaink. Belemelegedtünk a be-
szélgetésbe és kiderült, hogy ere-
detileg Grúziában éltek és ez a 
harmadik háború, ami elől mene-
külnek. Az első és a második Ab-
ház (Grúzia) háború elől Ukrajná-
ba menekültek. Most meg Ukraj-
nából menekülnek! A beszélgetés 
egy szakaszában a fiatalabb férfi 
félve kérdezte meg angolul, hogy 
nem gond, hogy ők zsidók? Értet-
lenkedve néztem hátra rájuk fiam 
fordítása után. Úristen! Mit hisz-
nek rólunk? Másfél óra volt mire 
el tudtam nekik magyarázni, hogy 
itt virágzik a zsidó kultúra. Gaszt-
ronómia, művészetek tudomány. 
Pesten van Európa egyik legszebb 
és legnagyobb zsinagógája. 

Megnyugodtak és megnyíltak. 
A hölgy elmesélte, hogy édesapja 
a II. világháborúban részt vett Bu-
dapest és Berlin ostromában. Kér-
deztem, hogy Budapesti ostrom-
nál, az édesapja mit mesélt el, hol 
keltek át a Dunán. Tudom, hihe-
tetlenül hangzik, de azt válaszol-
ta, hogy a fővárostól délre és közel 
ahhoz. Ez Ercsi-Százhalombatta-
Érd térségét jelenti. Beszéltek a 
családjukról. Most Németország-
ba tartanak a lányukhoz. Próbál-
tam őket „kimozgatni” az apáti-
ából, beszéltettem őket, még egy 
két viccet is sikerült Daninak le-
fordítania. Jó volt őket nevetni 
látni. 

Megérkeztünk a pályaudvarra. 
Nem volt parkolóhely, csak 2 km-
rel odébb. Tilosban kellett parkol-
nunk, hogy ne kelljen nekik so-
kat gyalogolni a pályaudvarhoz. 
Én a kocsinál maradtam, ha jön a 
rendőr, ne büntessen meg minket, 
mert nem jókedvünkből álltunk 

oda 700 km levezetése után. Sze-
rettem volna tőlük elköszönni, de 
nem engedtek el addig, amíg meg 
nem ígérem, hogy meglátogatom 
őket Grúziában, ha vége a háború-
nak. Megígértem! Eltűntek a sze-
mem elől az aluljáró lépcsőjén. 
Persze Dani elkísérte őket, hogy 
ne legyen gond a tájékozódásnál. 
Mindenki emberként és segítőké-
szen állt hozzájuk. Az ott poszto-
ló „készenlétiek” beszéltek ango-
lul és nagyon segítőkészek voltak, 
a menekültek iránt különösen! 

Még vártam a fiamat, a rend-
őrök kiszúrták a parkolást, oda 
is jöttek és csak annyit kérdez-
tek, „menekülteket hozott?” Vá-
laszoltam, hogy igen. Elkezdtem 
mondani, hogy olyan menekülte-
ket hoztam, akik közel 50 km gya-
logoltak az éjszaka, és közel négy 
órát ültek a kocsiban és nem sze-
rettem volna, ha a bőröndjeikkel 
2000 métert kellene még sétálni-
uk. A rendőrök csak arra kértek, 
hogy amint lehet, álljunk el. Mo-
solyogtak és elköszöntek. Leesett 
az állam. 

De ha ez még nem lett volna 
elég, a fiam elmesélte, hogy amíg 
el nem köszönt a menekült csa-
ládtól, nem győztek minket di-
csérni, hogy mi magyarok milyen 
rendes emberek vagyunk. Jó volt 
magyarnak lenni. Büszke voltam 
a barátaimra, a menekültfogadó 
állomáson dolgozókra, a benzin-
kutasra, a rendőreinkre. Nagyon 
jó érzés volt magyarnak lenni. A 
MAGYAR EMBEREK hibátlanul 
és erejükön felül teljesítettek, tel-
jesítenek! De a legeslegbüszkébb a 
fiamra vagyok. Dani Pestről haza-
felé megköszönte, hogy velem jö-
hetett. Idézem: „Apa! Olyan jó, jót 
tenni!” 

Tudjátok lehet, hogy ez az írás 
kicsit szentimentális, de mentsé-
gemre legyen mondva, hogy nem 
én írtam, hanem az élet!  

