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MEGKÉRDEZTÜK SZABÓ 
TIBOR  POLGÁRMESTERT...
ÚJ HÁZIORVOS
A 4-es számú háziorvosi körzetbe új, állandó orvos érkezik. 2022. ápri-
lis elsejétől Dr. Polner Tibor háziorvos látja el a betegeket. A körzet be-
tegeit ellátó helyettesítő orvosoknak, Dr. Morava Réka doktornőnek, 
Dr. Dankai Henrietta doktornőnek és Dr. Leitner Péter doktor úrnak 
szeretnénk kifejezni köszönetünket a város nevében! A rendelőben 
dolgozó asszisztensek munkáját is köszönjük, továbbra is a Kisgyár utca 
sarkán álló rendelőben várják a körzet betegeit az új orvos mellett.

 

BÖLCSŐDE ÉPÜL
Halásztelek városa pályázatot nyert egy új, négy csoportszobás bölcső-
de építésére. Az új intézmény építése várhatóan 2023-ban kezdődik 
és reményeink szerint már 2024 őszétől fogadja az apróságokat. A 
bölcsőde a mai szigorú építési előírások szerint nulla energiafelhasz-
nálású lesz, hőszivattyús fűtő-hűtő berendezéssel és napelemes ener-
giaellátással. A bölcsőde építéséhez a 2000 négyzetméteres terület 
vásárlásához szükséges összeg a 2022-es költségvetésben szerepel.

UKRÁNOK BEFOGADÁSA
A szomszédos Ukrajna területén folyó háború miatt sok menekült 
érkezik Magyarországra. Halásztelek városa a lehetőségeihez képest 
igyekszik segíteni az ide érkezők ellátásában. Az önkormányzat tulaj-
donában álló panzió a képviselők teljes egyetértése mellett átmeneti 
szállásként működik. Jelenleg 6 felnőtt és 13 gyermek lakik benne. A 
városban magánemberek is fogadtak be családokat. A menekülteket 
hétközben a városi konyha, hétvégén a Háncs Kft. látja el meleg étellel, 
reggelivel és uzsonnával. A városban sokan megmozdultak: két alka-
lommal szerveztünk gyűjtést a menekültek számára. A városban ösz-
szegyűlt adományok egy alkalommal két mikrobuszt, a következő alka-
lommal két 3,5 tonnás kisteherautót töltöttek meg. Az adományokat a 
határ közelében fekvő Lónyára vittük. Szeretnénk köszönetet mondani 
a segélyakciók szervezésében legtöbbet dolgozóknak, kiemelve Király 
Csillát és Bányász Tibort! Köszönjük a Bocskai István Református Okta-
tási Központnak a két mikrobuszt, a Györök Kft-nek és Fenyvesi Gyulá-
nak a 3,5 tonnás kistehergépkocsit. Köszönjük az adományozóknak és 
a gyűjtéseknél segédkezőknek a munkájukat! A kialakult ellátási rend-
szereknek köszönhetően a további gyűjtések már célzottan történnek, 
azokról a város Facebook oldalán adunk hírt. Fontos: a rendőrség és 
az önkormányzathoz befutott hírek alapján kérjük azokat a halásztelki 
lakosokat, akik együtt éreznek a menekültekkel, hogy adományaikat 
csak a hivatalos segélyszervezetekhez juttassák el. Sajnos megjelen-
tek a helyzetet kihasználó csalók is, akik magukat menekültnek kiadva 
próbálnak pénzt, és más adományokat szerezni magánházakhoz be-
csöngetve. Főleg az idősek figyelmét hívjuk fel arra, hogy egyre több 
ilyen esetről kapunk hírt. Vigyázzanak magukra és értékeikre! | •

TESTÜLETI DÖNTÉSEK
A képviselő-testület március 23-ai ülé-
sén az alábbi rendeleteket és határoza-
tokat fogadta el:

• A képviselő-testület döntött a Németh 
Ferenc Sportcentrum ingyenes bérbe-
adásáról kulturális rendezvény megtar-
tása céljából.

• A képviselő-testület döntött Huma-
nitárius segítségnyújtás az ukrán mene-
kültek javára.

• A képviselő-testület döntött a IV. 
számú háziorvosi körzetre vonatkozó 
helyettes feladatellátási kötelezettséget 
vállalt háziorvosok megbízási szerződé-
sét közös megegyezéssel megszünteti. 
Halásztelek Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete felhatalmazza a polgár-
mestert a megbízási szerződés közös 
megegyezéssel történő megszüntetésé-
nek aláírására.

• A képviselő-testület döntött, hogy 
2022. április 1. napjától Dr. Polner Tibor 
háziorvost egészségügyi szolgálati jogvi-
szony keretén belül foglalkoztatja.

• A képviselő-testület döntött, hogy 
a fenntartásában működő Halásztelki 
Humánszolgáltató Központ által nyújtott 
gyermekjóléti alapellátások intézményi 
térítési díját a következők szerint állapít-
ja meg 2022. évre: Bölcsődei gondozás: 
2.230,- Ft/ellátási nap, Bölcsőde által 
biztosított gyermekétkeztetés: 445 Ft/
ellátott/nap.

• A képviselő-testület döntött,  hogy 
2022. április 1-től 30. 000,- Ft/hó/gye-
rek, azaz harmincezer forint/hónap/
gyerek -ben határozza meg a Süni Ma-
gánóvoda támogatásának mértékét. To-
vábbá Halásztelek Város Önkormányza-
tának Képviselő-testülete felhatalmazza 
a polgármestert a Köznevelési szerződés 
módosításának megkötésére.

• A képviselő-testület döntött, hogy 
2022. január -február és március hónap-
ra, azaz az első negyedévre egyszeri 405 
.000,- Ft, azaz négyszázötezer forinttá-
mogatást nyújt a Süni Magánóvoda ré-
szére.

