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2022. június 24-26.

Halásztelek Város Önkormányzata nevében   Szabó Tibor polgármester és Nagy Barnabás alpolgármester
a 2022. június 2-án megrendezésre került városi pedagógusnapi rendezvényen átadták a ”Pedagógia díjakat”.
Idei évben 3 pedagógus kapta a kitüntetést munkája elismeréseként (balról jobbra képünkön):
- Papp Jánosné (Bocskai Református Oktatási Központ pedagógusa)
- Zsigmondné Nagy Ildikó (Tündérkert Óvoda óvodapedagógusa)
- Bruszt Márta (Hunyadi Mátyás Általános Iskola pedagógusa)
Köszönjük áldozatos munkájukat!

PEDAGÓGUSAINK KÖSZÖNTÉSE ÉS ELISMERÉSE
Megemlékeztést tartottak 
a Nemzeti Összetartozás 
napján a Halásztelki Civil 
Társaság  szervezésében jú-
nius negyedikén. A Trianon 
emlékműnél a Halásztelki 
Református templom előtt 
koszorúkat helyeztek el, 
majd műsorral emlékeztek 
a Szent László téren a Márai 
előtt. Ünnepi beszédet Nagy 
Barnabás alpolgármester 
mondott. Az eseményen köz-
reműködött a Csepeli Hagyo-
mány Óvóhely kórus, a Ga-
rabonciás Néptáncegyüttes 
és Fekete Violetta. Végül az 
egyházak képviselői kértek 
áldást a magyarokra.
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P R O G R A M O K
A  M Á R A I B A N

GRATULÁLUNK 
TÖRÖK MÁTYÁSNAK!
A Gépjármű Márkakereskedők Orszá-
gos Szövetsége (GÉMOSZ) Életműdíját 
kiemelkedő szakmai tevékenysége és a 
szövetség érdekében végzett munkája 
elismeréseként Török Mátyás kapta, 
aki műszaki- és közgazdasági diplomával 
a nyolcvanas évek elején, először 
Magyarországon gyártott nagyértékű 
gépipari termékek értékesítésével 
foglalkozott.

Részt vett a hazai lízingfinanszírozás 
kialakításában, majd megalapította a 
Csepeli Szerszámgépgyár Lízingvállala-
tot. Ennek profilbővítésekor létrehozta 
a Q-RRENS autójavító Kft-t, amely 2000-
ben kezdte meg a Skoda gépjárművek 
értékesítését és szervizelését. 

Felismerve a márkakereskedői há-
lózat érdekeit, megalapította 19 Skoda 
márkakereskedő részvételével  a Skoda 
Márkakereskedők Országos Szövetsé-
gét, amelynek első vezetője lett. 2002-
ben részt vett a GÉMOSZ alapításában 
is, 2009-ig, nyugdíjba vonulásáig az Elle-
nőrző Bizottság vezetője volt.

 
Török Mátyás Halásztelken önkormány-
zati képviselőként is tevékenykedett, és a 
mai napig segíti a  Halásztelki Nyugdíjas 
Egyesület munkáját is. Az egyesület tag-
jai ezúton gratulálnak neki és fejezik ki 
köszönetüket.

2022. évi 2022. évi

 támogatás célja
támogatás 
összege (Ft)

1.
Magyar Vöröskereszt Pest Megyei 
Szervezete

Egészségügyi sátor (vércukor mérés, szűrések, ajándékok), főzéshez alapanyagok, 
óvodai gyerekek támogatása-udvari játékok, kreatív alapanyagok, üdítők városi 
rendezvényekre, véradás 2 alkalommal.

              400 000 134/2022 (V.25.)

2. Halásztelki Nyugdíjas Egyesület Kirándulások, fürdőbelépők, beteg tagok látogatása, éves közösségi rendezvények 
költségei (fellépő díja), temetésre koszorúk, utazási költségek.               500 000 133/2022 (V.25.)