(A csapat: Loós Attila, Csupics 
Nikola, Szalai Dániel és jómagam)

Szalai Attila
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A költők elsőként is meg akarják sze-
lídíteni a világot. Éppen ezért, ha 
kell, lázadást szítnak az elnyomók el-
len, nekimennek a vadaknak és vad-
orzóknak, leleplezik a hamis bírákat 
és a korrupt politikusokat, s ha nem 
elég a vers a szabadsághoz, akkor a 
szabadságért odaadják az életüket 
is. Nem födik el a bajt, s némaság-
gal nem állnak a cinkosok közé. Kas-
sák nyomán azt is elmondhatjuk ró-
luk, hogy szent csodaidézői a világ-
nak. Szeretnek játszani, pajkoskodni, 
mórikálni, de nem tűrik el egy percig 
sem, ha a jognak asztalánál lopnak. 

A költők sokszor szenvednek. Sok-
szor nyomorultul élnek, s mert ők a 

legesendőbbek, gyakran kerülnek 
méltatlan helyzetekbe. Ilyenkor az-
tán könnyen előfordul, hogy olcsó 
szeszekbe, mámorokba menekülnek 
egykori önmaguk elől, s jobb eset-
ben versben bujdosó haramiákká, 
rosszabb esetben kocsisbort nyaka-
ló Jeremiásokká válnak. Lecsúszott-
ságukban, bemocskoltan is képesek 
tiszták maradni, s ha beindázza szí-
vüket a sorsukon rejtelmesen tenyé-
sző hazugság, a mellkasukban verő 
szív egyszer csak kettéhasad. Nyil-
vánvaló, hogy a költőnek az élete is 
költészet, s a halála minden esetben 
felkiáltójel. Költőnek születni kell, s 
költőként meghalni a legszebb halál.

 A költők a szépség koldusai. Ők 
az örök megvádoltak, az elítéltek, a 
divatszalonok kiebrudaltjai, a kisem-
mizettek, a nemzet napszámosai. A 
felmagasztaltak és megvetettek, az 
ideálok és az elrettentő példák. 

A költők valódi hősök. A nyelv hő-
sei. A mágia és a dialektika fölé emel-
kedve nemcsak meglátják az igazsá-
got, de meg is elevenítik azt. Ugyan-
is mondják az igazságot bátran, min-
den időben, mert tudják: a költő 
sosem lódít, az igazat mondja, nem-
csak a valódit. 

A költők mindenütt otthon van-
nak, mégis leginkább az otthon után 
vágyakoznak. Azt hiszem, a legtöbb-
jüknek Százhalombatta egy ideá-
lis város lenne az otthonteremtés-
re. Persze csak akkor, ha már ismer-
nék belülről! Lakva ismerszik meg a 
jó város, s ha hallanák a madarak fü-
työrészését a Benta fölött, ha látnák a 
sáncról a Dunát, ha hallanák, hogyan 
csiszolgatják és kopogtatják ágakhoz 
a csőrüket a kiserdőben a harkályok, 
a kéményeket is könnyebben elfo-
gadnák. Tetszene nekik a város köz-
biztonsága, Pest közelsége, az infra-
struktúra fejlettsége, de leginkább az 
békítené ki őket, hogy Százhalombat-

ta egy modern kultúrváros, ahol ren-
geteg versszerető ember él. Olvasók 
és írók, akik gyakorta fényfakasztó 
sorokkal üdvözlik a tavaszt, s mell-
kasukban harangok kondulnak hús-
vét-váró sóhajaik nyomán.  

Szeretem Százhalombattát. Jó 
itt élni. Ma is identitásbeli tűnődés-
re okot adó, amit Arany János írt er-
ről a településről a Keveházában: 
„Cseng a pohár, és Százhalom/ Egy 
messzedöngő vígalom.// Sokféle nép 
ott összegyűlt,/ Sok zagyva nyelv 
egybevegyűlt,/ Sokféle arc, sokfé-
le mez,/ Páncél, sisak, kézíj, tegez./ 
Alán, herul, gót, longobárd,Szürr, 
kelta hozza táborát:/ Tengerfö-
vény ezeknek száma:/ Gyüszű nekik 
Potenciána.”