• Halásztelek Város Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete:

a) A TOP Plusz-3.3.2-21 kódszámú, 
„Helyi egészségügyi és szociális infra-
struktúra fejlesztése” című pályázati 
felhívás terhére a Halásztelek, 943/1 
helyrajzi számú ingatlanon új Egészség-
ház építés tárgyában, pályázati doku-
mentációt kíván benyújtani, melyben 
öt háziorvosi és négy fogorvosi rendelőt 
kíván kialakítani;

b) a TOP Plusz-3.3.2-21 kódszá-
mú, „Helyi egészségügyi és szociális 
infrastruktúra fejlesztése” című pá-
lyázati felhívás terhére benyújtandó 
pályázati dokumentációhoz szükséges 
Projekt-Előkészítő Tanulmány összeál-
lítására vonatkozó pályázati és terve-
zőiszakértői tevékenység beszerzésére 
felhatalmazza a polgármestert, a Pro-
jekt-Előkészítő Tanulmány első részle-
téhez, valamint a pályázat tervezési és 
műszaki dokumentációhozszükséges 
fedezetet nettó 1.500.000,- forintot a 
2022. évi költségvetésben biztosítja;

c) a TOP Plusz-3.3.2-21 kódszámú, 
„Helyi egészségügyi és szociális infra-

struktúrafejlesztése” című felhívás ter-
hére benyújtandó pályázat beadására, 
valamint a dokumentációval és a pályá-
zattal kapcsolatosan az egyéb szükséges 
intézkedések megtételére felhatalmazza 
a Polgármestert.

• A képviselő-testület döntött TOP 
Plusz-1.2.3-21 kódszámú, Belterületi 
közutak fejlesztése című pályázat be-
nyújtásáról.

• A képviselő-testület döntött, mint 
a HATE Városüzemeltetési Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság alapító-
ja, a Társaság 2022. 04.01-2022. 12. 31. 
napjáig terjedő időszakra 6.332.000,- Ft, 
azaz hatmillió-háromszázharminckéte-
zer forintfinanszírozási összeget biztosít, 
mely finanszírozási összeg havi lebon-
tásban kerül megfizetésre. Halásztelek 
Város Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete felhatalmazza a polgármestert a 
finanszírozási szerződés megkötésére.

• A képviselő-testület döntött, hogy 
a fenntartásában működő Halásztelki 
Humánszolgáltató Központ által nyújtott 
szociális ellátások intézményi térítési 
díját a következők szerint állapítja meg 
2022. évre: 

• Szociális étkezés: 800,- Ft/ellátási 
nap Étkeztetés szállítási díja: 145,- Ft/
ellátási nap Nappali ellátás: 3 165,- Ft/
ellátási nap Házi segítségnyújtás – szo-
ciális segítés: 3 660,- Ft/gondozási óra 
Házi segítségnyújtás – személyi gondo-
zás: 3 975,- Ft/gondozási óra.

• A képviselő-testület döntött, hogy 
a Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete 
által megküldött szakmai beszámolót 
elfogadja.

• A képviselő-testület döntött,hogy a 
Márai Sándor Közművelődési Intézmény 
és Városi Könyvtár 2021. évi beszámoló-
ját és 2022. évi munkatervét elfogadja. 

• A képviselő-testület döntött, 
hogy Dr. Szabados Karina Anna házi 
gyermekorvos szerdai rendelési idejét 
2022.04.01. naptól az alábbiak szerint 
elfogadja: 8:00-11:00 óra között (3 óra) 
tanácsadás és 11:00-13:00 óra között (2 
óra) rendelés. | •

Pályázati felhívás Civil szervezetek 
és egyházak részére

Az egyházi és civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 28/2021. 
(X.21.) számú önkormányzati rendelet és a 36/2022. (II.10.) számú Képviselő-testüle-

ti határozat alapján a 2022. évi Pályázati Felhívás március 10-zel kezdetét veszi.
A pályázati dokumentációt a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatához nyújthat-
ják be.  A pályázathoz szükséges pályázati adatlap a www.halasztelek.net weboldalon 
a közérdekű információk menüpont, Pályázatok, eredmények alpontjának, helyi civil 

szervezetek részere pont alatt érhető el és tölthető le.

A pályázathoz csatolni kell:
a) a civil szervezet 30 napnál nem régebbi cégkivonatát és a bíróság általi bejegyzés-

ről szóló jogerős végzését;
b) az egyházi szervezet bíróság általi bejegyzéséről szóló jogerős végzést egyházfő-

hatósági igazolását;
c) az egyházi és civil szervezet hatályos alapszabályát vagy működésének egyéb 

alapdokumentumát;
d) az egyházi vagy civil szervezet által pályázott összeg felhasználásának tervezetét, a 

várható költségek szerint részletezve;

Amennyiben a pályázó a pályázati eljárás során döntés-előkészítőként közreműködő 
vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, a pályázathoz 

csatolni kell a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságról szóló 2007. évi 
CLXXXI. törvény (továbbiakban: Ksztv) 14.§-a szerint kitöltött és cégszerűen aláírt, 
e pályázati felhívás 3. számú mellékletében meghatározott nyilatkozatot, érintettség 

fennállása esetén a Ksztv. 8. §-a szerint kitöltött és cégszerűen aláírt, e pályázati 
felhívás 4.,5. számú mellékletében meghatározott közzétételi kérelmet.

Pályázat benyújtásának határideje: 2022 április 11.

A VÁLASZTÁSRÓL
A 2022-es országgyűlési képvise-
lő-választáson a magyar polgárok 
elsöprő többséggel kinyilvánítot-
ták választói akaratukat.

A 2022-es választást – lapzár-
tánk idején 98,95 százalékos fel-
dolgozottsági adatok alapján – a 
Fidesz–KDNP nyerte, kétharmados 
részaránnyal. A 10 243 szavazókör-
ben leadott eredmény nem hiva-
talos. A kormánypártok 135 parla-
menti mandátumot gyűjtöttek, az 
Egységben Magyarországért hat-
párti összefogás 56 mandátumot 
szerzett, a Mi Hazánk Mozgalom 
hetet, míg a Magyarországi Néme-
tek Országos Önkormányzata egyet.