3.
Halásztelki Nyugdíjas Baráti Kör 
Egyesület

Városi rendezvények (koszorúzások, Szent László napok, Bolgár ünnep) , Klub 
rendezvények, Kirándulások (busz költség, belépők)               200 000 133/2022 (V.25.)

4.
Halásztelek Mozgáskorlátozottak, 
Nyugdíjasok Egyesülete 

Betegek látogatása, ünnepi rendezvények, karácsonyi ünneplés költsége, kirándulások 
költségei gyógyfürdőbe, működési költségek, bank költség               500 000 133/2022 (V.25.)

5. Halásztelki Futball Club Az egyesület működtetése            6 000 000 81/2022. (IV.20.)

6. Halásztelki Polgárőr Egyesület
Működési költség (üzemanyag költség, autópályamatrica díj, vizsgadíj, szervízköltség, 
anyagköltség, könyvelő díja, Zsarucar és GPS éves díja, adatkártya és járőrszám díja, 
óvodai polgárőr-mikulás ajándékai, évzáró rendezvényre étel és ital)

           2 000 000 133/2022 (V.25.)

7.
Halásztelki Sporthorgász Szabadidő- 
és Vízisport Egyesület

horgászversenyek rendezése               220 000 133/2022 (V.25.)

8. Budo Fight Karate Klub Versenyen való részvétel, eszköz beszerzés, termbérleti díj, edzőtáboron való 
részvétel               500 000 135/2022. (V.25.)

9. DancEarth TSE Versenyzési költségel finanszírozása (nevezési díjak, ruhák, versenykönyvek, 
startlicenszek)               400 000 133/2022 (V.25.)

10. Halásztelki Civil Társaság
Nemzeti ünnepek koszorú költsége, Trianoni megemlékezésre dekoráció és a díjazás 
nélküli fellépők megvendégelése, Harmonikás népdalkörön a zenét szolgáltató díja, 
Civil nap költségei

              500 000 
133/2022 (V.25.)

11. Jantra Néptáncegyüttes 2022. évi kulturális programok, táborok megszervezése, lebonyolítása elutasítva

12. Garabonciás Egyesület Próbahelyszín terembérleti díjának, valamint a garabanciás programoknak a 
megvalósításának támogatása               750 000 133/2022 (V.25.)

13.
Halásztelki Thai Boksz Gym 
Sportegyesület

Felszerelések, étkezés, versenydíj, utazás, szállás               300 000 133/2022 (V.25.)

14. Halásztelki Boksz Club
Versenyköltségek (utazás, szállás, étkezés, segédedző díja). Verseny és edző 
felszerelések, sportszerek, a klub felszereléseinek felújítása és újak vásárlása, banki 
költségek, irodaszer, posta, egyéb verseny kiadások, 

           1 800 000 133/2022 (V.25.)

15. Táncvarázs Sportegyesület Terembérleti díj, nevezési díjak, versenyek költségei (utazás, szállás), tánc-és 
tornaszerek költségei, fellépő ruhák és eszközök költségei.               500 000 133/2022 (V.25.)

Összesen:          14 570 000 

2022. évi 2022. évi

 támogatás célja
támogatás 
összege (Ft)

1. Halásztelki Görögkatolikus Parókia Egyházközség hivatalának (Halásztelek, Erkel F. utca 7.) és templomának (Halásztelek, 
Bethlen G. u. 45.) rezsi költségei fedezésére               500 000 133/2022 (V.25.)

2. Halásztelki Református Egyházközség
Működési és fejlesztési támogatás (kerítés bővítés, külső lépcső kialakítása, közösségi 
programok költségei, rezsi költség)               500 000 

133/2022 (V.25.)

3. Halásztelek Római Katolikus Plébánia A templomszentelés 40. évfordulója kapcsán tervezett karbantartások, kisebb 
felújítások, kertrendezés, programok megvalósítása.               500 000 133/2022 (V.25.)