Jó tudni azt, hogy ebben a város-
ban a vers mindig ünnep! Szeretek 
bemenni a könyvtárba, szeretek ott 
eltűnődni életről és halálról, s mellet-
te mindenféle lim-lom dolgokról, el-
gondolkodni múltunkról és jövőnk-
ről, s terepszemlét tartani a jelen 
fölött. A költők leginkább a világot 
szeretnék megszelídíteni. S, ahogy 
megszólal a református templomunk 
harangja, azt érzem, hogy leginkább 
ilyenkor, tavaszkonduláskor.  n

J E G Y Z E TJ E G Y Z E T
Fazekas István

FŐTÉR
A költők a szépség koldusai

S P O RTS P O RT

A Százhalombattai Lövészklub egye-
sület közel százéves múltja alatt, ezt 
megelőzően még nem volt felnőtt ver-
senyzője Európa-bajnokságon, most 
ifj. Joó Attila személyében férfi légpisz-
tolyban indult egy világversenyen, ez-
zel történelmi sikereket ért el. A má-
sik ugyancsak sportegyesületi törté-
nelmi siker, hogy egyszerre két spor-
tolónk még nem volt Eb-n, Joó Attila 

(edző: Kéri Attila) mellett Klem Bar-
nabás (edző: Fekete János) junior fiú 
légpisztolyban vehetett részt a Norvég 
Hamar városában, impozáns körülmé-
nyek között megrendezett Európa-baj-
nokságon! 

Március 20-án Klem Barna állt lőál-
lásba és a junior fiúk mezőnyében 561 
körös teljesítménnyel a 17. helyen vég-
zett. 

Március 22-én a junior fiú csapat-
versenyre került sor, ott a kvalifikáció 
1-ben (30 lövés) 274kört, a kvalifikáció 
2-ben (20 lövés) 183 kört ért el. Az ére-
mért menő küzdelemben a hazai nor-
vég csapat ellen álltak a fiatalok a lőál-
lásba, ahol 16-10-re alulmaradtak, így 
megnyerték a negyedik helyezést. 

Március 25-én ifj. Joó Attila első fel-
nőtt Eb-jén rendkívül higgadtan és a 
jövő szempontjából meghatározó ered-
ményekkel örvendeztette meg a neki 
szurkolókat. A célkitűzés az volt, hogy 
az egyéni versenyszámban 565-570 
kört teljesítsen, és a közép mezőny-
ben végezzen. A férfi légpisztoly 60 lö-
vésben 568 kört ért el, ami a 46. hely 
megszerzésére volt elegendő, ezzel a ki-
tűzött célt teljes mértékben teljesítette. 

Március 26-án a vegyespárosok ver-
senyére került sor, ahol Sike Renáta 
olimpikon, többszörös Eb-Vb érmes 
klasszis lövővel alkották a HUN 1-es 
csapatot. Az előzetes elvárás az volt, 
hogy közel azonos eredményt érjen el 
Attila, mint Renáta, azzal ugyancsak a 
középmezőnyt érheti el a vegyes csa-
pat. Huszonhatodik helyen végeztek 
561 körrel, Sike Renáta 283, Joó Atti-
la pedig 278 kört lőtt a 30 lövéses rész-
ben ezzel. 

Összegezve nagy siker és boldogság 
az Eb-n a két Battai sportlövő szerep-
lése, a 4. helyezést kiemelve is látszik 
a lőtéren végzett edzői felkészítő mun-
ka, itt is elismerve azt. A battai Lövész-
klub ideiglenesen új helyet keres, mert 

a jelenlegi lőtéren átépítési munká-
latok miatt mintegy másfél évig nem 
tudnak edzést tartani. Ha ezzel kap-
csolatosan valaki tud segíteni, kérjük 
az egyesület elnökét Kéri Attilát érte-
sítse. Az elmúlt években az adó 1%-a is 
nagy segítségükre volt, hozzávetőlege-
sen 250.000 Ft érkezett,  a klub kéri, 
hogy idén is ajánlják fel az 19169857-
1-13 adószámra.

Haendler & Natermann - PeLE Kupa 
2022.03.27. Fehér úti Nemzeti Lőtér

A tavaszi kiemelt versenyek sorába 
tartozó PeLE kupára mentek a Százha-
lombattai Lövészklub versenyzői, amit 
a Fehér úton a Nemzeti Lőtéren ren-
deztek meg március utolsó hétvégéjén. 
A sok győztes mellet értékes helyezése-
ket is szereztek a sportlövők az erős or-
szágos mezőnyben. 

