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Vezér Mihály polgármester el-
mondta, hogy nagy mérföldkő volt 
az önálló őrs megalapítása az ön-
kormányzat, a politikai szándék és 
az akkori rendőri vezetés támoga-
tásával. A város hosszú éveken át 
anyagilag is segítette a rendőrség 
munkáját. Felidézte, hogy az akko-
ri megyei főkapitány Komáromi Ist-
ván volt, az érdi kapitányságot Mi-
hály István, a battai őrsöt pedig – a 
leghosszabb ideig – Kárász Benjá-
min vezette. Az egykori parancsnok 
később a közterület-felügyeletet irá-
nyította, a helyi polgárőrséggel és a 
rendőrséggel ápolt nagyon jó szak-
mai és emberi kapcsolatai révén 
összehangolta a közbiztonsági fel-
adatokat.

Bár Kárász Benjámin már nem 
lehet velünk, de „figyelő szeme-
it talán rajtunk tartja” – fogalma-
zott Vezér Mihály. A hármas össze-
fogás eredményeként folyamatosan 
csökkent a bűncselekmények száma 
Százhalombattán, illetve egyre több 
megelőző intézkedést tudott hozni 
az önkormányzat. Kiépült a város-
ban a térfigyelő kamerarendszer, 

amely fokozatosan bővül, a végpont 
az őrsön található. Rendszeresek a 
rendőrségi bűnmegelőzési előadá-
sok az iskolákban és a nyugdíjas 
klubokban. 

A polgármester köszönetét fejez-
te ki a rendőrségnek és mindazok-
nak, akik akár testi épségük kockáz-
tatásával szolgálnak, és munkájuk 
nyomán kiemelkedő színvonalú lett 
a város közbiztonsága. Nagy tiszte-
let és társadalmi megbecsülés illeti 
őket, ami Százhalombattára jellem-
ző is – tette hozzá a polgármester.

Nogula Tamás rendőr alezredes, 
kapitányságvezető kiemelte, hogy 
nagyon jó a battai őrs létszámfel-
töltöttsége, 10 ezer lakosra 7 rend-
őr jut, ami jóval nagyobb az orszá-
gos átlagnál. Hangsúlyozta, hogy a 
városban szolgálatot teljesítő kollé-
gák lelkiismeretesen, precízen lát-
ják el a feladatukat. Sok munkatárs 
kötődik a településhez, ezért is ér-
zik magukénak a problémákat, leg-
jobb tudásuk szerint arra töreksze-
nek, hogy a lakosság biztonságérze-
te megfelelő legyen.

Bátyi László rendőr alezredes, 

őrsparancsnok elmondta, hogy a 
mindennapi szolgálat során és a 
rendezvények biztosításával aktí-
van részt vesznek a város életében, 
tartják a kapcsolatot az iskolákkal 
és a lakossággal. A körzeti megbí-
zottak a város több pontján elér-
hetőek, mobiltelefonon is hívható-
ak, számuk a rendőrég weboldalán, 
illetve az őrsön kifüggesztve is lát-
hatóak. A központi 112 hívón is bár-
ki bejelenést tehet. Százhalombat-
ta élhető és biztonságos város, ami 
annak is köszönhető, hogy rendkí-
vül jó az együttműködés az önkor-
mányzattal. Az egység önállóan lát-
ja el a napi szolgálati feladatokat az 
érdi kapitány koordinálásával – tet-
te hozzá az alezredes.

Szél Pál a Közrendi Bizottság el-
nöke, a százhalombattai polgárőr-
ség elnök-alapítója felidézte, hogy 
124 jelentkezővel, 1994-ben alakult 
meg a civil szervezet. Az alapítók 
még Mihály István rendőr dandár-
tábornok, Vezér Mihály polgármes-

ter, Körömi Lajos őrsparancsnok 
helyettes és Szalai Attila képviselő 
voltak. A kezdeti létszám mára 35-
40 főre csökkent, amely elegendő a 
városi szolgálat ellátásához. Szoros 
kapcsolatot alakítottak ki a rendőr-
séggel, amelyhez kitűnő alap volt, 
hogy jól ismerték az akkori megyei 
és érdi főkapitányt, akiktől nagyon 
sok szakmai segítséget kaptak. Si-

került megvalósítani azt a célt, hogy 
mielőbb megteremtsék a nyugodt 
légkört, abban az időben ugyanis 
sok bűncselekmény történt, jelen 
volt a városban a félelem. 

Szél Pál kiemelte, hogy a pol-
gárőrség megalakulása után fél év-
vel 32%-kal csökkent a bűnese-
tek száma, ami a rendőrséggel és a 
közterület-felügyelettel való haté-
kony együttműködésnek köszönhe-
tő. Szólt arról is, hogy folyamatosan 
fejlesztik a szervezetet, továbbkép-
zéseket tartanak. Szárazon és vízen 
is teljesítenek szolgálatot, bővül az 
eszköz, illetve a járműpark. Gépko-
csival, motorral, kerékpárral, mo-
torcsónakkal és gyalogosan látják el 
a feladatokat. Kölcsönösen előnyös, 
és bevált a rendőrséggel való közös 
járőrözés, ami során sokat tanulhat-
nak a polgárőrök, illetve nagy segít-
ség a rendőr számára a civil kolléga 
jelenléte.

Szalai Attila közrendi tanács-
nok, a Pest Megyei Vagyonvédel-

mi Kamara elnöke a szervezet ne-
vében ajándékot adott át a százha-
lombattai rendőrőrs részére. Hang-
súlyozta, hogy kiváló a kapcsolat a 
rendőrség és a magánszektor kö-
zött. A közterület védelmét a rend-
őrség, a polgárőrség és a felügyelet 
látja el, az állampolgári tulajdonét 

Harminc év a biztonságért
Három évtizede kezdte meg működését a százhalom-
battai rendőrőrs. A jubileumról nyílt nappal egybe-
kötött ünnepség keretében emlékezetek meg. Az 
érdeklődők megismerhették az épületet, a rendőrség 
szervezeti felépítését, korabeli rendőrautókat, egyen-
ruhákat, és kutyás bemutatót is láthattak.

Foly tatás a 2. ol da lon
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pedig a magán őrző-védő cégek, 
mint a százhalombattai Szamuráj 
07 Kft. A hivatalos szervek bűnül-
döző jelleggel, a civil szervezetek 
pedig perventíve végzik munkáju-
kat, amely során fontos az együtt-
működés.  

Az ünnepségen részt vett a Ha-
gyományőrző Rendőrszázad is, 
amelynek tagjai díszegyenruhában 
álltak őrt. A fővárosi kapitányság 
kötelékében 10 éve alakult szerve-
zet korabeli gépjárműveket is be-

mutatott. A 32 darabos járműpark-
ból a battai őrs korához igazodva, 
a ’90-es évekből válogattak az ün-
nepre – mondta el Bogdán András 
rendőr alezredes, a hagyományőr-
zők parancsnoka. A díszes egyen-
ruha legfontosabb elemei az elöl ta-
lálható lehajlott, letört virágú tuli-
pánok az 1848-49-es forradalom és 
szabadságharc vérbefojtását szim-
bolizálják. A hátoldali részen azon-
ban felemelik fejüket, a szabadság 
eszméjének továbbélését jelképez-
ve. A fővárosi rendőrök egyenruhá-
ja az 1908-as császári rendelet nyo-

mán megváltozott; a korábbi Kos-
suth-kalap zavarta az uralkodót, 
ezért helyette sisakot kellett visel-

ni, illetve ugyanezen okból lekerült 
a ruházatról a nemzetiszínű szalag.

n

Folytatás az előző oldalról

Harminc év a biztonságért

A Barátság Kulturális Központ 
szervezésében délelőtt az alsó-
sok, délután a felső tagozatosok és 
a középiskolások vették birtokba a 
Szent István teret. A rendezvényen 
fellépett Dánielffy Gergely és Nagy 
Péter János színművész, valamint a 
Forrás táncos szólistái, Sebes Kin-
cső, Sebes Krisztina, Kádár Tamás, 
Körömi Máté és Kucsera Bàlint.

A kisebbek Petőfi Sándor „Anyám 
tyúkja” és Füstbe ment terv” című 
versét szavalták, a nagyobb korosz-
tály Radnóti Miklós „Nem tudha-
tom”, és József Attila „Mama” című 
versét mondták el. 

Vezér Mihály polgármester kö-
szöntőjében ösztönözte a kisdiáko-
kat a magyar irodalom minél ala-
posabb megismerésére, külön meg-
említve két Százhalombattán élő 
kortárs költőt, Fazekas Istvánt és 
Véghelyi Balázst. A városvezető Pe-
tőfi Sándor „János vitéz” című elbe-
szélő költeményének rövid részle-
tével buzdította a gyerekeket olva-
sásra. A sajtónak szólt arról, hogy a 

hagyományőrzés fontos része a ma-
gyar írók, költők életművének meg-
ismerése, ápolása. A művek máig 
ható mély üzenetet fogalmaznak 

meg az egyetemes emberi értékek-
ről; a szülők iránti tiszteletről, a ha-
zaszeretetről, vagy a barátságról. 
A Magyar Költészet Napja ez egyik 
legfontosabb spirituális és intellek-
tuális ünnepünk, amely összekap-
csolja a lelkeket – fogalmazott Ve-
zér Mihály. 