Választókerületünkben (Pest 
08) az országgyűlési képviselőnk 
továbbra is Bóna Zoltán (Fidesz- 
KDNP) maradt. A Parlamentbe 
45,79 százalékkal, 26 673 szavazat 
alapján jutott be az immár har-
madik ciklusát kezdő képviselőnk. 
Jószai Teodóra Dk-Jobbik-LMP-Mo-
mentum-Párbeszéd - 42,30 száza-
lék, 24 638 szavazat, Botló Kornél 
Levente Mi Hazánk - 5,67 százalék, 
3300 szavazatot kapott.

A tapasztalatok azt mutatják, 
ha minden fellebbező, jogorvoslati 
felülvizsgálatot kérő él a jogával, 
akkor közel három hetet is igény-
be vehet mire végleg lezárulhat az 
országgyűlési választás, és hivata-
losan is megállapítják a végered-
ményeket. Ez azt jelenti, hogy a 
vasárnap éjjel, hétfő reggel közölt 
választási eredmények nem tekint-
hetők véglegesnek és hivatalosnak.

Az úgynevezett jogi eredményt 
csak a külképviseleteken leadott 
szavazatok hazaszállítása és a le-
vélszavazatok megszámlálása után 
állapítják meg: az egyéni választó-
kerületeknél legkésőbb április 9-én, 
míg a választás országos eredmé-
nyét legkésőbb április 22-én. Gyer-
mekeink védelméről is voksoltunk, 
a népszavazás érvénytelen lett, mi-
vel nem volt meg az 50%.

Bódy Géza
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P R O G R A M O K
A  M Á R A I B A N

 Városi Könyvtár
2314, Halásztelek, Erkel Ferenc utca 2-4.

halasztelekkonyvtar@gmail.com Telefon: 06 20/588-9487
Online kereső: http://remote.halasztelek.hu:54322/

KÖZLEMÉNY
a Bocskai István Református Oktatási Központ Lámpás Óvodájába 

történő beiratkozás rendjéről
 

A Halásztelki Református Egyházközség, mint a Bocskai 
István Református Oktatási Központ fenntartója a 20/2012. 
(VIII.31.) EMMI rendelet 20. § alapján az óvodai felvétel idő-
pontját és rendjét a 2022/2023. nevelési évre a következőkép-
pen állapította meg:
a) A Bocskai István Református Oktatási Központ Lámpás 

Óvodájának óvodai beíratási időpontja: 2022. április 20-
22. (szerda-péntek) 8.30-17.30 óra.

b) Óvodai felvételi szándékukat a szülők/törvényes képviselők személyesen jelezhetik 
az új óvodaépületben (2314 Halásztelek, Hold u. 1217/11 hrsz.). Az újonnan jelent-
kezők felvételéről a hatályos jogszabályok alapján az intézményvezető dönt.

c) A gyermek felvétele nem a jelentkezés sorrendjében történik. A felvételnél előnyben 
részesülnek a halásztelki lakóhellyel rendelkező szülők gyermekei.

d) Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határideje: 2022. május 
23.

e) A felvételről szóló határozattal szemben a közléstől számított 15 napon belül a fenn-
tartóhoz címzett, de az intézményvezetőnél benyújtott jogorvoslati kérelemmel lehet 
élni, melyet a fenntartó 15 napon belül bírál el.

 
Szükséges közokiratok, dokumentumok:
•	 a gyermek születési anyakönyvi kivonata vagy személyazonosító igazolványa, TAJ 

kártyája, oltási könyve és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, esetleg keresztelési 
emléklapja (amennyiben a gyermeket megkeresztelték) 

•	 a szülő személyazonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
•	 orvosi igazolást arról, hogy a gyermek óvodaérett, egészséges és a kötelező védőoltá-

sokat megkapta, a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok.
•	 az étkezési térítési díj megállapításához a gyermekvédelmi kedvezményről, tartós 

betegségről, három vagy több gyermek nevelése esetén a családi pótlék folyósításá-
ról szóló igazolások.

A beiratkozás azon gyermekeket érinti, akik 2016. szeptember 1.és 2019. augusztus 
31. között születtek. Azon szülők jelentkezését is várjuk, kik szeretnék előjegyeztetni a 
2019. szeptember 1-jét követően született gyermekeiket. Az ő felvételükre a nevelési év 
folyamán folyamatosan kerül sor a szabad férőhelyek függvényében.
Amennyiben lehetséges, a beiratkozásra hozzák magukkal a gyermeket, így lehetőség 
nyílik az óvoda megismerésére is. A jelentkezési lapok a beiratkozás napján, a helyszí-
nen tölthetők ki, melyet személyesen lehet átadni.

FELHÍVÁS ÓVODAI BEIRATKOZÁSRA

Tisztelt Szülők!
A Halásztelki Tündérkert Óvodában a 2022/2023-es nevelési évre történő beiratkozás

2022. április 25. (hétfő)- április 29.(péntek)- ig minden nap 

személyesen/Óvoda u. 3. 8.00-18.00 óráig/, vagy
elektronikus úton történik

/a dokumentumokat kérjük lefotózva, scannelve a:
beiratkozas@halasztelek.hu e-mail címre elküldeni/
A kitöltött Jelentkezési lap, a Nagyovi /Óvoda u. 3./

postaládájába is bedobható.

                                    A beiratkozáshoz szükséges:

A jelentkezési lap kitöltése
a szülő személyazonosító igazolványa,

a szülő lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
a gyermek születési anyakönyvi kivonata, 

a gyermek TB kártyája,
és lakcímet igazoló hatósági igazolványa.

Jelentkezési lap letölthető a http://tunderkert.halasztelek.hu/dokumentumok oldalról.
                             
                    A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§ (2) bekezdése szerint,
a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő 
napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. Az illetékes eljárású járási hivatal /

Szigetszentmiklós/– az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó - a szülő kérelmére és 
az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, a negyedik életév 
betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi 
körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. A kérelem beadásának határideje: 
április 15.

Az óvodakötelezettség ebben az évben azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2019. szeptember 1. előtt 
születtek.

A kötelezettség teljesítéséért a szülő a felelős, a nem teljesítés szabálysértésnek minősül.