Légpuska junior lány 60 lövés: 5. 
Bánhidi Ariella 532.8, Légpisztoly ser-
dülő fiú 40 lövés: 8. Kiss Molnár Ben-
ce 320, 12. Csécs Dávid 309, 13. Cza-
kó Patrik 304, 15. Tábori András 291, 
Ifi fiú 40 lövés: 6. Márkus Péter 364, 
Serdülő lány 40 lövés: 4. Grósz-Sveda 
Nóra 327, Ifi lány 40 lövés: 6. Farkas-
réti Eszter 357, 10. Bencs Lilla 347, 13. 
Nagy Zsófia 340, 17. Belényesi Dóra 
326, 19. Németh Lilla 301, Nő 60 lövés: 
4. Kéri Otti 531, Férfi 60 lövés: 5. Sze-
mán Dávid 561, Junior Lány 60 lövés: 
8. Györgyi Kinga 512, Férfi 20 lövés: 1. 
Hujbert Dániel 187, Nő 20 lövés: 1. Kéri 
Otti 173 n

Történelmi battai lövész Eb sikerek, 
remek országos szereplés

A Százhalombattai Lövészklub két versenyzője is részt vett a 
norvégiai Hamarban megrendezett 10 m-es Európa-bajnokságon 
március 18. és 28. között. A klub remekül szerepelt a Haendler & 
Natermann - PeLE Kupán is a fővárosi Fehér úti Nemzeti Lőtéren 
március 27-én – tájékoztatott Kéri Attila egyesületi elnök. 
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Fontos hazai mérkőzés várt ránk 
a Vecsés ellen. A múlt heti idegenbe-
li győzelem két pontja akkor ér sokat, 
ha a hazai mérkőzésen újabb két pon-
tot szerzünk.

Rég látott nagy érdeklődés mellett 
a várakozásnak megfelelően kezdő-
dött a meccs. Felváltva estek a gólok. 
A hazai csapat góljaira mindig érke-
zett válasz. Kovács János néhány vé-
dése és Gálli Krisztián góljai érdemel-

nek említést az első félidőben. A félidő 
végén ismét támadtunk a három gólos 
előnyért, de hibáztunk, sőt gólt kap-
tunk, így minimális, 14-13-as előnnyel 
mentünk a szünetre.

A második félid elején úgy folytató-
dott a mérkőzés, ahogy abbahagyták a 
csapatok. A 35.percben egy rosszabb 
széria következett és a vendégek át-
vették a vezetést. Adorján Gábor idő-
kérés alkalmával próbálta rendezni a 
sorokat, mint később kiderült, ez si-
került is neki. Pontosabbak lettünk 
támadásban és határozottabbak vé-
dekezésben, és így öt perc elteltével, 
Kiss Attila vezetésével egyenlítettünk, 
sőt sikerült két gólos előny kiharcol-
nunk. Ekkor 24-22-nél hat perc gól-
csend következett. Szerencsére mi 
tudtunk erről az eredményről ellép-
ni, és akár biztossá is tehettük volna a 
győzelmünket, de sajnos két gyors hi-
bánkat kihasználva a vendégek felzár-
kóztak 26-25-re. Újabb fordulat már 
nem volt a mérkőzésen, mert Kiss At-
tila gólja, Kovács János védése eldön-
tötte a két pont sorsát. Gálli Krisztián 
utolsó másodperces gólja kellett a há-
rom gólos győzelemhez.

A csapat, ezen a mérkőzésen na-
gyot küzdött és elérte az aktuális cél-
ját, a győzelmet. Ezzel életben tartva 
az esélyt arra, hogy az alsó ház első 
négy helyén végezzünk, ami az osztá-
lyozón való részvételt jelenti.

SZKE: Kovács, Pásztor, Bokréta 
(kapusok), Mogyorósi 1 (1), Gálli 7 (1), 
Félegyházi 2, Kővári 2, Gyurcsovics 4, 
Zatureczki 7, Kiss 5, Kedves, Györkő, 
Kollonay, Keresztes, Fiar, Major; ve-
zetőedző: Adorján Gábor.