Vezér Mihály elmondta, hogy bár 
már nem az önkormányzat az isko-
lák fenntartója, a város mindenkor 
igyekszik támogatni az intézménye-
ket. A polgármester további sikere-
ket kívánva méltatta az iskolában 
folyó magas színvonalú oktató-ne-
velő munkát, amelyet a megyei és 
országos tanulmányi versenyeken 
elért kiváló eredmények is igazol-
nak. Szólt arról is, hogy a mai mo-
dern követelményeknek megfelelő-
en elengedhetetlen a digitális esz-
közhasználat ismerete, mert ennek 
hiánya behozhatatlan hátrányt je-

lenet. Reményének adott hangot, 
hogy a kikerülő diákok hazaszerető 
lokálpatriótákként Százhalombat-
tán hasznosítják megszerzett tudá-
sukat.

Dr. Brauswetterné Papp Éva in-
tézményvezető az iskola és a diá-
kok nevében köszönettel és öröm-
mel fogadta a felajánlást, mert – 
mint mondta – egyre több digitális 
eszközre van szükség az oktatásban. 
A monitorok az intézmény újonnan 
kialakítandó, harmadik informati-
kai laborjába kerülnek a már meg-
lévő gépekhez. n

Nagy versmondás
Ismét több száz diák szavalt együtt Százhalombatta főte-
rén a Magyar Költészet Napja alkalmából április 11-én. 
Az egyik legnagyobb költőnk, József Attila születésére 
emlékezve a jeles nap 1964 óta ünnep.

Monitorok az iskolának
Tíz darab felújított, korszerű számítógép monitort adott 
át az önkormányzat nevében Vezér Mihály polgármester a 
Százhalombattai Eötvös Loránd Magyar-Angol Két Tanítási 
Nyelvű Tagozatos Általános Iskola részére.

Szigetvári József a BKK igazga-
tója elmondta, hogy Százhalombat-
ta 10 éve csatlakozott a Jordán Ta-
más színművész, rendező és Fűz-
fa Balázs irodalomtörténész, tan-
könyvszerző által 2008-ban indított 
„Nagy Versmondás” országos prog-
ramhoz, aminek célja, hogy felhív-
ja a figyelmet a magyar líra gyöngy-
szemeire. Az első battai alkalmon 
1200 iskolás szavalta együtt a fő-
téren Arany János „Szondi két ap-
ródja” című balladáját. Bár az or-

szágos kezdeményezés kissé elcsen-
desedett az elmúlt években, a város 
továbbvitte, sőt kiterjesztette azt. 
Megszokottá vált, hogy a nagyobb 
ünnepeken mindenki közösen sza-
valja a Himnuszt, ezzel is erősíve az 
összetartozás közösségi élményét. 
A versek összekötik a nemzet tag-
jait.  Példaként említette Radnóti 
Miklós „Nem tudhatom” című köl-
teményét, ami 10 millió magyarnak 
ugyanazt jelenti.

n
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A kezdeményező Török Sándor el-
mondta, hogy karácsonykor az önkor-
mányzat már hosszú évek óta meg-
ajándékozza az időseket, az átmene-
ti otthon és a hajléktalanszálló lakóit, 

ezért vetődött fel benne, hogy húsvét-
kor is legyen adományozás. A sütés-
főzéshez szükséges tartós élelmisze-
rek és édességek mellett tisztálkodási, 
valamint babaápolási szereket is kap-
tak a családok. 

Az ÉSZKE hagyományosan szer-
vez hasonló eseményeket, mint pél-
dául a karácsonyi dobozos ajándék-
gyűjtés, fenyőfavásárlás és -osztás. 
Jelentős rendezvény a gyermeknap 
– ugrálóvárral, lovaskocsikázással, és 
egyéb színes programokkal –, amelyet 
a Covid miatti kétéves szünet után 
idén újra szeretnének megrendezni. 

Az ÉSZKE, mint civil szervezet ka-
ritatív módon is igyekszik részt venni 
a közéletben, tevékenységét kizárólag 
a tagság általi befizetésekből finanszí-
rozzák – mondta el Török Sándor. Re-
ményét fejezte ki, hogy a mostani aján-
dékozással hozzájárulhatnak a csalá-
dok boldog, békés ünnepléséhez. n

Húsvéti ajándékozás
Ajándékcsomagokat adtak át az Értünk Százhalombattáért 
Közéleti Egyesület nevében Vezér Mihály és Török Sándor 
elnökségi tagok a Családok Átmeneti Otthonában élőknek.

Vezér Mihály polgármester kö-
szöntötte a megjelenteket, egyben 
örömét fejezte ki, hogy részese lehet 
a bemutatónak. Köszönetet mondott 
az alkotóknak és az olvasóknak, hogy 
ápolják a közös múltat, a hagyomá-
nyokat, felelevenítve, illetve tovább-
adva a régi történeteket. Mint mond-
ta, ezen emlékek nélkül szegényebb 
lenne a város. A Kalendárium lapoz-
gatása során feltöltődik a lélek, a meg-
elevenedő múlt elmélyíti az ismerete-
ket – fogalmazott Vezér Mihály. Elis-
merését fejezte ki a kiadvány készítő-
inek további sikeres munkát kívánva.

Lehoczki Zsuzsanna, mint házi-
gazda fejezetről, fejezetre röviden is-
mertette a Kalendárium tartalmát, 
melyben ezúttal is több helytörténeti 
írás szerepel, de megemlékezik Száz-
halombatta festőjéről, Márton Bélá-
ról. Részleteket olvashatnak Bacs La-
josné „Kézen fogva vezetett az élet” 
című könyvéből és B. Fazekas Olga 
frissen megjelent #örökkönörökké 
#dehamégsem #majdelválunk című 
kisregényéből, továbbá újabb Rácz 
Laci történettel is megismerkedhet-
nek a kiadványt forgatók. A házigaz-
da két szerzővel – Balpataki Katalin, 
B. Fazekas Olga – személyesen is el-
beszélgetett írásaikról, jövőbeni ter-
veikről. Rendhagyó módon Szanisz-
ló Józseffel, a kötetben szereplő „A ki-

rekesztett lelkek – Trianonról 100 év 
után” című írásáról, XX. századi tör-
ténészként Balpataki Katalin beszél-
getett, aki leginkább a mű megszüle-
tésének körülményeire volt kíváncsi.

A könyvbemutató hangulatát Pus-
kás István kellemes gitárjátékkal, Jó-
zsef Rozsnyai Júlia pedig felolvasott 
idézetekkel emelte.

A könyvbemutató végén lehe-
tőség volt a Százhalom Kalendári-
um legújabb számának és B. Fazekas 
Olga #örökkönörökké #dehamégsem 
#majdelválunk című kisregényének 
megvásárlására is. n

Újra Százhalom Kalendárium
Tízedik éve, hogy lelkes helyi írástudók időt és energiát nem 
kímélve azon dolgoznak, hogy évről-évre megjelenjen a 
Százhalom Kalendárium. Az idei év kötetének bemutatójára 
április 19-én került sor a Hamvas Béla Városi Könyvtárban.

A délelőtti gyermekek majálisán 
10.30-tól egy „Marha jó” koncerten 
vehetnek részt a gyerekek, ahol a Ka-
lap Jakab zenekar legkedveltebb dala-
it hallhatják. A koncert mellett tűzoltó 
– és rendőrautó bemutató, valamint 
játszó foglalkozások is várják a legki-
sebbeket.

A családi programok 13.45-től 
a Májusfa állítással kezdődnek, a 
Pesovár Ferenc AMI közreműködé-
sével. A délután további részében a 
színpadon fellép a Metronóm Dobis-
kola, hallhatnak operett slágereket, 

láthatnak táncbemutatókat a százha-
lombattai táncegyüttesektől, a For-
rás Néptáncegyüttes Független Szín-
ház gálaműsorát, valamint Csordás 
Tibit (Fiesta) és Szinetár Dórát. A szí-
nes programok sorát az Edda Tribute 
koncertje zárja. 

Töltődjenek Önök is a programok-
kal, a közösségi élményekkel, melyek-
nek újra részesei lehetünk. 

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

Újra városi Majális!
Az idei évben ismét korlátozások nélkül ünnepelhetünk 
május elsején, így a Barátság Kulturális Központ a ko-
rábban megszokott egész napos programfolyammal várja 
Önöket a Szent István téren. 
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PROG RAM AJÁN LÓPROG RAM AJÁN LÓ

HÍ REK-AK TU A LI TÁ SOKHÍ REK-AK TU A LI TÁ SOK
Elmarad a haltelepítés. A 

Dubics Tamás Horgász Egyesület el-
nöksége értesíti a horgászokat, hogy 
az április 29.-re tervezett haltelepítés 
elmarad.

***
Álláslehetőség. Szakassziszten-

seket keres több területre a Százha-
lombattai Egészségügyi Közalapítvány 
a Százhalom Egészségügyi Központ - 
2440 Százhalombatta Gesztenyés út 
10 szám alatti – szakrendelőjébe. El-
sősorban endoszkópos, sebészeti, nő-
gyógyászati, reumatológiai, ortopé-
diai, traumatológiai, röntgen vagy 
radiológiai OKJ végzettséggel ren-
delkezők jelentkezését várják. Az In-
tézmény nem tartozik az egészségügyi 
szolgálati jogviszony alá. Munkavég-
zés hétfőtől péntekig 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.

***
Véradás. Véradást szervez a Ma-

gyar Vöröskereszt a százhalombat-
tai Polgármesteri Hivatalban április 
27-én, 13 és 18 óra között. A véradás-
ra időpontot is lehet foglalni az ovsz.
hu oldalon. Az önkéntesek ingyenes 
szűrővizsgálaton is átesnek: vércso-
port-megállapítás, vérnyomásmérés, 
HIV, HEPA C tesztek. 