Összesen:             1 500 000 

határozat száma

határozat számaEgyház

CIVIL SZERVEZETEK részére -2022. évben megítélt támogatások

EGYHÁZAK

Civil Szervezet neve

Tóth Istvánnét köszöntötte 
90. születésnapja alkal-
mából Halásztelek Város 
Önkormányzata nevében 
Szabó Tibor polgármester, 
Nagy Barnabás alpolgár-
mester és Popova Alexand-
ra képviselő asszony. 

Isten éltesse Joli nénit, 
sok boldogságot, jó egész-
séget kívánunk családja 
körében!

KÉPVIESLŐ TESTÜLETI DÖNTÉSEK
2022. május 25-én Képviselő-testületi ülést tartott Ha-
lásztelek Város Önkormányzata, melyen az alábbi dönté-
sek születtek:

• Elfogadásra került a 2021. évi költségvetés végrehaj-
tásáról szóló zárszámadás. 

• Módosult a szociális ellátásokról szóló önkormányzati 
rendelet.

• Elfogadásra került a közterületek elnevezésének és 
az ingatlanok házszámozásának szabályairól szóló 
rendelet.

• A helyi adóbevételek 2021. évi alakulásáról készült 
beszámolót jóváhagyta a Képviselő-testület.

• Döntés született a Halásztelek, Hold utca és Mária 
utca forgalomtechnikai felülvizsgálati tervének elfo-
gadásáról.

• A képviselő-testület elfogadta a háziorvosok, gyer-
mekorvos, szolgáltatók 2021. évi tevékenységéről 
szóló beszámolókat.

• A képviselő-testület döntött arról, hogy a 2022/2023. 
nevelési évben 17 óvodai csoport indítását engedé-
lyezi (450 főre bővíti az óvodai férőhelyek maximális 
számát).

• Döntés született a 2022. évi civil szervezetek és egy-
házak pénzügyi támogatásáról.

• A Képviselő-testület döntött a Pedagógiai és Tanul-
mányi díjak, továbbá a Halásztelek Városáért kitünte-
tés díjazottjairól.

Halásztelki Polgármesteri Hivatal tájékoztatója: kérjük a Hunyadi Mátyás Általános Iskola és AMI tanulóinak szüleit, hogy legyenek 
szívesek minél előbb rendezni a gyermekek ebéd befizetéssel kapcsolatos számláit, esetleges elmaradásaikat. 

 További információt a penzugy@halasztelek.hu e-mail címen tudnak kérni.
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Márai Sándor Művelődési Központ
2314, Halásztelek Szent László tér 1.

2022. július 27. szerda 13.00-18.00 óra

Elismerő oklevelet, hozzá kitüntetést 
kaptak a Pest Megyei Polgárőr Szövet-
ségtől azok a polgárőrök, akik vállalva 
a kockázatot, önkéntes szolgálatot tel-
jesítettek illetve teljesítenek a kelebiai 
határszakaszon. Gyakorlatilag védőfel-
szerelés nélkül láttak el harci feladatot, 
szabadidejük terhére.

Nem csupán a halásztelki polgárok, ha-
nem mindenki hálás azoknak az önkén-
tes munkát vállaló polgárőröknek, akik 
a kelebiai határszakasz védelme érdeké-
ben időt nem kímélve, kockázatot vállal-
va teljesítenek szolgálatot immár hóna-
pok óta a Bács-Kiskun megyei területen. 
Rájuk azért van nagy szükség, mert az 
ukrán-orosz háború miatt átvezényelték 
a hivatásos katona- és rendőrállomány 
nagy részét a keleti határszakaszra – 
mondta Szabó Tibor városunk polgár-
mestere a Malonyai kastélyban azon 
az ünnepségen, amelynek keretében 
munkájuk elismeréseként kitüntették a 
polgárőröket. 