A következő hazai mérkőzés: Száz-
halombattai KE-FTC U21, április 23-a 
szombat, 18 óra, battai sportcsarnok.

n
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 A nemzetközi mezőny – olasz, hor-
vát, magyar – a résztvevő létszám mi-
att két csoportban szombat délben 
kezdte volna meg a csatát, de a szél-
re egy kicsit várni kellet, ami meg is 
érkezett, de nem volt tőle mindenki 
elragadtatva. Sajnos a szelet inkább 
szellőnek lehetett nevezni, de ennek 
ellenére megadták a jelet a rajtra. A 
csoportbeosztás miatt 2x2 futam zaj-
lott így. Utána várakozás, szél kere-
sés. Négy óra után megérkezett a vár-
va várt szél megfelelő erősséggel, ami 
további 4 futamot tett lehetővé, az-
után még az ötödik „A” csoport, majd 
a „B” csoport futama közben leállt a 

szél, ezért „félpályánál„ lelőtték a ver-
senynapot.

Másnap, vasárnap 9 órára hirdet-
ték meg az első rajtot az előző napi el-
maradt „B” csoport futamát. Éppen 
hogy lement a futam és a szél is leállt. 
A hatodik sorozatra fél kettő környé-
kén került sor, amikor is megérkezett 

a szél és a megfelelő szélerő is „A” kö-
zép, illetve. „A ¾”. Mindenki azt hitte, 
hogy ez így is marad majd, azonban 
ahogy lement A-B csoport sorozata, 
ahogy jött el is állt – újabb szélcsend. 
Ez sajnos így is maradt a verseny vé-
géig hiába volt kiakasztva a hetedik 
futam beosztása.

A 23 résztvevőnek 6 futam után 
hirdettek eredményt.

Battai eredmények: IV. Forró 
Krisztián, VIII. Forrai Csaba, XI. Il-
lés Zoltán, XVI. Schulek János, XIX. 
Kunvári Sándor.

 Az eredményt látva azért itt meg 
kell jegyezni, hogy a horvát verseny-

zők a világ élvonalába tartoznak, és 
úgy gondolom, hogy ezen a hétvégén 
méltó ellenfelei voltunk minden részt-
vevőnek, ha pár versenyző társamnak 
nem is úgy sikerült a végelszámolás, 
ahogy szerették volna, beleértve ma-
gamat is.

 n

Horvátországi modellvitorlás kupa
A magyar IOM hajóosztály egy része – 9 fő – a horvátországi 
Opatijában versenyzett március utolsó hétvégéjén, az Észak 
Adria Kupa első helyszínén. A százhalombattai színeket a Duna-
menti Energia Modellező Klub képviselte – tájékoztatott Kunvári 
Sándor, az egyesület tagja.

Izgalmas mérkőzésen  
fontos győzelem

28-25-re nyert hazai pályán 200 néző előtt a Százhalombattai KE 
a Vecsési SE ellen az NBI/B-s férfi kézilabda bajnokság ráját-
szásában április 1-jén – tájékoztatott Tallér Zsolt, az egyesület 
technikai igazgatója. 

A Tatabányán rendezett verse-
nyen a SZVISE Atlétika Szak-
osztályából hárman indultak, 
három különböző távon.

Sándor Agócs 24 km-es hosszútá-
von, 789 m szinttel, Botos Enikő 15 
km-es középtávon, 639 m szinttel, Er-
zsébet Békes 8 km-es rövidtávon, 316 
m szinttel. 

A battai egyesület tagjai bemele-
gítésként felfutottak a Turulhoz szo-
borhoz. A verseny hátralévő része 
hullámvasút volt, néhol egy kis haj-
meresztő emelkedővel, sárral, „dago-
nyával” megfűszerezve. A megméret-
tetést sikeresen, sérülésmentesen tel-
jesítették, nagy öröm volt végre cél-
ba érni.