Az óvoda felvételi körzete Halásztelek közigazgatási területe.

Az óvoda felvételi döntésének határideje: 2022. május 27.
A határozat postázásának ideje legkésőbb: 2022. június 10.

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül egyéni érdeksérelemre hivatkozva felül bírálati kérelem, 
jogszabálysértésre hivatkozással törvényességi kérelem nyújtható be írásban, Halásztelek Város jegyzőjének 
címezve, a Halásztelki Tündérkert Óvoda, 2314 Halásztelek Óvoda u. 3. A kérelem illetékmentes.

A felmerülő kérdésekkel kapcsolatban tájékoztatást adunk munkanapokon, 10-13 óráig a 06-20-535-6355 
telefonszámon.

                                                                                            Urbán Miklós Zoltánné              
intézményvezető

MEGALAKULT A PETŐFI KLUB HALÁSZTELEK
A Magyar Országgyűlés a 2022-2023 éveket Petőfi Sándor Emlékévvé nyilvánítot-
ta a költőfejedelem születésének 200. évfordulója alkalmából. A bicentenáriumhoz 
kapcsolódva Magyarország kormányának támogatása mellett, a Nemzeti Művelődé-
si Intézet a partnereivel elindította a Petőfi Klubok hálózatát a helyi közösségek és 
a nemzeti összetartozás megerősítésére. 88 magyarországi és 12 külhoni intézmény 
kapcsolódhatott a programhoz. 

Örömmel jelentjük be, hogy a halásztelki Márai Sándor Közművelődési Intézmény 
és Városi Könyvtár elnyerte a lehetőséget! Komoly-és könnyűzenei koncertekkel, szín-
házi és irodalmi előadásokkal, könyvbemutatókkal, író-olvasó találkozókkal, kiállítá-
sokkal, filmvetítésekkel járulunk hozzá a helyi kulturális élet felpezsdüléséhez.

Szeretettel várjuk, csatlakozzon közösségünkhöz, ahol rendszeresen hírt adunk az 
aktuális programokról! | •

Petőfi Klub Halásztelek: https://www.facebook.com/groups/561776194874253
Köszönjük szépen! Diószegi Albert

HÚSVÉTI ÓRIÁS HORGOLT TOJÁS –  
A HÚSVÉTI NYULADALOMBÓL
Egy óriás húsvéti tojás készítésének ötletéből egy rendkívül sikeres, civilek által szer-
vezett esemény valósult meg Halásztelken, a Húsvéti Nyuladalom. Az ötletgazdák: 
Sturcz-Aszt Virág, Szabó Ágota, Soós Ágnes, Csik Katalin, Zaveczky Ica. Melléjük állt 
rengeteg segítő, támogató, fellépő, az önkormányzat és a Márai Sándor KMI is. A 
sportcentrumban gyönyörű idő várta az egész nap özönlő gyermekeket, családokat, 
akik a változatos programok mellett kézműves termékeket is vásárolhattak. | •

Az óriás horgolt 
tojás Húsvétig 
megtekinthető 
a Márai Sándor 
Művelődési 
Házban, mely: 

• 2 méter magas
• kerülete 4 méter
• 750 nagyikocka 
és 77 háromszög 
került rá
• 800 munkaóra a 
kockák elkészítése
• 17000 méter 
fonal szükséges
• a kockák össze-
állítása és a tojás 
beborítása 180 
órába telt

SZÉPKORÚAKAT 
KÖSZÖNTÖTTÜNK!
Vadász Józsefet 90. születésnapja 
alkalmából, míg Bozsik Jánost 100. 
születésnapja alkalmából köszön-
tötte Szabó Tibor polgármester, 
Nagy Barnabás alpolgármester és 
Popova Alexandra a szociális bizott-
ság elnöke. Az ünnepeltek részére 
emléklapot valamint az Önkor-
mányzat részéről biztosított aján-
dékcsomagot adtak át. Isten éltesse 
őket születésnapjuk alkalmából. 
Kívánunk nekik és családjuknak jó 

egészséget és sok boldogságot a 

további években is!

KERÉKPÁRSZERELŐ 
ÁLLOMÁS 
HALÁSZTELKEN
A Pacific Cycles Értékesítő Kft. jóvoltából 
idén márciustól a Shell kúttal szemben, 
a bicikliút mellett egy önkiszolgáló ke-
rékpárjavító állomás és egy belső gumi 
automata került átadásra a helyi és a 
településen áthaladó biciklisek számára. 

„A környezettudatos közlekedés 
támogatása céljából idén márciusban 
átadtuk Halásztelek első kerékpáros 
szervizpontját. Helyi kerékpáros nagyke-
reskedésként kötelességünknek érezzük 
Halásztelek bringás közösségének tá-
mogatását. Bízunk benne, hogy a kihe-
lyezett szervizállomásnak köszönhetően 
többen is kedvet kapnak ahhoz, hogy 
biciklizennek, ezzel támogatva egy kör-
nyezetbarát, fenntartható és egészséges 
közlekedési formát.”- nyilatkozott Varga 
Ádám a PCE Kft. ügyvezetője.

A kerékpárjavító állomáson szabadon 
használható állvány, pumpa és a legfon-
tosabb szerszámok (imbuszkulcsok, torx 
kulcsok, franciakulcs, villáskulcsok, gu-
mileszedő, sima és csillag csavarhúzó) is 
helyet kaptak.

Az önkiszolgáló szervizállomás mel-
lett közvetlenül egy Continental töm-
lőautomata is kihelyezésre került, ami-
ből a legtöbbször használt belső gumik 
(20”, 26”, 27,5”, 28”, 29” méretekben) 
egységesen 2.000 Ft-ért megvásárolha-
tók. | •

Vadász József köszöntése

Bozsik János köszöntése
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DÖK-NAPI MULAT- 
SÁGOK, VERSENYEK 
A HUNYADIBAN
Izgalmas versenyek, rengeteg nevetés, 
vidámság, alvós buli – röviden így lehet 
összefoglalni a Hunyadi Mátyás Általá-
nos Iskola, Gimnázium és Alapfokú Mű-
vészeti Iskola DÖK (diákönkormányzat) 
napjának eseményeit. Az immár ha-
gyományosnak számító programot idén 
március utolsó hétvégéjén rendezték 
meg.