A Vöröskereszt azt ajánlja a dono-
roknak, hogy a véradás napján étkez-
zenek megfelelően, igyanak legalább 
két liter folyadékot, vigyék magukkal 
a TAJ- és lakcímkártyát, valamint a 
személyi igazolványt. 

Véradó lehet mindenki, aki elmúlt 
18, de még nincs 65 éves, testsúlya 
meghaladja az 50 kilogrammot, fél 
évnél régebben készíttetett tetoválást, 
testékszert. Ha valaki már átesett a 
koronavíruson, az a gyógyulást köve-
tően három hét múlva (negatív PCR-
teszttel két hét múlva) adhat vért.

n

Április 22. (péntek) 18.00 órá-
tól: Kovács Johanna festőművész és 
László Bandy képzőművész kiállítása. 
Megtekinthető 2022. május 21-ig. (Érdi 
Galéria, 2030 Érd Alsó u. 2.)

Április 23. (szombat) 15.00 
órától: Asszonyműhely: Népi ékszer, 
gyöngy ékszer készítés – „Matrica” Mú-
zeum (a részvétel regisztrációhoz kö-
tött)

Április 26. (kedd) 17.00 órától: 
PAPÍRSZÍNHÁZ! - Yannick Lefrançois: 
A Tavaszi Nyúl. Elmeséli: László Anikó. 
Családi belépő: 500 forint (HBVK)

Április 27. (szerda) 19.00 órá-
tól: Hunyady Sándor: Feketeszárú cse-

resznye – a József Attila színház bérle-
ten kívüli színházi előadása – BKK szín-
házterem. (Az előadás a 2022. január 
24-én elmaradt előadás PÓTLÁSA, a 
korábban megváltott jegyek erre az idő-
pontra érvényesek, vagy a helyszínen 
visszaválthatók!)

Április 28. (csütörtök) 18.00 
órától: Világjáró Battaiak – Izland víz-
esései és gejzírjei – BKK

Május 17. (keddig): Tűzzománc 
alkotások- Varga Bernadett munkái 
(BKK Mini Galéria)

Május 28. (szombat) 14.00 
órától: Családi nap: Fémművesség – 
„Matrica” Múzeum n

Sokan úgy gondolják, nem érdekes a 
gyereknek a könyvtár, míg nem tud ol-
vasni. Ám a könyvtár nem csak olva-
sásra való!

Nyílik a gyerekkönyvtár ajtaja, és 
belép egy felnőtt. Egyik karjával furán 
nyúlkál hátrafelé, de nem látom, mi 
van mögötte. Ám egyszer csak előbuk-

kan egy kipirult arc, dacos tűzben égő 
szemekkel.

- Köszönj szépen a könyvtáros né-
ninek! – mondja zavartan a felnőtt. A 
gyerek azonban megmakacsolja ma-
gát. A felnőtt pirulva elnézést kér, be-
tereli a gyereket a mesesarok felé. A 
polcon plüssök, építőjátékok, babák, 
autók... És persze könyvek. Vastag le-
porellók, böngészők telerajzolt olda-
lakkal, hosszabb és rövidebb mesék, 
versek, vékony és vastag, kicsi és óriá-
si könyvek, kihajtogatható lapok, nyit-
ható-húzható fülek… A könyvekben ál-
latok, tündérek, autók, dínók, szuper-
hősök, vonatok, egy szóval: minden, de 
tényleg MINDEN!

Nemsokára azonban indulni kell, 
mert zár a könyvtár. Szegény felnőtt! 
Most meg alig tudja leszedni a köl-
csönző pultról a gyereket, mert az 

mindenképpen szeretné elmesélni a 
könyvtáros néninek, hogy mi mindent 
látott ott hátul, a mesesarokban, meg 
elől a társasjátékoknál, meg középen a 
kisházban… Mutatja, mit színezett, mit 
rajzolt, és megígérteti a felnőttel, hogy 
ha legközelebb jönnek, akkor is fognak 
társasozni és puzzle-t rakni, és lapoz-

gatni azt a sok-sok csodálatos könyvet!
Kifele menet akkorát köszön, 

hogy beleremegnek az üvegablakok. 
A gyerekkönyvtáros elmorzsol egy 
könnycseppet…

Könyvtárunkban mindig örülünk, 
ha óvodások látogatnak el hozzánk: 
őszinte rácsodálkozásuk, félénkből fel-
bátorodásuk, érdeklődésük, ahogy a 
meséket hallgatják, mindig élettel tölti 
meg tereinket. Külön öröm számunk-
ra, hogy közülük sokan visszatérnek 
akár már aznap vagy néhány napon 
belül szüleikkel, hogy beiratkozzanak.

Elindítottunk egy új szolgáltatást is: 
háromhetente (ennyi intézményünk-
ben a kölcsönzési idő) 20-20 köny-
vet adunk kölcsön egy-egy óvodának 
az erre a célra kialakított dobozban. 
A közelmúltban megjelent, jó állapo-
tú könyvekből válogatunk, tekintettel 
a korcsoportra. Abban bízunk, hogy ez 
idő alatt a könyveket csoportról cso-
portra vándoroltatva megismerik az 
óvodapedagógusok és a gyerekek is! 

Természetes a könyvdoboz nem 
válthatja ki a könyvtárral, a könyvtáro-
sokkal való személyes találkozást! Vár-
juk az óvodás – és persze továbbra is az 
iskolás – csoportokat: mesékkel, fog-
lalkozásokkal, beszélgetésekkel…

Mindeközben mi is szívesen meglá-
togatjuk az intézményeket. Örömmel 
viszünk élő szavas népmesét vagy pa-
pírszínház előadást. Április közepén 
a Pitypangos óvodákban jártunk. Kö-
szönjük a meghívást és képeket!

László Ani, gyerekkönyvtáros

Mese-házhozszállítás

KedvesTestvérek!
A Szent István templom felújítá-
sa után már régóta készültünk a 
Szent László templom felújítá-
sára. Ennek most érkezett el az 
ideje. Több forrás biztosításával 
kívánjuk megvalósítani. A Mi-
niszterelnökség „Egyházi örök-
ség védelme” keretében a külső 
felújítás fog megvalósulni.

Százhalombatta Város Önkor-
mányzatának támogatásával pedig a 
belső tér – elektromosság, fűtés, ha-
rang.

A tavalyi évben a sorozatos viha-

rok megbontották a tetőszerkezetet. 
Ezen munkálatokat az épületbiztosí-
tás keretében kívántuk elvégezni. A 
biztosító a javítási költségeknek csak 
a 30%-át fedezi, ezért tisztelettel kér-
jük a kedves Híveinket és a telepü-
lés Lakóit, hogy adományukkal és tá-
mogatásukkal járuljanak hozzá a vi-
harkárok okozta beázások és javítási 
munkák elvégzéséhez.

Támogatásukat átutalással a kö-
vetkező egyházi bankszámlára fi-
zethetik be, Százhalombatta Ró-
mai Katolikus Plébánia CIB Bank: 
10700574-69118533-51100005 (köz-

lemény: adomány), készpénzben iro-
daidőben, vagy a szentmisék előtt és 
után a Szent István és a Szent László 
Templomban.

Támogatásukat előre is köszön-
jük, hiszen közös érdek épített és lel-
ki örökségünk védelme!

További kérdés és információ ese-
tén keressék Szabó Gábor települési 
képviselő urat, a következő elérhető-
ségeken: szabogabor@mail.battanet.
hu, 06-20/222-2930

Illéssy Mátyás
plébános
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A Pest megyei rendőrök 
mindegyik sofőr ellen bün-
tetőeljárást indítottak.

A 6. számú főúton intettek ki a for-
galomból az érdi rendőrök egy sze-
mélygépkocsit a napokban, a sofőr 
adatait lekérték. A 47 éves százhalom-
battai férfit korábban az Érdi Járásbí-
róság 2025. szeptember 8-ig tiltotta el 
a járművezetéstől.

A dabasi rendőrök Táborfalva bel-
területén igazoltattak egy sofőrt aki-
ről kiderült, hogy jogosítvány nélkül, 

eltiltás hatálya alatt vezeti járművét. 
Előállították.

A nagykátai járőrök Tápiószecső, 
Árpád úton igazoltatták azt a 49 éves 
sofőrt, aki szintén vezetői engedély 
nélkül közlekedett a forgalomban. 
Kiderült, két jogerős bírósági eltiltás 
alatt áll, 2022. október 19-ig nem ül-
hetett volna volán mögé.

A Büntető Törvénykönyvről szóló 
2021. évi C. törvény 2021. május 14-én 
hatályba lépett módosítása alapján az 
eltiltás hatálya alatti járművezetés bűn-
cselekménynek minősül. (police.hu)

Három eltiltott kiszűrve

A hónap közepén került sor a szer-
vezetnél a tisztújításra. Minden funk-
cióban minden személyt megerősített 
a tagság. Elnök: Szél Pál. Elnökhelyet-
tes. Körömi Lajos. Titkár: Szalai Atti-
la. Mag János és id. Bajer Csaba el-
nökségi tagok.  

Két iskolában is toboroztunk ifjú 
polgárőröket. A SZISZKI és az Arany 
János iskola 14 év feletti tanulóival is-
mertettük a korosztályt érintő felada-
tokat. Tájékoztattuk a tanulókat arról 
is, hogy miként tudják a kötelező 50 
óra közösségi munkát a polgárőrség 
keretein belül teljesíteni. 