A közbiztonság és a béke olyan, mint 
a levegő: ha van, természetes, ha fogy, 
elkezdünk kapkodni. A kormány felkéré-
sének a teljesítése a polgárőrség számá-
ra – a bizalmon, a megbecsülésen és a 
megtiszteltetésen túl – hazafias kötele-
zettség is, becsületbeli ügyünk. Fontos, 
hogy a lehető legtöbben kivegyék a ré-
szüket a határvédelemből, segítsék a ha-

KARATÉS MAGYAR 
BAJNOKI ÉRMEK ÉS 
SIKERES E.B. KVALIFI-
KÁCIÓ
Idén végre újra megrendezték tavasszal 
az év legrangosabb hazai országos ka-
rate versenyét a Magyar Bajnokságot. 
Egyesületünket 6 versenyző képviselte.  
Az első nap a gyermek kategóriák 
zajlottak. A 10-11 éves korosztály-
ban Csabai Aletta és Márton Balázs 
küzdelemben 3. helyezést ért el. A 
12-13 éves korosztályban Márton 
Sándor 2., Perhács Máté pedig 1. he-
lyezést ért el ugyancsak küzdelemben.  
Másnap már a kadet, junior és felnőtt kate-
góriákban léptek tatamira a versenyzők.  
A junior +76 kg-os kategóriában Per-

10 ÉVES A TÁNCVARÁZS!
Június 18-án 16 órakor megrendezésre kerül a Táncvarázs Sportegyesület 10. 
Jubileumi Évzáró Gálája, melyre mindenkit szeretettel várnak!

Az est folyamán a legkisebb táncosoktól a legnagyobbakig mindenki színpadra lép, 
versenyzőik is megmutatják dobogós koreográfiájukat, valamint az est sztárvendé-
ge Molnár Andrea 
lesz, a Dancing with 
the stars zsűrije és 
a Szombat esti láz 
nyertese, aki szintén 
több meglepetéssel 
is készül a gálára!

Helyszín: Sziget-
szentmiklós Városi 
Sportcsarnok.

Gyere el Te 
is és hagyd ma-
gad elvarázsolni! 
www.tancvarazsse.hu

tóságok munkáját – emelte ki Dr. Bilisics 
Péter a Pest Megyei Polgárőr Szövetség 
(PMPSZ) elnöke a beszédében. Ami a 
számokat illeti a PMPSZ statisztikai ada-
tai beszédesek: a határszakaszon ez év 
március elejétől május végéig 5088 óra 
társszervekkel közös és önálló szolgálat 
volt – ebből 24 óra kutyás és 132 óra 
lovas. Három embercsempész elfogá-
sa, visszatartása és 347 migránsáttörés 
megakadályozása, mélységi felkutatása, 
elfogása, visszatartása történt. Az elnök 
ismertetése szerint egyre gyakoribbak 
a rendőröket és katonákat közvetlenül 
vagy közvetve érő támadások, többször 
megtörtént, hogy az embercsempészek 
igyekeztek kibújni az intézkedés alól. 
Jelentősen megnőtt és folyamatosan nő 
a migrációs támadás! Az elnök szerint 
emiatt a nyomás óriási a polgárőrökön 
is, leginkább az éjszakai szolgálat alatt. 
Dr. Bilisics Péter kiemelte: a polgárőrök 
önként, szabadidejük terhére a déli 
határon látnak el szolgálatot és vára-
kozásokon felül, sikeresen teljesítik a 
határvédelmet. Békeidőben, civil önkén-
tesként, fegyver és védőeszközök nélkül, 
gyakorlatilag harci feladatot látnak el és 
hősiesen teljesítik a rendőrség irányítá-
sával kiszabott feladatokat. A segítő, ka-
ritatív polgárőrök ismét bebizonyították, 
hogy segítségükre minden körülmények 
között a hátárvédelemben is számíthat 
a lakosság. A Pest Megyei Polgárőr Szö-

hács Erhard képviselte egyesületün-
ket. Magabiztos 3 küzdelem után Edi 
a döntőben 6:2-re verte az ellenfelét, 
ezzel kvalifikációs pontokat szerezve a 
korosztályos Világbajnokságra. Edinek 
ebben az évben már sikerült a kva-
lifikáció a júniusban Cseh országban 
megrendezésre kerülő Európa Bajnok-
ságra, amivel Ő képviseli Magyarorszá-
got a junior +76 kg-os kategóriában. 
A verseny záró száma a csapat kategó-
riák mérkőzései voltak, amely verseny-
számban szervezetünk 3. helyezést ért 
el. Ez a versenyszám komoly taktikai 
és szellemi kihívás mind a verseny-
zők, mind az edzők számára, ezért ez 
az eredmény óriási siker a számunkra.  
Edire még hosszú út vár az Európa Baj-
nokságig, de buzgó lelkesedéssel és po-
zitív hozzáállással menetelünk előre!  