Igaz, az előkészületek már jóval ko-
rábban megkezdődtek, a diákok és a 
tanárok összegyűjtötték az ötleteket, 
ki, mit szeretne csinálni ezen a napon. 
A kívánsághalmaz után végül összeállt 
a program, amit minden tanár, osztály a 
saját elképzelésének megfelelően alakí-
tott, módosított, gazdagított.

A különböző korosztályok különböző 
versenyeken indultak, különböző prog-
ramokkal várták őket a szervezők. 

A szombati munkanap ellenére 
zsongott a Hunyadi a gyerekzsivajtól, 
mindenhonnan az osztályok csatakiál-
tásait lehetett hallani. Az alsó tagozatos 
tanítónénik leleményes feladatokkal 
készültek diákjaiknak. 4 helyszín között 
vándoroltak a gyerekek, 4 pecsétet lehe-
tett összegyűjteni a menetlevelekben. 
Tavaszi dalokat kellett felismerni a dal-
lam alapján, melyeket örömmel énekel-
tek el. Óriás puzzle várta őket az udva-
ron, ami egy húsvéti nyuszit ábrázolt. Az 
ügyességi feladatok sem maradhattak 
el, a műfüves pályán ugrálhattak, egyen-
súlyozhattak. A tavaszi totót, a rejtvé-

KORAI TEHETSÉG- 
GONDOZÁS 
A HUNYADI ISKOLÁBAN
Egymás után söpörték be a kiváló ered-
ményekért járó elismeréseket a Hunya-
di Mátyás Általános Iskola, Gimnázium 
és Alapfokú  Művészeti Iskola diákjai 
az elmúlt hetekben. Ezzel is bizonyítot-
ták, hogy az intézmény nagy hangsúlyt 
fektet a tehetséggondozásra, s ezt már 
a legkisebbeknél is megkezdik az intéz-
mény pedagógusai.

A Bendegúz Akadémia immár 2. al-
kalommal rendezte meg MatekÁsz ver-
senyét. A verseny játékos, kreatív, mégis 
gondolkodtató feladatokat tartalmazott, 
amelyek fejlesztik a logikát, a matemati-
kai gondolkodást. A Halásztelki Hunyadi 
Mátyás Általános Iskola diákjai február-
ban az iskolai feladatsort oldották meg, 
majd márciusban a megyei feladatokon 
töprengtek.

A versenyen Egri-Szabó Barnabás és 
Gabnay Zoltán, mindketten harmadik 
osztályos tanulók, az első helyen végez-
tek, s májusban az országos versenyen 
képviselik az iskolát. 

A Hunyadiban már hagyomány, hogy 
az alsó tagozatos diákok a Bendegúz 
Akadémia által szervezett NyelvÉsz ver-
senyen vesznek részt. A Bendegúz Aka-
démia tanulmányi versenyein, olyan fej-
törőket kell megoldani a gyerekeknek, 
amelyek fejlesztik a nyelvi készségeket, 
a helyesírást, nyelvhelyességet és a vá-
lasztékos nyelvhasználatot. Ez a verseny 

HAGYOMÁNYŐRZÉS 
TAVASSZAL 
A TÜNDÉRKERTBEN
Végre! Az újjáéledés, a friss rügyek, a ki-
kelet hónapjával, márciusban már igazán 
örülhettünk a jó időnek. A bezártság és 
a pandémiás időszak után felszabadul a 
lelkünk és akaratlanul is többet mosoly-
gunk. Az óvodában is számos ünnepet, 
ünnepkört tartunk, fontos számunkra 
ezen hagyományaink megőrzése és át-
adása a gyermekeknek.

Cibere és Konc vicces viaskodása után 
a kisze-báb elégetésével elkergettük a 
telet, a hideget. S vele minden rosszat… 
Sándor és József ugyan még nem hozott 
meleget, Benedek napjára viszont már 
elrakhattuk a meleg téli ruhadarabo-
kat: sor került tavaszi sétákra az óvoda 
környékén: a gyerekek madárcsicser-
gésben, meleg napsütésben virágok-
ban pompázó, illatozó kertekben gyö-
nyörködhettek. Rácsodálkozhattak az 
előbújó bodobácsokra, katicabogarakra.

Lassacskán a húsvétra készülődünk. 
Évről-évre ez az egyik legkedveltebb 
ünnepkörünk. A gyerekeknek újra és 
újra mesélünk, vetítünk, verselünk, da-

HÍREK A MOZGÁS-
KORLÁTOZOTTAK ÉS 
NYUGDÍJASOK EGYE-
SÜLETÉNEK ÉLETÉBŐL
Az idei évben a vírus helyzet miatt klub-
napjainkat kéthetente csütörtökönként 
tartottuk meg.

Március 13.-án vasárnap 6 órakor 

Cserkeszőlőre indultunk fürödni. A bu-
szon az egyesület férfi tagjai, a köszönő 
ital mellett, édességgel kedveskedtek a 
hölgyeknek az elmaradt Nőnap alkal-
mából.

Az idő kegyes volt hozzánk, így az 
egész napot fürdéssel töltöttük. Dél-
után a lányok-asszonyok szervezésében 
zsíroskenyér-partira került sor, melyhez 
a fiúk (3 fő) seritalt biztosítva emelték a 
jó hangulatot.

A kirándulás hazafelé énekórával 

zárult. Hos szabb kihagyás után az első 
negyed éves zenés rendezvényünkre 

március 26.-án került sor, amelyet a 
Bocskai István Református Oktatási 
Központ éttermé ben tartottunk.

Következő kirándulásunk helyszíne 
április 9.-én Cegléd. Beszámoló hama-

rosan...

Az egyesület vezetősége nevében: 
Hanfeldt István vezetőségi tag

nyeket, a fejtörőket és a találós kérdé-
seket pedig a termekben oldották meg. 
Minden csapat teljesítette a feladatokat, 
így jutalmuk egy emléklap volt és termé-
szetesen az elmaradhatatlan csokoládé.