A rendőrség a márciusi hónapban a 
közutak biztonságára fektetett hang-
súlyt egy akciósorozat keretében. 

Természetesen részvettünk a már-
cius 15-i városi megemlékezésen is. 
Rendbontás vagy különleges esemény 
nem történt. 

Folytattuk az ukrán menekültek 
megsegítését, illetve a velük érkezett 

kisállatok ellátásban is segédkeztünk. 
Élelmiszert, ruhát, állateledelt sikerül 
összegyűjteni, amit eljutattunk a gyűj-
tőpontokra.      

A vízen viszont akadt probléma bő-
ven. Részvettünk az alacsony vízállá-
sú Csónakázó tó takarításában. A víz-
pótlást sürgősen meg kell oldani vala-
milyen módon.

Szintén a Duna alacsony vízállá-
sa miatt a „kőgátra” akadt fenn egy 
üzemanyag szállító uszály. Tizenöt 
percen belül mentőcsónakkal a hely-
színre érkeztünk, és biztosítva adtuk 
át a területet a hatóságoknak.

Fiatalok egy csoportja kezdett ron-
gálásba. Először egy telephelyet, majd 
a választási plakátokat vették célba. A 
rendőrség segítségével sikerült a csa-
patot beazonosítani és „elfogni”. 

Részt vettünk a választásokkal kap-
csolatos biztosítás előkészítésében is.

n

A battai gyerekek az OviZsaru bűn-
és balesetmegelőzési rendőrségi prog-
ram keretében sajátíthatták el a gya-
logos és kerékpáros szabályos közle-
kedés alapjait.

A program célja a gyerekek áldo-
zattá válásának megelőzése, bizton-
ságérzetük erősítése, és annak előse-
gítése, hogy szükség esetén tudjanak 
és merjenek segítséget kérni a rendőr-
től. A Szivárvány ovisok saját KRESZ 
udvarukban sajátíthatták el a Balogh 
Katalin r. főtörzsőrmester által mon-
dottakat, aki a szemléltető eszközök-
kel is készült.

Néhány jó tanács, amit az ovisok 
hallhattak:
• A téli leállás után ellenőrizzük a 

kerékpárunkat!

• Használjuk a kijelölt kerékpárutat!
• Gyalogosként is figyelni kell arra, 

hogy a kerékpárúton közlekedőket 
nem szabad akadályozni, zavarni!

• Kijelölt gyalogos-átkelőhelyen - a 
KRESZ utasításának megfelelően - 
a kerékpárról le kell szállni, és azt 
tolva szabad csak az úttesten átha-
ladni! A zebrán csak a gyalogosok-
nak van elsőbbsége, a kerékpáro-
soknak nincs!

• Legyünk türelmesebbek, tolerán-
sabbak egymás és magunk iránt!

...hogy mindenki hazaérjen!
Regisztráld kerékpárodat a Rend-

őrség által hozzáférhető adatbázisba 
még ma, a bikesafe.hu oldalon.

n

Nyugalmasabb hónap
Nem történtek kiemelkedő bűncselekmények márciusban, 
ugyanakkor továbbra is nagy gondot jelent a parkokba és 
a játszótérre való gyakori parkolás – derül ki a százhalom-
battai polgárőrség beszámolójából.

„Ovis” zsaruk
Az Érdi Rendőrkapitányság a Százhalombattai Szivárvány 
Óvodában tartott balesetmegelőzési foglalkozást április 7-én.
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VÁ R O S N A P LÓVÁ R O S N A P LÓ

„Jó kertész, aki igazán nevel, tudja, 
hogy a magban minden benne van.” 

(Müller Péter)

A Százhalombattai Szivárvány 
Óvodában 11 éve foglalkozunk tehet-
séggondozással. Pedagógusaink lelki-
ismeretessége, felkészültsége, tapasz-
talata segíti a tehetségígéretek azono-

sítását, gondozását az intézményben. 
Fontos feladatunk az is, hogy átad-
juk tapasztalatainkat más óvodáknak, 
hogy minél több magyar óvodába el-
jusson ez a csodálatos pedagógia.

Intézményvezetői mesterprogra-
mom egyik feladata a tehetséggondo-
zásunk területén a tudásunk, tapasz-
talatunk átadása egy regionális tehet-
ségnap keretén belül, melyet két na-
pos programmá sikerült összeállítani. 
Az első nap április 8-án volt, 7 tele-
pülésről 50 óvodapedagógus érkezett 
hozzánk.

Ezen a napon arra törekedtünk, 
hogy bemutassuk a tehetséggondozá-
sunk felépítését, hogyan alakítottuk 
ki, hogyan működtetjük. A műhelyve-
zetők a szekciókban a saját tehetség-
műhelyüket is bemutatták az érdeklő-
dőknek. 

Szakmai napunkat Török Sándor 
alpolgármester úr kedves szavai nyi-
tották, majd a Pedagógiai Szakszol-
gálat tehetségkoordinátorai Rozsnyai 
Henrietta és Kárpáti Alma tartottak 
előadást a járási tehetségkoordináto-
ri tevékenységről. Az óvoda tehetség-
fejlesztő tevékenységét én mutattam 
be, majd Bogdán Tiborné Ildikó nyu-
galmazott óvodapedagógus kollégánk 
beszélt a zenei tehetséggondozásról.

Ezután szekcióülések keretében a 
műhelyvezetők bemutatták tehetség-

műhelyeiket az érdeklődőknek.
 „ Minden alkalommal hangsú-

lyozzuk, hogy a tehetségígéretek se-
gítésének igazi megtanulása nem egy 
pár órás képzés, hanem csak több 
éves munkának lehet a gyümölcse, 
mert látjuk, tapasztaljuk, hogy nem 
az lesz jó tehetséggondozó, akinek 
papírja van róla, hanem az, aki éve-

ken keresztül hajlandó tökéletesíteni 
magát ebben.” (Klacsány Ivett óvoda-
pedagógus, tehetségműhely vezető)

A nap fénypontja Forján Imréné 
Irénke kiállítása volt, mert a tehet-
ség kortalan, s a pedagógus tehetsé-
ge sokszínű.

Forján Irén nyugalmazott matema-
tika és fizika tanár. 40 évig tanította a 
rábízottakat, a szakma iránti hittel, és 
alázattal. Az alapszakok mellett kény-
szerűségből rajzot is kellett tanítani, 
ahol első ízben érezte meg az alkotás 
varázsát.

Nyugdíjba vonulása után talált rá a 
festészetre, az önkifejezés, e színekkel 
és formákkal teli csodálatos világára.

„Azt festem meg, ami közel áll a 
szívemhez, ami szép, amit szeretek, 
ami szebbé teszi a napomat. Villa-
nások, melyek boldoggá tesznek”-
mondja szeretettel a munkásságáról.

Vendégeinktől nagyon sok pozitív 
visszajelzést kaptunk, mely erőt ad 
nekünk a tovább fejlődésre.

„A tehetség is a természet azon ér-
tékei közé tartozik, amely gondozást 
kíván. Nem kapálást, nyírást, per-
metezést, csak dús termőtalajt, odafi-
gyelést és szabadságot a növekedés-
hez.”  (Gyarmathy Éva)

Raczkó Zsuzsanna
Intézményvezető

Az egykori Szegedi Tudósakadémia 
immáron Nemzeti Tudásképző Aka-
démia néven a Covid19 betegséghul-
lámai után másodszor nyitotta meg 
kapuit a középiskolás diákok előtt. 
Létrehozója a Nemzeti Orvosbiológiai 
Alapítvány, melyhez immáron az 
SZTE mellett Debrecen, Budapest, 
Pécs egyetemei is csatlakoztak, így 
vált 2021-ben országossá az Innová-
ciós és Technológiai Minisztérium ál-
tal támogatott program. Ennek célja, 
hogy a középiskolás tanulók termé-
szettudományos látókörét, perspektí-
váit bővítsék, ezzel motiválva – főkép-
pen hazai téren – a tanulmányaikat. 

A programban évente 150 ma-
gyar középiskola kb. 1500-2000 ter-
mészettudós diákja, 150 tanára és 
mintegy 200 egyetemista hallgató 
és kutató vesz részt. Az április ele-
ji multigenerációs tehetséggondo-
zó programon országosan közel 300 

tehetséges biológus gimnazista vett 
részt, köztük a battai Arany Iskolából 
4 fő 9-10. osztályos tanuló.

A Nobel díjas és más eredménye-
ket felmutató tudósok, az őket köve-
tő egyetemisták elkötelezett, sokszor 
egy egész életet felölelő kutató mun-
káit megismerni, a nehézségekről, 
eredményekről, küzdelmekről hal-
lani, mindenkiből tiszteletet, csodá-
latot vált ki. Az üzenet Dr. Hegyi Pé-
ter programigazgató fogalmazta meg: 
„Az életben rengeteg falba fogsz üt-
közni. Fel kell készülni arra, hogy 
mindenáron átjuss a másik oldalára. 
Feladni nem szabad!”