„Megcselekedtük, amit megkövetelt a Haza”

KITÜNTETÉS - POLGÁRŐREINK A HATÁRVÉDELEMBEN

vetség a kezdetektől élen járt az ország-
ban a technikai polgárőrök megszerve-
zésében, legyen az kerékpáros, repülős, 
lovas vagy motoros polgárőr. Dr. Bilisics 
Péter megyei elnökként – ahogy eddig is 
– minden háttérországban önkéntes pol-
gárőr feladatott teljesítőnek is megkö-
szönte települések szerte a helytállást.

Kovács Gábor a Halásztelki Polgárőr 
Egyesület elnöke a családtól való távol-
létet és a munka összehangoltságát, a 
technikai eszközök használatának jelen-
tőségét emelte ki. Mint fogalmazott, 
ezen felül az áldozatkészség és a csapat-
szellem szinte soha nem látott mértéket 
öltött a határon szolgálóknál. Volt, aki 
gyermekeit hagyta itthon azért, hogy 
kivegye részét a szolgálatból. Köszöne-
tet mondott Dr. Bilisics Péternek a fo-
lyamatos koordinálásért, illetve azért a 
segítségéért és támogatásért, amelyet 
a szolgálatban lévő polgárőrök kaptak 
tőle. Mindezért cserébe a PMPSZ elnö-
két egy olyan kisfilmmel „ajándékozták” 
meg, amely az elmúlt hónapok emlékeit 
idézte fel a polgárőrök üzeneteivel, em-
lékeivel, élményeivel.

A rendezvény keretében a PMPSZ a 
kastélyparkban hatósági szemlét tartott 
a motoros polgárőrségnél, valamint ku-
tyás bemutatóval szemléltette az ebki-
képzés hatékonyságát, majd ebéddel lát-
ta vendégül a kitüntetett polgárőröket.

Bódy Géza

Márai Sándor Művelődési Központ
2314, Halásztelek Szent László tér 1.

2022. július 27. szerda 13.00-18.00 óra

TÁJÉKOZTATÓ AZ ILONA UTCA ÚTBURKOLAT FELÚJÍTÁSÁRÓL!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy június közepétől az Ilona utca útburkolatát a Spar üzlet parkolójától az Anna utcáig felújítjuk. Az 
útépítési munkálatok várhatóan augusztus közepéig fognak tartani. Az építési munkák ideje alatt folyamatosan biztosítani 
fogjuk az Ilona utcában a gépjárművek biztonságos közlekedését, azonban több alkalommal a párhuzamos gépkocsiforgalmat 
egyes szakaszokon, egyirányú közlekedési rend fogja felváltani. Az Ilona utca felújítással érintett szakaszát legfeljebb az új 
aszfalt terítésének időpontjában fogjuk teljes pályaszélességben lezárni. A lezárás előreláthatólag mindössze két – három óra 
időtartamot fog igénybe venni.

A felújítással érintett utcaszakaszon élő polgárokat szórólapon értesíteni fogjuk a munkálatok menetéről. A város közösségi 
oldalain, valamint a honlapon folyamatos tájékoztatást fogunk Önöknek nyújtani az útépítésről, illetve a várható forgalmirend 
módosításokról.

Tisztelettel kérjük megértő türelmüket az építés ideje alatti közlekedés során! Kérjük az Ilona utcában, valamint a környeze-
tében lévő utakon ne rutinból közlekedjenek, hanem figyeljék folyamatosan az ideiglenes forgalmirendet szabályzó táblákat!