n

Sikeres Dechatlon futás
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Keresztrejtvény
Allen Ginsberg amerikai költő 25 évvel ezelőtt, 1997. április 5-én halt meg. Versei először 1967-ben jelentek meg 
egy antológiában, azt követően önálló kötetekkel jelentkezett. Nagy hatással volt rá Jack Kerouack, verseivel a 
beat-nemzedék egyik vezéralakja lett. Nagyon sokat utazott és sokféle munkából élt. Magyarországon is járt, Hobo 
koncertjén szerepet is vállalt. Rejtvényünkben tőle vettünk egy idézetet.
A megfejtéseket 2022. április 14-éig várjuk a hirtukor@mail.battanet.hu, vagy a Hírtükör Szerkesztősége, 2440 Százhalombatta, If-
júság útja 7. (Polgárok Háza) címre. A helyes megfejtők közül egy szerencsés, a Biksi Méhészet által felajánlott egy üveg egészséges 
mézet kaphatja meg.
Az előző számban megjelent rejtvényünk helyes megfejtéséért a Biksi Méhészet egy üveg mézét Hegedűsné Molnár Anita (Százha-
lombatta) veheti át a Polgárok Háza portáján munkaidőben. Gratulálunk!
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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
Legyen minden nap mézes nap a Biksi Méhészettel! Organikus méh pempővel, 
virágporral, 100% méhviasz gyertyákkal és díjnyertes termelői mézekkel várjuk egész 
évben. Mézfajták: galagonya, akác, hárs, virág, gyümölcs, olajfűz, repce, napraforgó, 
mézharmat, ámorakác, facélia, levendulás és nyers virágporos méz. Nyitvatartás: Kedd: 
10-18h Szerda és Csütörtök 10-17h Péntek és szombat 10-14h. Címünk: Százhalombatta, 
Vörösmarty u. 40. További információ: 06-30-401-5083  www.biksimeheszet.hu

GÁBOR ESZMERALDA  becsüs, 
mű gyűjtő nő, legma gasabb áron, 
készpén zért vásárol festmé nyeket, ara-
nyakat, ezüsttárgyakat, bútorokat, órá-
kat, üvegtárgyakat, pénzérméket, 
Herendiket, hagyatékot, gyűjteménye-
ket. Kiszállás díjtalan. 

Üzlet tel: 06-30-400-3645
zsolnay08@gmail.com

OKTÁN SZÁLLÓ
MUNKÁSSZÁLLÁS  (EG19009148)

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

06 23 354-812

TETŐDOKTOR
Régi hajlott tetők javítása, cseréje, beázás elhárítás, 
bádogozás, Lindab tető, új tető cserepezése, kisebb 
javítások, SOS munkák is. 

TELEFON: 06-30-622-5805, 06-20-492-4619

Autófelvásárlás azonnali készpénzfizetéssel állapottól függetlenül! Kérésre 
díjmentesen házhoz megyek!  Tel: 06-30-682-1390

Teherautó bérlése  költöztetéshez, 
fuvarozáshoz! Autószállító bérlése 
ugyanitt!    06 20 250 6115; 06 20 
250 3585

Cserépkályha, kandalló, kemence 
építés, átrakás, tisztítás. 

06 30 394 4246

Információ és jelentkezés 
lakóhellyel és bérigénnyel feltüntetett önéletrajzzal:  

virag.attila@forest-vill.hu  •  06-23-552-412

A Forest-Vill Kft. munkafelvételt hirdet 
a százhalombattai Dunai Finomító 
villamos rendszerének üzemeltetéséhez 
az alábbi szakmákban:

• villanyszerelő szakmunkás, technikus
• elektrikus

• villamosmérnök

 A Baltrans Árufuvarozási Kft. a francia GCA csoport tagja,
mely 80 éves múltra tekint vissza, saját szerelőműhelyébe

TEHERAUTÓ-  HASZONGÉPJÁRMŰ- 
KAMIONSZERELŐ

munkatársat keres

Amit kérünk:
• 2-3 éves tehergépjármű szerelési ismeret/gyakorlat, 
  pályakezdő fiatalok jelentkezését is várjuk
• B kategóriás érvényes vezetői engedély      
• Pontos és megbízható munkavégzés
• Önállóság

Előnyt jelent:
• Autóvillamossági ismeret
• Hegesztő vizsga
• Targonca vizsga

Amit nyújtani tudunk:
• Bejelentett, korrekt fizetés
• Korszerű munkakörülmények
• Szakmai fejlődés támogatása
• Nagyvállalati biztos háttér

Állás, munka területei:

• Béren kívüli juttatás
• Bejárás, utazás támogatása
• Céges telefon 

• Szakmunka
• Autószerelő, szervizes

JELENTKEZÉS MÓDJA:
Telefonon: 06-30-919-8896 Drobnyák Csaba műhelyvezetőnél, 

vagy e-mailen: job@baltrans.gcatrans.com 