A programok között fantaszti-
kus, az ember gyógyítását megala-
pozó, vagy előre vivő neurobiológiai, 
neurofiziológiai kutatásokról hallhat-
tunk előadást, közvetlenül Nobel dí-
jas tudósoktól, pl. Aaron Ciechanover, 

Erwin Neher, Kurt Wütrich, továb-
bá egyetemi előadóktól (Szeged, Pécs, 
Debrecen, Amszterdam), valamint az 
év legtehetségesebb egyetemi hallga-
tóitól. A téma minden esetben a mo-
lekuláris biológia szintjét érintette: a 
DNS, RNS, fehérjemolekulák élete, az 
emberi idegrendszer sejtszintű kom-
munikációja pl. az idegsejtek kap-
csolatainak működése: szinapszisok, 
neurotranszmitterek, gátló, serkentő 
anyagok körül forgott. Szó volt még 
a neuronok membránfolyamatainak 
elektrofiziológiájáról, a működésbeli 
problémák okairól, pl. epilepszia, Alz-
heimer kór, Parkinson-kór, Dystonia, 
ezek lehetséges gyógyításáról.

A tudományos kutatási eredmé-
nyek meghallgatása mellett kísérle-
tekre is sor került, pl. a Szegedi Sport-
csarnokban szimultán laboratóriumi 
gyakorlat: gél-elektroforézist végez-
hettek el a gyerekek.

Természetesen a csodálatos ven-
déglátó város, Szeged megismerésé-
re is kaptunk előre szervezett, játé-
kos lehetőséget, így a város leghíre-
sebb épületeit, tereit is megismer-
hettük. A hihetetlen mennyiségű új 
neurobiológiai információ mellett an-
gol nyelvi szakmai ismereteink is bő-
vültek, hiszen minden előadást angol 
nyelven hallgattunk. Mindemellett 
napi mozgásunk is rendben volt, hi-
szen hosszabb sétával értük el a szál-
láshelytől az előadások helyszínét, így 
ez 6-8 km távot jelentett naponta.

A Szegedi Tudósakadémián, amit 
éreztünk, az alábbiakban lehet meg-
fogalmazni: „Célozd meg a Holdat 
és ha elvéted is a csillagok közt lan-
dolsz!”

Horváthné dr. Hidegh Anikó
Arany János Általános Iskola  

és Gimnázium

Fókuszban a tehetséggondozás Ismét a Szegedi Tudósakadémián járt 
az Arany János Gimnázium  

biológus csapata
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Az idén először önálló társulat-
ként, saját alapítványi háttérrel, sok 
személyi változással, nehéz időszak 
után állt színpadra a Felhőjárók 
Mozdulatszínház. A megnyitóban 
Szélpál Stefi a társulat tagjait idézte, 
kiben milyen képzettársításokat in-
dított el a szabadság kifejezés. Volt, 

aki számára az otthont, másnak a fi-
gyelmet, sokaknak az elfogadást, a 
szabad életet jelentette. Rédli Éva 
arról beszélt, hogy ha körülnéz a vi-
lágban – közelre és távolra – néha 
elfogja a lelkiismeretfurdalás, ami-
ért ő szabadon jöhet-mehet, hogy 
szabad lehet.

Éppen huszadik éve szerkeszt, 
szervez és rendez a sérült felnőt-
tekből álló társulattal költészetna-
pi műsort Szélpál Stefi és Rédli Éva. 
A drámapedagógus testvérpár által 
vezetett fejlesztő drámafoglalkozá-
sokból idővel koreográfiák szület-
tek, ezek füzéréből állt össze az első 
költészetnapi ünnepség 2002-ben. 
Mély érzékenységgel és szaktudás-
sal irányítják a csoportot, egyénileg 
foglalkoznak minden taggal, ápol-
ják velük és szüleikkel a kapcsola-
tot a mindennapokban is. Rédli Éva 
a Felhőjárók Mozdulatszínház szel-
lemiségét, a műsorok tartalmi vá-
zát építi. Nővére, Szélpál Stefi a bel-
ső energiákat gondozza lelke min-
den rezdülésével. Nem véletlen te-
hát, hogy ezzel a belülről fakadó 
hatalmas erővel magukkal sodor-
ják családtagjaikat, barátaikat is. 
Olyan felhőjáró-közösséget építe-
nek, amelynek tagjai szellemi és fi-
zikai erőforrásaikkal és tehetségük-
kel minden területen támogatják a 
csapatot. Ez az energia teszi olyan 
erőssé évről évre – immár 20 éve 

– a költészetnapi műsorokat, hogy 
a közönség utána napokig az átélt 
élmények hatása alatt áll. Sőt, volt, 
aki úgy fogalmazott, hogy az idei 
előadás hatására teljesen átértékel-
te eddigi életét.

Nyitányként a színpadot lendüle-
tes muzsika és vidáman nyüzsgő tö-

meg tölti meg. A forgatag hol tánc-
ba, hol apró jelenetekbe sűrűsödik. 
Az eleven élet lüktet minden gesz-
tusban. Hirtelen elhallgat a zene, 
az életkép mozdulatlanná mereve-
dik. Így, egyik pillanatról a másikra 
omolhat össze, zárulhat ránk a vi-
lág, veszhet el a szabadság. Radnó-
ti Miklós szavai szikrákként pattan-
nak ki a csendből: „most még ke-
mény fagyokkal jő a reggel, dider-
gő erdők anyja téli nap: leheld be 
zúzos fáidat meleggel…” majd: „Így 
lesz-e? Így! Mert egyszer béke lesz. 
Ó, tarts ki addig lélek, védekezz!” 
A fohászt Kányádi Sándor versével 
folytatják: „Uram ki vagy s ki még-
se vagy / magunkra azért mégse 
hagyj / ajtódon félve kaparász / kis 
szárnyával e kis fohász…” Végül Jó-
zsef Attila újra és újra elsírt sorai-
val visszazuhanunk a reménytelen-
ségbe: „Örökkön háborog a tenger 
/ örökkön zúgnak a lombok / örök-
kön fájdalmas az ember / örökkön 
kicsik a dolgok.”

Násztor Éva új oldaláról mutat-
kozott be: az élet értelmét boncol-
gatta Örkény István jellemzően fa-
nyar prózája, az „Egy pocsolya em-
lékiratai” segítségével. A szót Rédli 
Éva vette át, aki Ady Endre versét 
dallá szőve énekelte: „… milyen jó 
volna! milyen jó volna! milyen jó 
volna jónak lenni!”

Minden jelenet visszautalt azok-

ra a gondolatokra, érzésekre, amik-
re a Felhőjárók asszociáltak a sza-
badság kapcsán: tartalmas élet, jó-
ság, szerelem. A szerelmet három 
fiatal lány – Szélpál Eszter koreo-
gráfiája Wenczl Flórával és Bendák 
Kírával – kavargó tánca varázsolta 
elénk: körbe fonták, csokorba kö-
tötték a többieket. Madarakat idé-
ző mozdulataikkal újra fellobban-
tották a boldogság, a teljesség re-
ményét.

Ám legördül a függöny, és a ref-
lektorfényben Csergő Arnold áll 
Heltai Jenő versével, hogy belere-
meg a színházterem: „Míg több jut 
egynek, másnak kevesebb / Nincs 
még szabadság, éget még a seb. / 
Amíg te is csak másnál szabadabb 
vagy, / Te sem vagy még szabad, te 
is csak... Gyáva rab vagy.” A léleg-
zet eláll a szavalattól, de az érzések 
dübörgő lavináját indítja el: dühöt, 
önvádat, kétséget.

A rendezők nem adnak feloldo-
zást, azonnal berántják a közönsé-
get az est talán legerősebb jelene-
tébe: a színpadon magányosan bo-
lyongó, társak után kutató alakot 
szinte elsodorja a kalapja árnyéká-
ba bújó tömeg. A gyönyörűen meg-

komponált és tökéletes ritmusban 
előadott – Szélpál Csaba ötlete nyo-
mán született – koreográfia szerint 
az arctalan tömeg hol szemlesütve, 
hol dacosan felvetett fejjel rekesz-
ti ki a mindössze beilleszkedésre, 
mindennapi életre vágyót.

Lélegzetvételnyi szünet után 
Szélpál Péter áll a mikrofon mögé, 
és énekli el József Attila „Levegőt!” 
című versének a Kaláka által meg-
zenésített verzióját. Majd Rédli Éva 
adja elő – a műsorok történetében 

először – saját dalát, aminek dalla-
mára Násztor Péter és Szélpál Esz-
ter táncolja el egy párkapcsolat vi-
haros állomásait. László Bandy 
képzőművész-tanár a kezdetek óta 
részt vesz a költészetnapi műso-
rokban, és nem mellesleg az év so-
rán rendszeresen tart képzőművé-
szeti foglalkozást a tagoknak. Most 
Bendák Kírával az oldalán tavaszi 
haiku költeményeket fontak játékos 
párbeszéddé.

Jól mutatja, hogy a Felhőjárók 
milyen szerencsés csillagzat alatt 
állnak, hogy a közelmúltban zaj-
ló változások gyümölcseként végül 
nemhogy megszűnt volna, de új ta-
gokkal bővült a társulat. Cseh Ta-
más „Az égboltsapkájú” című dalára 
egy korábbi koreográfiát láthattunk 
megújítva, kibővülve az érdi Dr. 
Dizseri Tamás Habilitációs Központ 
felhőjáróival. Üdítő közjátékként 
megismerhettük a Rozbora Ádám 
által vezetett csengettyűs csoportju-
kat is, amely játékával hangos ová-
ciót, vastapsot aratott.