Az építkezésekről további információt Vella Zoltán városfejlesztési irodavezetőtől tudnak kérni a vella.zoltan@halasz-
telek.hu e-mail címen.

KEDVES TESTVÉREIM! A vasárnapi evangélium főként Szent Tamásról szól ezért ezt a vasárnapot Tamás vasárnapnak 
is nevezzük. (Jn. 20,19-29). Egy nagyon szép, valóságos ugyanakkor romantikus történettel szeretném kezdeni. Itt Halásztelken élt egy 
hitében nagyon erős házaspár a közelmúltig. Szerelmük a II. világháború végén kezdődött, amikor Lajos bácsi katonaként megsebesült 
egy szovjet támadás alkalmával a településünk határában. Sok más, hasonló sorsú katonatársával együtt a környező tanyák gödreiben 
rejtőzött és oda jártak ki áldozatos lelkű ápolók őket táplálni és sebeiket ellátni. Lajos bácsinak is jutott egy szép, kedves ápolónő, akibe 
beleszeretett és ez kölcsönös is lett, majd megházasodtak. Lajos bácsi pár éve elveszítette az eszméletét, kórházba került, ám önkívületi 
állapotában nem engedett senkit maga mellé, az infúziós csövet kitépte saját testéből, mígnem a felesége sietve kereste fel őt és a 
fülébe súgta, „én foglak ápolni és úgy, ahogyan 44 őszén". Lajos bácsi pillanatok alatt megnyugodott, észhez tért, felgyógyult és még jó 
néhány évet tudtak boldogságban eltölteni együtt. Krisztus áthatolt a zárt ajtón, hogy megérinthesse tanítványait, így Tamást is. Lajos 
bácsi felesége ugyancsak ezt tette. A beteg férje bezárkózott tudatán áthatolt, ahogyan csak ő tudta. Úgy gondolom, hogy Jézus ebben 
is példánk. A félelem, bánat, kisebbrendűségi érzés, sikertelenség és hosszasan lehetne sorolni, hogy mi minden zár minket be, von falat 
körülöttünk, ám ezek átjárhatók azok számára akik eltökélten Krisztus kezét fogva, segíteni akarnak. Sokszor a legközelebbi hozzátarto-
zóink szorulnak erre az áttörésre. A kétkedő Tamásnak szüksége volt a Jézust beazonosító bizonyítékra. Ha nem látom, ha nem érintem 
meg, nem hiszem. Manapság is hallani ilyen mondatokat. És az Úr meghallja a kérést, amit nyolc nap után, a kérés szövegét szó szerint 
ismételve teljesít, mert minden kérés eljut Hozzá. Az enyém is, a tiéd is.      Szeretettel: Gábor atya
Görögkatolikus templomunk Szent László napi búcsúi Szentliturgiája június 26. vasárnap, 9.30-kor kezdődik.
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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   

           MESTEREK

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

A Cascade Engineering Europe Kft. amerikai tulajdonban lévő, autóipari 
termelő vállalat 1994 óta működik Halásztelken. Az általunk gyártott alkatrészek 

megtalálhatók minden jelentősebb autóipari gyártó modelljeiben.

HA TAGJA SZERETNÉL LENNI EGY MINŐSÉGI TERMÉKEKET GYÁRTÓ  
28 ÉVES MÚLTRA VISSZATEKINTŐ CSAPATNAK, AKKOR ITT A HELYED!  

JELENTKEZZ MÉG MA!

MŰANYAGFELDOLGOZÓ OPERÁTOR
pozícióba 2-3 műszakos  

és folyamatos 12 órás munkarendbe.