A felső tagozatosok és a gimnazis-
ták egy-egy festményt jelenítettek meg, 
Székely Bertalan: Egri nők és Eugéne 
Delacroix: A szabadság vezeti a népet 
című alkotását. Sok nevetés, ötletelés, 
próba után rendkívül jó fotók készültek 
a jelenetekről. Persze nem maradhatott 
el a tánc sem, egy-egy híresebb számra 
készített koreográfiát mutattak be az 
osztályok, legtöbbet azonban a különbö-

3 fordulós, februárban az iskolai fordu-
lót rendezték meg, majd a legjobbak a 
megyei döntőben vehettek részt. 

A harmadik osztályos Budai Lili, Éber-
lein Dénes Korényi Ádám az első helyen 
végzett a megyei fordulóban, így április 
végén az országos döntőben vesznek 
részt.

****

Az Oktatási Hivatal és Magyar Turisztikai 
Ügynökség sulibajnokságra hívta a ma-
gyarországi 3-4. osztályos gyerekeket. A 
verseny alatt a gyerekek megismerték 
Magyarország tájait, legnevezetesebb 
városainkat. Persze akadtak eldugott kis 
települések, amelyek a felnőttek számá-
ra is ismeretlenek voltak.

A versenyre január közepe óta ké-
szült a Halásztelki Hunyadi Mátyás Álta-

lános Iskola 3.a osztálya. A felkészülésre 
a környezetismeret órák mellett a dél-
utáni szabadidős foglalkozásokat is fel-
használták illetve hétvégenként otthon 
is filmeket néztek hazánk nevezetessé-
geiről.

A megmérettetésre az országból kö-
zel 600 csapat jelentkezett.  Az elődön-
tőben egy-egy megye csapatai vetél-
kedtek egymással, s a legjobb 3 csapat 
folytathatta a versenyt a fődíjért. Pest 
megyében az induló csapatok közül a 
hunyadis Országjárók csapata kamatoz-
tatta tudását és a 2. helyezést érte el. 
Így az élő, online középdöntőben küzd-
hettek tovább március 11-én. Az orszá-
gos döntőben 60 csapat mérte össze 
tudását, s a halásztelki fiatalok itt is ki-
emelkedően szerepeltek, kiderült, hogy 
Magyarország minden zegzugát megis-
merték. | •                             Kapás Valéria

los játékokat játszunk, népi kézműves 
technikákat adunk át. Ne csak abból 
álljon ismeretük, hogy csokitojást ke-
resnek a kertben. Bíztatjuk a családokat 
arra, hogy meséljenek szülők, nagyszü-
lők, dédszülők az ő gyermekkori emlé-
keikről: mit is ünneplünk ilyenkor, mit 
jelképez a barka, a bárány, a tojás és a 
nyúl. Miért kell meglocsolni a lányokat? 
Miért böjtölünk? 

A májusi hónap is kecsegtet sok ha-
gyománnyal, amely a természet megúj-
hodásához, az időjárás megfigyeléséhez 
kapcsolódik. Óvodánk Hagyományőrző  
és Zenei Munkacsoportja lelkesen 
dolgozik azon, hogy a gyerekek 
megértsék ezeket az ünnepeket 
és megleljék örömüket őseink régi 
szokásaiban, játékaikban.

„Jöjj el, Tavasz! Hozz meleget!
Hozz el minden szeretetet!
Hozz napsütést, enyhe szellőt,
virágokat, bárányfelhőt!
Hozzál vidám madárfüttyöt,
Csemegének sok gyümölcsöt!” 
(K. László Szilvia) | •

Hock Sirsom Katalin 
óvodapedagógus

ző kérdések megválaszolása, a feladatok 
megoldása során nevettek a diákok és a 
tanárok.

Volt olyan osztály, amelyik már előző 
este elkezdte a közös programot egy ot-
talvós bulis keretében. Több órás játék, 
vacsora után lefeküdtek a matracokkal 
kibélelt tanterembe, s hálózsákba bújva, 
fejlámpával olvasták az Egri csillagokat, 
ami épp ez évi kötelező olvasmányuk. 
Egymás után hangosan, ki, hol tartott 
éppen azt olvasásban. Másnap pedig, a 
közös reggeli után folytatták a DÖK-napi 
programokat. | •

Boruzs Ilona, Fiedler Anna Mária

„TÁNCOLJ EGYET ELŐTTEM!”
A Garabonciás Néptáncegyüttes március 12-ei előadásában az Apró, Kis és Nagy Ga-
rabonciás csoportok mutatkoztak be. Az együttes 2022-ben ünnepli fennállásának 18. 
évét. Kulcsár Luca és Győri Sipos Gergő 2017-ben vette át az együttes vezetését. 

Az 5 év munkájának egy nagy szeletét ölelte fel a „Táncolj egyet előttem!”. A műsor-
ban Kis-Magyarország és Erdély táncait láthatta a közönség. Az előadást az élő zene, 
amit – Farkas Zoli és Bandája – kiváló muzsikája tett különlegessé. A táncosok gyönyö-
rű autentikus népviseletekben táncoltak a színpadon.

A műsor végén Bóna Zoltán országgyűlési képviselő úr, Szabó Tibor polgármester 
és Nagy Barnabás alpolgármester ünnepélyesen nyújtották át az emlékplaketteket és 
az okleveleket minden fellépőnek.

A rendezvény a Csoóri Sándor Alap és a Nemzeti Együttműködési Alap támogatá-
sával valósult meg.  | •
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HIRDESSEN ÖN IS A HALÁSZTELKI HÍRMONDÓBAN! HIRDETÉSFELVÉTEL:  A POLGÁRMESTERI ITKÁRSÁGON,
06-24-517-271, 06-20-214-9612   HIRMONDO@HALASZTELEK.HU

•  cserepes  
lemez fedés
•  széldeszkázás
•  bádogos munkák
•  beázások javítása
•  tetőszerkezet, eresz- 

csatorna javítása, cseréje
ALPIN TECHNIKÁVAL

Ács Kapocs Építő Kft.