Óriási élmény volt, ahogy Takács 
Ákos kilépett a közösség védelmé-
ből, és egyedül állt a fényben. A kez-
detektől aktív felhőjáró fiatalember 
mindig komoly elkötelezettséggel 
és koncentrációval vesz részt a je-
lenetekben, dolgozik együtt a töb-
biekkel. Torokszorító volt megélni a 
bátorságát, vele izgulni, ahogy erős, 
határozott hangon olvasta fel József 
Attila „Reménytelenül” című ver-
sét: „Én is így próbálok csalás / nél-
kül szétnézni könnyedén…”

S ha még látott a közönség köny-
nyei fátyolán át, biztosan felkap-

ta a fejét a váratlanul felcsendülő, 
erős és tiszta gyerekhang hallatán: 
Csíkos Krisztián valódi színpadi je-
lenség, a maga 10 évével bezengte a 
Barátság Kulturális Központ szín-
háztermét, ahogy énekelni kezdte 
Bródy János szerzeményét. Hama-
rosan a felállva tapsoló közönség 
is csatlakozott azt est fináléjához, a 
közös fohászhoz: „Békét adj, Uram, 
kérlek / A háborgó szíveknek / Bé-
két és reménységet / A megszüle-
tendő gyereknek!” ani

Forradalmi felhőjárás
Nem csak azért volt forradalmi a Felhőjárók Mozdulatszínház idei költészetnapi ünnep-
sége, mert a szabadságot tűzték zászlajuk közepébe, hanem azért is, mert teljesen új 
helyzetben, új szereplőkkel, új zenekarral – Kovács Lilla hegedűn, Krisztics Csaba és 
Bognár Roman gitáron, Bálint Ernő ütősök –, és merőben új koreográfiákkal töltötték 
meg a BKK színpadát.
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Ha áttekintjük Százhalombatta 
gasztronómiai történetét, ezen nem is 
lehet csodálkozni. Városunk vendég-
látása a rendszerváltáskor kezdett iga-
zi fejlődésbe. Volt egy nagy múltú Ha-
lász Csárdánk és egy Százhalom Étter-
münk, de a növekvő tömeget és mi-
nőségi igényeket már nem minden 
esetben tudták kielégíteni. Elsősorban 
kell megemlíteni Poszpisek Antal ne-
vét, aki Európában minden halászlé-, 
vagy halléfőző versenyt megnyert!

Ami jelentős változást hozott, az az 
1989-es év volt. Ekkor nyitotta meg 
kapuit a Club Európa Étterem. A tulaj-
donosok sem voltak akárkik a vendég-
látás területén. Szalay János (Jacsa), 
aki egyedülállóan a mai napig a legfi-
atalabb séfnek számít a szakács szak-
mában, osztályon felüli szállodában 
már 23 évesen séf volt a Gellért Hotel-
ben. Ez a rekord azóta sem dőlt meg! 
Varsádi László a Hilton Szállóban volt 
„főúr”, akit sokan zenészként ismer-

nek. Ne feledkezzünk meg Szi lágyi Gá-
borról sem, aki szintén a Hilton Szálló-
ban dolgozott, és a mai napig üzemel-
tet vendéglátóipari létesítményeket. 

A kilencvenes években profilvál-
táson ment át a Százhalom Étterem 
is. Először SO-HO, majd Ebatta – 
Kultúrkocsma, Pizzakuckó lett, ké-
sőbb felvette a mai arculatát. Gabelics 
Péter és Tamás folyamatos újításai 
tartják frissen az étterem változatos-
ságát és színvonalát. 

A 2000-es évek végén jött egy 
újabb vendéglátó generáció. A Har-
csa Csárda üzemeltetését Nagy Zoltán 
(Csipa) vette át, aki a Gundel Étterem 
tanulója, majd dolgozója volt. Zoltán 
szakértelmének köszönhetően a Har-
csa Csárda méltó utódja és nemes el-
lenfele lett, a nívós vendéglátást kép-
viselő Halász Csárdának és az Ebatta 
Pizzakuckónak. 

A 2010-es években szinte a semmi-
ből robbant be Százhalombatta gaszt-

ronómiai köztudatába Balázs Attila, 
aki a közétkeztetésben dolgozók sza-
kácsversenyén 2018-ban a második 
helyet szerezte meg egyéniben, vala-
mint a „Legjobb afrikai harcsaétel” 
különdíját is. Azután 2020-ban Attila 
III. lett csapatban, és a 2022. évi ver-
senyen, az Eurest Budapest csapattal a 
IV. helyet szerezte meg! 

Idén újabb csillag jelent meg Száz-
halombatta vendéglátó egén. Jónás 
Norbert csapatvezető séf ugyanezen a 
versenyen a II. helyezést szerezte meg 
a csapatának.

Meg kell említeni olyan szemé-
lyeket is, akik ugyan eredetileg nem 

szakácsok, vagy csak később váltak 
azzá, de hozzájárultak Százhalombat-
ta gasztronómiai arculatának kialakí-
tásához. Ilyen személy Kovács Tibor 
(Fater), Rácz Richárd és jómagam.  

Százhalombatta rövid gasztro-
történeti áttekintése szükséges ahhoz, 
hogy megértsük a jelenlegi helyzetet, 
és a gratulációt ezen a nézőponton ke-
resztül helyezzük el a méltán megér-
demelt személyek teljesítményeinek 
dicsőségtábláján.    

Megragadva a lehetőségen gratu-
lálok Jónás Norbertnek a kiváló ered-
ményhez.  (A képen Jónás Norbert) 

Szalai Attila

Pál apostol a korinthusi gyülekezet-
hez írt első levelében írja: „Krisztus 
meghalt a mi bűneinkért az Írások 
szerint. Eltemették, és – ugyancsak 
az Írások szerint – feltámadt a har-
madik napon, és megjelent Kéfásnak, 
majd a tizenkettőnek.” (1Kor 15,3-5) 

Ez a kijelentés – mindamellett, 
hogy egy nagyon fontos teológiai tétel 
– egyben olyan tanúvallomás is, mely-
nek valódiságát Pál további szemta-
núkkal is igazolni tudja. Fontos itt 
megjegyeznünk: az apostol azoknak 
írja ezeket a sorokat, akik a feltáma-
dást teljességgel vagy részben tagad-
ják. Ám ne hagyjuk figyelmen kívül azt 
sem, hogy Pál levele azokhoz is szól, 
akik, ha el is fogadják a feltámadás 
lehetőségét, mégis helytelenül értel-
mezik azt, s egy orphikus misztérium 
mintájára képesek az elhunytak üd-
vösségéért megkeresztelkedni! 

A tanúbizonyítás után Pál deduktív 
módon kijelenti: „… ha nincs a halot-
tak feltámadása, akkor Krisztus sem 
támadt fel.” (1Kor 15,13) Ez az állítás 

lehetne akár hamis is, ha úgy véleked-
nénk, hogy Krisztus kevésbé volt em-
ber, mint Isten. De Krisztus ember-
sége tökéletes emberség volt, tehát a 

deduktív kijelentés éppen ezáltal in-
duktív módon is igaz: ha Krisztus fel-
támadt, akkor a halottak is feltámad-
nak. Figyeljük csak meg az eredeti 
szöveget! Valóságos jogi okfejtés ez: 
egyszerre argumentum a contrario 

és argumentum a maiore ad minus, 
hogy aztán a conclusio egy újabb érv, 
egy aminore ad maius legyen. Iga-
za van Ravasz Lászlónak: ily módon 
a halottak feltámadása a Jézus feltá-
madásának következménye, a ratio 
fiendije. Mindebből következik, hogy 
mindazok, akik tagadják a feltáma-
dást, azok valójában Istent is tagadják. 

Pál az okfejtés makulátlanságának 
érdekében kitér arra is, hogy miért 
van szükség a feltámadásra. Nyilván 
mindannyiunk számára evidens, hogy 
a halál miatt. De miért van a halál a vi-
lágban? Mert az élet ellentéte? Nem. 
Pál okfejtése alapján egyértelműen a 
bűn miatt. Pál a viharzó gondolatok 
villámfényében felvillantja az ereden-
dő bűn gondolatát is: „Mert ember ál-
tal van a halál, ember által van a ha-
lottak feltámadása is. Mert ahogyan 
Ádámban mindnyájan meghalnak, 
úgy a Krisztusban is mindnyájan 
életre kelnek.” (1Kor 15, 21-22) Lako-
nikusan kijelenti: ha Krisztus nem tá-
madt fel, értelmetlen a benne való hit, 
sőt, akik mellette tanúskodnak nyom-
ban Isten hamis tanúivá is válnak. 
Ámde Krisztus feltámadt, ez a ténybe-
li igazság. Az okfejtés végén Pál leírja 
a feltámadás rendjét és lényegét, majd 
egy heves argumentum ad hominem 
jellegű kérdéssel visszatér a kiindulási 
ponthoz, s a gyülekezet tagjainak ele-
venébe vág. Nézzük csak meg hogyan!

Korinthusban sokan csak azért tér-

tek meg a halálos ágyukon, hogy az 
örök kárhozattól esetleg megszaba-
duljanak. Ehhez kapcsolódóan gyak-
ran előfordult, hogy a halottakért he-
lyettes keresztelést vettek föl. Pál nyil-
ván nem fogadta el ezt a babonás szo-
kást, ám a kristálytiszta okfejtés után, 
amikor már két vállra fektette a taga-
dást, lerántja a hamisság leplét az el-
takart igaz hitről, s megmutatja, hogy 
a halálfélelmükben bálványokba ka-
paszkodók is a szívük mélyén Krisz-
tusban bizakodnak. Ez bizony kegye-
lemdöfés. Ám, hogy mégse tűnjön an-
nak, Pál így folytatja: „Miért vállalunk 
veszedelmet mi is minden percben? 
Naponként a halállal nézünk szembe, 
oly igaz ez, testvéreim, mint a veletek 
való dicsekvésem a Krisztus Jézus-
ban, a mi Urunkban. Ha csak embe-
ri módon küzdöttem a vadállatokkal 
Efézusban, mi hasznom belőle? Ha 
a halottak nem támadnak fel, akkor 
’együnk és igyunk, mert holnap úgy-
is meghalunk’. Ne tévelyegjetek: ’A 
jó erkölcsöt megrontja a rossz társa-
ság!’ Legyetek valóban józanok, és ne 
vétkezzetek, mert némelyek nem is-
merik az Istent: megszégyenítésetek-
re mondom ezt.” (1Kor 15,30-34)

Vajon mi, százhalombattaiak, nem 
nézünk-e gyakorta a halállal farkas-
szemet? S vajon halálfélelmünkre mi a 
válasz? A babona vagy a tiszta hit a fel-
támadásban?

n

Fazekas István

FŐTÉR
Ha Krisztus feltámadt, akkor a halottak is feltámadnak

J E GY Z E TJ E GY Z E T
Százhalombatta a vendéglátó 

nagyhatalom! 
Sokszor adtunk hírt, több helyen lehet olvasni, hogy itt vagy 
ott, ezen vagy azon a versenyen százhalombattai szakemberek 
nyertek különböző díjakat.
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S P O RTS P O RT

A rájátszást mindkét csapat győ-
zelmekkel kezdte és a tabellán is csak 
két pont távolságra voltak egymástól. 
Mindenki izgalmas, szoros mérkőzés-
re számított.

Csapatunk hiányosan érkezett Sze-
gedre, mert Tóth Bálint, Pap Ádám és 
Györkő Marcell is hiányzott, ennek el-
lenére bizakodtunk.

Hét közben derült ki, hogy ezzel 
a mérkőzéssel avatják az Akadémia 
csarnokát, így ez a hazai csapatnak 
külön motivációt jelentett.

A mérkőzés első öt percében be-
kezdtek a hazai fiatalok és elléptek 
3-1-re. Más célunk nem lehetett, mint 
a rohanás megállítása és a szegediek 
játékának lassítása. Ezt sikerült meg-
valósítanunk és Gálli Krisztián vezeté-
sével a 13. percben már mi vezettünk 
két góllal. A szünetig megőriztük ezt 
az előnyt, bár úgy éreztük, hogy jelen-
tősen lejt a hazai pálya.

A második félidő elején sikerült 
az előnyünket növelni, de sajnos ez 
nem tartott sokáig, mert néhány egyé-
ni hiba és vitatható játékvezetői ítélet 

után a 38. percben ismét a hazaiak ve-
zettek (20-19). Ekkor öt perces gól-
csend következett, mely közben Kő-
vári Balázs megkapta harmadik bün-
tetését is, így ő végleg kiszállt a mér-

kőzésből. A fiatalok elléptek három 
góllal, amit még sikerült egalizál-
nunk, de újabb emberhátrány után is-
mét három volt oda. Ezzel kezdődött 
az utolsó három perc, amelyben előbb 
Gyurcsovics Árpád kapott két percet, 
majd Mogyorósi Tamás lőtt gólt em-
berhátrányban. A következő momen-
tum, hogy Mogyorósi Tamás is két 
percet kapott. Kettős emberhátrány-

ban védekeztünk, sikeresen, majd fél 
perccel a vége előtt Kiss Attila gólt 
szerezett. Az utolsó 30 másodpercben 
már nem sikerült labdát szereznünk, 
így egy gólos vereséget szenvedtünk.

A mérkőzésre jellemző, hogy 16 
percet játszottunk hátrányban, a ha-
zaiak egyetlen kiállításával szemben.

SZKE: Kovács, Bokréta (kapusok), 
Mogyorósi 3(1), Gálli 5(1), Félegyházi 
4, Kővári 2, Gyurcsovics 2, Zatureczki 
3, Kiss 6, Kedves, Kollonay 2, Keresz-
tes, Fiar; vezetőedző: Adorján Gábor.

A következő mérkőzés: Százhalom-
battai KE-FTC U21, 04.23., szombat, 
18 óra, százhalombattai sportcsar-
nok. A belépés ingyenes, a szünetében 
dupla tombola sorsolás lesz.

Az NB I/B-s bajnokság az idei 
évben átalakul. A jelenlegi me-
zőnyt húsz csapat alkotja, de a 
jövő évi versenyben már csak 
16 csapat vesz részt ezen a szin-
ten. Ehhez a Szövetség kétszakaszos 
rendszert írt ki. Az alapszakaszt ráját-
szás követi. Az alapszakaszban a meg-
szokott Keleti, Nyugati csoportokban 
küzdöttek a csapatok. A csoportokon 
belüli helyezések alapján sorolód-
nak be a csapatok a rájátszás orszá-
gos csoportjaiba. Az 1-5.helezettek a 
felsőházban folytatják és a feljutásért 
versenyeznek, a 6-10.helyezettek az 
alsóházban folytatják és a bennmara-
dásért küzdenek.

Csapatunk az alsóházi csoportban 
szerepel. Kevésen múlt, hogy bekerül-
jünk a felsőházba, de ez sajnos nem 
sikerült. Az alsóházi küzdelmekben a 
csoport második helyén kezdjük a tíz 
mérkőzésből álló sorozatot.

A jövő évi 16 csapat úgy alakul ki, 
hogy a felsőházi tíz csapat kiegészül a 
két legjobb NB II-es bajnokkal és négy 
osztályozón győztes csapattal. Az osz-
tályozókon négy NB II-es bajnok ját-
szik az NB I/B-s alsóház 1-4.helye-
zettjével. Az 5-10.helezett csapatok 
kiesnek az NB I/B-ből.

Az első három forduló megmutat-
ta a rájátszás valódi színvonalát. Nem 
túlzás azt állítani, hogy minden mér-
kőzésen az életükért küzdenek a csa-
patok.

Jól kezdtünk. Az első fordulóban 
bravúr győzelmet arattunk Debrecen-
ben, majd sikerült itthon tartanunk a 
két pontot a Vecsés ellenében. A har-
madik mérkőzésünkön Szegedre láto-
gattunk, ahol szoros mérkőzésen ve-
reséget szenvedtünk.

Jelenleg, pontazonossággal a má-
sodik helyen állunk. Célunk az első 
négy hely valamelyikének megszer-
zése és az osztályozó mérkőzés sike-
res megvívása. Ehhez a hátra lévő hét 
mérkőzésünkből minimálisan a hazai 
mérkőzéseinket meg kell nyernünk. 
Nehéz, de nem teljesíthetetlen fel-
adat. n

Szoros meccs Szegeden
28-27-re kikapott a PICK Szeged U21 otthonában a Százhalom-
battai KE a férfi kézilabda NBI/B-s bajnokság rájátszásának 
legutóbbi fordulójában – számolt be Tallér Zsolt, a battai egyesü-
let technikai igazgatója, aki helyzetelemzéssel is szolgált.

KÉZILABDA NB I/B 
RÁJÁTSZÁS 

 
HAZAI MÉRKŐZÉSEK 
 

2022.04.01. péntek 19:30 SZKE – Vecsés  28-25 
2022.04.23. szombat 18:00 SZKE - FTC U21 
2022.05.07. szombat 18:00 SZKE - Debreceni EAC 
2022.05.22. vasárnap 15:00 SZKE - PICK Szeged U21 
2022.06.04. szombat 18:00 SZKE - Mezőkövesd 

 
A belépés továbbra is ingyenes! 
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S P O RTS P O RT

Az egyesületet a norvégiai Euró-
pa-bajnokságot is megjárt Ifj. Joó At-
tila és a már junior világbajnokságon 
is szereplő Szemán Dávid képviselte 
nagyszerű eredményekkel és helye-
zéssel.

Szemán Dávid 2. lett 560 körrel a 
10 méteres férfi légpisztoly 60 lövé-
ses számában, ugyanitt Ifj. Joó Atti-

la szintén 560 körös eredménnyel a 3. 
helyen végzett. Kettejük között a több 
belső tízes döntött a rangsorolásban.

Szemán Dávid 4. helyezést ért el 
10m férfi zártirányzékú légpuska 60 
lövésben. Ebben a versenyszámban 
indult Pekler Zalán ifjúsági olimpiai 
bajnok és Hammerl Soma junior vi-
lágbajnok is. n

A kis létszámú csapat összesen 25 
egyéni rajtot teljesített, ebből 10 első, 
3 második és 2 harmadik helyet meg-
szerezve. Országos bajnoki címet 
szerzett a teljesített rajtok arányában: 
Grátz Benjamin 6 versenyszámból 6, 
Tóth György 4 versenyszámból 3, Kis-
falvi István 6 versenyszámból 1. 

„Összességében eredményes hét-
végét zártunk. Ezúton szeretnék kö-
szönetet mondani a Sporthalom Kft. 
vezetőségének és dolgozóinak a fel-
készülésünkben nyújtott segítségért, 
valamint Vértesi Tamás edzőnek a fel-
készítésért” – írta a klub alelnöke.

n

Nagyon magas színvonalú nemzet-
közi továbbképzésen, edzőtáborban 
és versenyen vehettünk részt Sopron-
ban márciusban. Hiyori Kanazawa 
sensei, a SKIF aktuális világbajno-
ka vezetésével zajló eseményen öt 
ország versenyzői és edzői találkoz-
tak. Hyiori Sensei közvetlen hangu-
latú edzései között szakmai tovább-
képzések, bírói képzések színesítették 
a programot. A hétvégét lezáró verse-
nyen Lengyel-Eve Tímea a női nem-
zetközi mezőnyben is bizonyított: for-
magyakorlatával ezüstérmet szerzett, 

küzdelemben két kategóriában is in-
dult és ezüst, valamint bronzéremmel 
térhetett haza.