36-30/919-4694

kedvező
árak!

ÁCS, TETŐFEDŐ 

SZAKKÉPZETT   

           M
ESTEREK

gEnErÁl-

        kiviTElEzéS

AlAPTól

           A
 TETőig

DUGULÁSELHÁRÍTÁS!
06  70  773 0761

Csatornatisztítás, kamerázás.
Helyi vállalkozó.

Pálfi József Károly ev.
14 éve az önök, 26 éve 

Pest megye szolgálatában.

      csőszaki

Váltsa valóra álmait velünk!

Egyedi és színvonalas megoldásokkal nyújtunk 
segítséget, biztosítva Önnek a kiszámítható és 

biztonságos hitelkörnyezet megteremtését!

A hirdetés nem teljeskörű és nem minősül ajánlattételnek!  Részletekért látogasson el honlapunkra

(www.polgaribank.hu) vagy keresse fel a Polgári Bank Zrt. fiókjait és érdeklődjön munkatársainktól!

Igényelje fix kamatozású
lakáscélú és

szabadfelhasználású
jelzálog kölcsöneinket!

Részletes információért keresse fel fiókunkat:

Halásztelek, II. Rákóczi Ferenc út 50-52. a  Tel.: 24/532-410

www. p o l g a r i b a n k . h u

MOSOLY ÉS KÖNNYEK
Görögkatolikus egyházközségünk is kive-
szi a részét az ukrajnai háború menekült-
jeinek ellátásában. A Krétai Szent András 
Alapítványunk közösségi háza (Óvoda u. 
44.) a szörnyű háború kezdete óta már a 
harmadik csoportnak nyújt szállást, biz-
tonságot és szeretetet. Jelenleg három 
család lakja Harkivból az épületet. A 
gyermekek a vívószövetség segítségével 
kerültek édesanyjaikkal együtt Halászte-
lekre. Az anyukák mindent megtesznek, 
hogy mentesítsék gyermekeiket a há-
borús borzalmak emlékeitől. Ők azon-
ban nem tudnak felejteni. A mosolyuk, 
mellyel meg akarnak minket ajándékoz-
ni, sokszor könnyekbe vált át. Mi, akik 
békében születtünk és élünk csak doku-
mentumfilmeken láthattuk a hazánkban 
is dúló II. világháború borzalmait. Ők ezt 
megtapasztalták. Amit a háború elvett 
tőlük, azt megpróbáljuk lehetőségeink 
szerint visszaadni nekik. A boldogságu-
kat, a biztonságukat és az életszerete-
tüket. Számukra és oly sokak számára a 
közeledő Húsvét egyelőre csak a Nagy-
péntekig, a mérhetetlen szenvedés idő-
szakáig tart. Segítsük őket, hogy a fájdal-
maikon túl megláthassák a feltámadás 

HÚSVÉT ELŐTT
„Ó, béke! béke! 
legyen béke már! 
Legyen vége már!”

 
Csak Babits versével kezdhetünk, mert 
egész Európa ezt kívánja. Mi Halásztel-
ken és egész Magyarországon szívesen 
és áldozatosan segítünk, de nem ez a 
megoldás. Mindenkinek hazájában és 
otthonában van a helye. De vajon a mi 
kérlelő, gyönge hangunk elér-e odáig, 
ahol meg kéne hallani?

Nem hittem el a reggeli híreket, ami-
kor másfél hónapja, egy csütörtök haj-
nalban megindultak a tankok. És más-
nap, péntek hajnalban megindultak a 
tankerek - a palagázzal Európa felé. Ezt 
se akartam elhinni. Rögtön a régi latin 
mondás ötlött fel: Qui prodest? - Kinek 

FEJLEMÉNY A RÁCKE-
VEI HÉV MEGÚJULÁSÁ-
VAL KAPCSOLATBAN
Megújul a H6-os ráckevei hév, ezzel 
együtt Szigetszentmiklóson a József 
Attila-telep megálló is. A kormány 
megbízásából a Budapest Fejlesztési 
Központ építészeti tervpályázatot hir-
detett a hévmegálló új előterének és 
egy parkolóház építésének a megterve-
zésére. A pályamunkák beérkezésének 
a határideje 2022. május 10-e, az ered-
ményhirdetés június 3-án lesz – közöl-
te Vitézy Dávid a Budapest Fejlesztési 
Központ (BFK) vezérigazgatója a 
Facebook oldalán.

A hévet végig, és ezzel együtt ezt az 
állomást is teljes egészében megújítja a 
BFK. Így az állomás átalakításával párhu-
zamosan annak környezetrendezését és 
a hozzá kapcsolódó P+R parkolóház ter-
vezését is elindítottuk. A H6-os hév, így a 
pálya és az állomások felújítását a Főm-
terv Zrt. és a Kontúr Csoport Kft. alkotta 
konzorcium tervezi, így József Attila-te-
lep megállónál ehhez kell illeszkednie az 
új előterének és a parkolóháznak – írja 
Vitézy Dávid.

A ráckevei hév felújítása kiterjed a 
pálya rekonstrukciójára, ezáltal a sebes-
ségkorlátozások megszüntetésére, és a 
sebesség emelésére, a megállóhelyek 
átépítésére és akadálymentesítésére, az 
utastájékoztatás megújítására, továbbá 
P+R parkolók és B+R kerékpártárolók 
létesítésére. Az állomások modernek, 
egyedi megjelenésűek lesznek, fedett 
perontetőkkel, és mindenhol szeretnék 
a megállók környezetét is megújítani, 
zöldfelületeket kialakítani, illetve a köz-
lekedési és átszállási kapcsolatokat javí-
tani.

A H6-os hév a többihez hasonlóan je-
lenleg nagyon korszerűtlen, lassú, nem 
elég sűrűn jár, elavultak a szerelvények, 
amelyeken még ilyen feltételek mellett 
is naponta 27 ezren utaznak. A Budapes-
ti Agglomerációs Vasúti Stratégia mo-
dellezése szerint a felújítást követően 
– illetve abból adódóan, hogy a ráckevei 

hév egy új alagút révén a Kálvin térig 
közlekedhet – 218 százalékkal növeked-
ne az utasszám, tehát a jelenleginek há-
romszorosa lenne a forgalom.

A tervek szerint a mostani sziget-
szentmiklósi József Attila-telep hév-
megálló megszűnik, és kétszáz méterrel 
arrébb épül meg keleti irányba a Csépi 
úthoz tervezett új közúti aluljáró fölé. 
Így mindkét irányból jól megközelíthető-
ek lesznek a peronok, és a parkolóház, 
és egy kortárs igényeket kielégítő előtér 
létesül. A megálló új elhelyezkedése 
kedvezőbb lesz, mert nem közvetlenül 
a lakóépületek mellett állnak meg a hév 
szerelvények, így mind északról a Gyári 
útról, mind a Csépi úton bekötött déli 
városrész felől is javul a megközelíthe-
tősége. A hév átépítésével emelkedik a 
sebesség, innentől 100 kilométer/órával 
is közlekedhetnek a szerelvények Sziget-
szentmiklós gyártelep megállóig.

A mostani állomás mellett lévő mur-
vás parkoló méretéből adódóan sem 
képes kiszolgálni az igényeket. A Gyári 
út felől is jól megközelíthető, új parkoló-
házban három szint áll majd az átszállók 
rendelkezésére, és a parkolási igények 
kiszolgálása mellett kiskereskedelmi és 
egyéb funkciókat ellátó létesítmények is 
helyet kapnak itt. Legalább 180 gépjár-
mű befogadására alkalmas épületet kell 
megtervezni, ezeken felül négy parkoló-
hely lesz kialakítva mozgáskorlátozottak 
számára, és szintén négy hely elektro-
mos gépjárművek részére, töltőberen-
dezéssel együtt. Az épület emellett száz 
kerékpár befogadására lesz alkalmas, 
három kiskereskedelmi üzlet létesül, és 
egy-egy akadálymentes férfi-női mosdó 
is épül – számol be a vezérigazgató.

A parkolóháztól keletre eső, város-
képileg rendezetlen területre beépítési 
javaslatot vár a BFK,  amely épít az újon-
nan kialakuló kötöttpályás közlekedési 
csomópont közelségére, funkcióival és 
beépítési karakterével erősíti a terület 
városközponti szerepét, javítja a telepü-
lésképet, azonban ennek megvalósítása 
nem része a hévfejlesztésnek.

A pályamunkák beérkezésének a ha-
tárideje 2022. május 10-e, az eredmény-
hirdetés június 3-án lesz. | •

TAVASZI ÉREMESŐ
A tavasz beköszöntével megkezdődött a tavaszi versenyszezon és a fellépések sora! A 
Táncvarázs Sportegyesület táncosai két nemzetközi versenyen is részt vettek, Pakson 
és Budapesten jártak, ahol nagy sikert aratattak és nagyszerű eredményekkel tértek 
haza! Március utolsó hétvégéjén pedig a Húsvéti Nyuladalom fellépői voltak!

Eredményeik:
International Starlight Dance Competition: Szelíd vadnyugat, Valahol Párizsban, 

Gims, Black River, DMC Kids és az Art Group produkciók mind aranyat nyertek, vala-
mint Mini show táncosaik elhozták a zsűri különdíjat is!

Császár Virág és Kondár Liza egy gyönyörű ezüsttel tértek haza!
MLTSZ Budapesti Bajnokság: Ujvári Adél és Mogyorósi Ádám 3. Helyezés, Tóth 

Fanni és Forrai Soma 1. Helyezés és elhozták a zsűri különdíját is!
Koreográfusok és edzők: Farkas Diána, Serkédi Gabriella, Szép Zsófia, Tuba Anna és 

Varga Alexandra.  Szívből gratulálunk mindenkinek! | •

fényében hozzánk jövő Krisztust. Mert 
Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt.
Krisztosz voszkresze! 
Voisztino voszkresze!

Áldott és békés Húsvétot kívánok 
minden kedves olvasónak:

Prodán Gábor gör. kat. parókus

Alapítványunk 1%-os támogatását 
köszönöm. 
Krétai Szent András Alapítvány  –  
18671630-1-13

Ha valaki adományt szeretne utalni a 
menekültjeink segítése érdekében: 
Halásztelki Görögkatolikus Parókia
Számlaszám: 61200395-10018981

az érdeke? Na kinek az érdeke, aki pénz-
eszsákján ülve röhög rajtunk, kicsiken? 
És mögötte ott röhög a sátán: „Na nézd 
meg Isten, mit tettem a gyönyörű te-
remtményedből! Nem téged dicsér, az 
én nótámat fújja: „A mi Urunk a Pénz” 
(Ady)

Egyszer az apostolok nem bírtak el 
egy megszállottal. Jézus kiűzte.

„Nekünk mért nem sikerült” – kér-
dezték megkövülve. „Ezt csak imádság-
gal és böjttel lehet kiűzni» – válaszolta 
Jézus.

Ő vetette ki evilág fejedelmét. Halá-
los sebet kapott. De a vadászok tudják, 
nincs veszélyesebb a sebzett vadnál. Itt 
ólálkodik míg a világ világ. De a böjttel és 
imával arcára tudjuk fagyasztani a kaca-
ját. Ez a háború véget ér, de kezdi majd 
máshol. A böjttel és imával nem vagyunk 
kicsik és gyöngék. Ne hagyjuk abba!

És amikor idén is felhangzik «et 
resurrexit tercia die” (Pilinszky), akkor 
énekelhetjük: „Nincsen rajtunk hatalma, 
ha a lelkünk akarja”.

A római katolikus temlom nagyheti 
rendje:

Nagycsütörtök
18,00  Utolsó Vacsora miséje

Nagypéntek
17,15  Keresztút
18,00  Szertartás-Passió

Nagyszombat
20,00  Feltámadási szertartás

Húsvét vasárnap
11,30   Ételszenteléssel ünnepi szent-
mise | •

Kispál György plébános