Tizenhét egyesület közel 300 ver-
senyzője mérte össze tudását az SKI 
Magyarország Országos Bajnoksá-
gon és Kohai Kupán Ercsiben április 
2-án. Százhalombatta színeit 20 ver-
senyző képviselte. Néhány verseny-
zőnk sajnos betegség miatt távol ma-
radt a küzdelmektől, de csapatunk 
kiváló felkészültségéről tanúskodik, 

hogy 10 arany-, 9 ezüst- és 4 bronz-
érmet tudtunk szerezni, a népes és 
erős mezőnyben. Ezzel összesítésben 
a verseny 4. legeredményesebb egye-
sülete lettünk. Az egyesületünkben fo-
lyó munka színvonalát és klubunk ér-
tékét mutatja az is, hogy legfiatalabb 
versenyzőnk alig 5 éves, míg a legidő-
sebb indulónk 50 év fölötti. Edzőink 
a versenyzésen kívül a bíráskodásból 
is kivették részüket, összességében 
elmondható, hogy egy jól szervezett, 
sportszerű viadalon vehettünk részt. 
Tovább erősödött a csapatunk kohé-

ziója és a gyerekek motivációja, vala-
mint a sportbarátság az ország min-
den részéről érkező karatékák között.

A sikerek és elismerések további 
erőt adtak az előttünk álló feladatok-
hoz: mi rendezhetjük az ország egyik 
legrangosabb utánpótlás versenyét, a 
Karate Diákolimpiát április 30-án.

Várunk minden érdeklődőt a kez-
dő és haladó edzéseinken az I-es isko-
la kis tornatermében, kedden és csü-
törtökön 17 órától. n

Sikeresen, 6 óra alatt teljesí-
tette a ráckevei maratoni távot 
Békes Erzsébet április 10-én. 
A SZVISE futóját Hirják Csilla 
segítette.

Szintén a battai egyesület színeiben 
indult Botos Enikő, aki 10 kilométe-
ren ért célba. 

A futást végig erős szél kísérte. A 
klub büszkén gratulál a versenyzők-
nek.  n

Érmekkel tértek haza a battai lövők 
Ismét sikerekről számolhatott be a Százhalombattai Lövészklub, 
amely a Sportlövő Magyar Egyetemi–Főiskolai Országos Bajnok-
ságon vett részt a budapesti BOK Csarnokban április 9-én.

Csillogó úszóhétvége
Kecskeméten rendezték meg április 9-10-én a VI. Duna Kupa 
Szenior úszóbajnokságot, mely egyben országos bajnokság is 
volt. A Száz Halom Városi Úszó Klub Egyesületet 8 fő képviselte 
– tájékoztatott Tejes István, az egyesület alelnöke.

Duna-parti futás

Fényes karatés tavasz
Eseményekben gazdag tavaszi időszakot tudhat maga mögött a 
Százhalombattai Karate Egyesület – derül ki Vadász Tamás elnök 
beszámolójából.
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Keresztrejtvény
GyurkóLászló Kossuth-díjas író, újságíró, 1930. április 22-én született. Elbeszélései mellett drámái is jelentősek, 
a Digitális Irodalmi Akadémia alapítása is az ő nevéhez fűződik, amely a legkiemelkedőbb magyar írók-költők for-
rásértékű szövegeinek megismertetésére és elérhetővé tételére jött létre. Rejtvényünk egy gondolatát tartalmazza.
A megfejtéseket 2022. április 29-éig várjuk a hirtukor@mail.battanet.hu, vagy a Hírtükör Szerkesztősége, 2440 Százhalombatta, Ifjú-
ság útja 7. (Polgárok Háza) címre. A helyes megfejtők közül egy szerencsés, Százhalombatta Városának címerével díszített bögrét kap-
hatja meg.
Az előző számban megjelent rejtvényünk helyes megfejtéséért a Biksi Méhészet egy üveg mézét Szabóné Barna Edina (Százhalombat-
ta) veheti át a Polgárok Háza portáján munkaidőben. Gratulálunk!
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n

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

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

OKTÁN SZÁLLÓ
MUNKÁSSZÁLLÁS  (EG19009148)

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

06 23 354-812
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MUNKALEHETŐSÉG
Legyél a Munkatársunk!

Bővülő csapatunkba keressük új munkatársainkat az alábbi 

pozíciókba:

- raktári adminisztrátor

- targoncavezető raktáros

- tehergépkocsi vezető („C” kategóriás jogosítvánnyal)

- rakodó

 

Munkaköreinkről bővebb tájékoztatást a cég karrier oldalán 

találsz:

https://karrier.fiege.hu/jobs

Versenyképes bérezés, Cafeteria, egyéb juttatások

Munkavégzés helye: 

1225 Budapest, Campona utca 1. (Harbor Park Logisztikai 

Központ)

Jelentkezni fényképes szakmai önéletrajzzal és a fizetési igény 

megjelölésével a karrier oldalon vagy elektronikusan:

hungary.karrier@fiege.com

Százhalombattán az Óváros városré-
szén eladó telkek. Érdeklődni: 06-
23/354-930-as telefonszámon lehet.

Százhalombattán, az Urbárium város-
részében 6 db építési telek eladó! Ér-
deklődni: 06-23/354-930-as telefon-
számon lehet.
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A FIEGE vállalat egy 1989-ben alapított családi vállalkozásból nőtte ki magát egy világszerte 13 000 főt 

foglalkoztató nagyvállalattá. Magyarországon a Fiege Kft. az elmúlt 15 évben  az egyik vezető szerződéses 

logisztikai céggé fejlődött, ahol jelenleg több mint 400 főt foglalkoztatunk. A Fiege Kft.-nél egy vállalkozó 

szellemű,  rugalmas csapat tagjaként kínálunk lehetőséget a szakmai fejlődésre egy hosszútávú, stabil 

munkalehetőség keretében.

AMIT KÍNÁLUNK
• • Juttatási csomagunk sokrétű: versenyképes alapbér; havi bruttó 30.000 Ft-os Cafeteria; egyéb juttatások
• • A szakmai fejlődés érdekében lehetőséget biztosítunk nyelvtanulásra, egyéb továbbképzésekre 
• • Ingyenes sportolásra adunk lehetőséget a szerződéses partnereinknél, évente egyszer pedig részt veszünk a 

nemzetközi Fiege futball kupán
• • Heti gyümölcs napokat szervezünk, színház és futball mérkőzés jegyeket sorsolunk kisebb játékok keretében
• • Támogatjuk a munkába járást
• • A vállalatnál családias, támogató a légkör
• • Home office

FELADATOK
• • Logisztikai szolgáltatások értékesítésének előkészítése
• • Komplex raktári és logisztikai tenderanyagok értelmezése és elemzése angol nyelven
• • Felsővezetői döntés előkészítés részeként riportok/ kimutatások/ prezentációk készítése
• • Potenciális új partnerek felkutatása előre meghatározott szempont rendszer alapján
• • Versenytárs elemzés, piackutatás készítése 
• • Beérkező ajánlatok fogadása, elemzése, 
• • Kapcsolattartás új és már meglévő partnerekkel
• • Üzletfejlesztési osztály munkájának teljes körű támogatása
• • Egyéb adminisztratív feladatok

ELVÁRÁSOK
• • Felsőfokú végzettség logisztika/ szállítmányozás/ külkereskedelem területén
• • 1-3 év tapasztalat, de pályakezdők jelentkezését is várjuk, mivel a pozíció betanulási időszakkal indul
• • Magas szintű Office tudás (Word, Excel, Power Point)
• • Ügyfélközpontú szemlélet, jó kommunikációs és probléma megoldó készség
• • Jó stressztűrő képesség, magas fokú rugalmasság
• • Proaktív, energikus személyiség
• • Önálló, pontos, precíz munkavégzés

ELŐNYKÉNT ÉRTKELJÜK
• • Operatív tapasztalat logisztika/ raktározás/ szállítmányozás terén
• • Német nyelvismeret
• • Értékesítői tapasztalat

AMIT KÍNÁLUNK
• • Operatív betanulási időszak, melynek során megismerkedhet a raktár, logisztika, és fuvarszervezés folyamataival
• • Fejlődési és előre lépési lehetőség
• • Határozatlan idejű szerződés, heti 40 órás foglalkoztatás hétfőtől péntekig

Munkavégzés helye: 1225 Budapest, Campona utca 1. (Harbor Park Logisztikai Központ)

• Bővülő pénzügyi csapatunkba keressük új 

Munkatársainkat az alábbi pozíciókba:

Ø Könyvelő munkatárs
Ø Pénzügyi munkatárs
Ø Számlázó asszisztens

• Vonzó ajánlati csomag, Cafeteria, gyümölcsnap 
• és sok más 

• Jelentkezz karrieroldalunkon keresztül:
• https://karrier.fiege.hu/jobs

• Munkavégzés helye: 
• 1225 Budapest, Campona u. 1. 
• (Harbor Park Logisztikai központ)

    MUNKALEHETŐSÉG