Feladatok: 
• Műanyagipari termékek gyártása, összeszerelése  
• Vizuális ellenőrzés  
• Csomagolás

BÉREZÉS: NETTÓ 250 000 FT + EGYÉB JUTTATÁSOK  
(SZÉP KÁRTYA, ÉV VÉGI JUTALOM)

Ingyenes buszjáratok:  
Zagyvarékas, Újszász, Abony, Cegléd, Ceglédbercel és Albertirsa, 

Dunaújváros, Apostag, Dunavecse, Szalkszentmárton, Tass, Dömsöd, 
Kiskunlacháza településekről  

• Volán, BKV bérlettámogatás • Munkatársi ajánlási bónusz 
• Biztos munkahely, hosszú távú munkalehetőség • Családias légkör

Jelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehet:
allas@cee.hu

+36-30/823-5330

Elvárások: 
• Alapfokú végzettség  

• Megfelelő látás és kézügyesség  
• Monotonitás tűrő képesség  

• Fröccsöntő üzemben szerzett tapasztalat előny

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!

Részletes információért keresse fel fiókunkat:
Halásztelek,

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

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

a  Lakossági számLa és számLacsomagok

Legyen Ön is a
Polgári Bank ügyfele és
csökkentse velünk 

számlavezetési
költségeit!

a   VáLLaLkozÓi 
számLa és

számLacsomagok

Legyen Ön is a Polgári Bank 
ügyfele és kérje

kiemelt vállalkozói
számlacsomagjainkat, 

szolgáltatásainkat!Nálunk megtalálja számítását,
válasszon a kedvező díjú lakossági  és vállalkozói számláink 

közül bankolási szokásainak megfelelően!

PÜNKÖSD – 
A SZENTLÉLEK MUNKÁJA
Jézus azt mondja a Szentlélekről, hogy 
„ő megtanít majd titeket mindenre, 
és eszetekbe juttat mindent, amit én 
mondtam nektek.” Jézus tanítványai 
szerettek volna minél többet megér-
teni Istenből, önmagukból is, az egész 
világ folyásából, szerettek volna vála-
szokat kapni életük kérdéseire. Jézus 
egy fontos dologra hívja fel tanítványai 
figyelmét. Azokban, akik elfogadták a 
megváltás ajándékát, bennük elkezd a 
Szentlélek munkálkodni, és válaszokat 
és világosságot ad.

Azonban nem úgy ad világosságot, 
hogy egy addig nem ismert új dolgot 
sugall, hanem úgy, hogy Isten szól hoz-
zánk az Igéjében, és a Lélek megvilágo-
sítja, megszólítássá teszi, a szívig viszi. 
Ahogyan az első pünkösdkor is történt, 
amikor Péter egészen esetlen szavakkal 
hirdeti Isten Igéjét, de közben a Szent-
lélek munkálkodott, és akik hallgatták, 
úgy érezték, mintha szíven találták volna 
őket. Isten szava személyessé vált szá-

mukra, ez odafordította őket Istenhez, 
és így kezdődött el az életükben egy új 
fejezet, életük megújulása.

A Szentlélek nem úgy ad válaszokat 
kérdéseinkben, hogy megsúgja, hanem 
úgy, hogy eszünkbe juttatja azt, amit 
már olvastunk, hallottunk az Igéből, és 
egy-egy élethelyzetben aktuálissá válik 
és válasszá válik. Eszünkbe juttatni és 
személyes megszólítássá tenni csak azt 
az Igét tudja a Szentlélek, amit már ol-
vastunk vagy hallottunk. Ez egy egyenes 
arányosság: amennyire elszántan és nyi-
tott szívvel foglalkozunk Isten Igéjével, 
szavával, Isten annyira tud válaszokat 
adni nekem.

Jelényi László református lelkész

Szeretettel várunk Mindenkit 
nyáron is istentiszteleteinkre 

vasárnaponként 9.30-tól. 
Egyéb alkalmak és információk 

elérhetők honlapunkon:
halasztelek.ref.hu

ELEKTRONIKUS HULLADÉKGYŰJTÉS
Halásztelken a Rolfim Kft. 2022. június 11-én (szombaton) 8:00-12:00 óra között díjmentes elektromos hulladékgyűjtést szer-
vez a lakosság részére.

A hulladékgyűjtés helyszínén (Halásztelek, Ősz utca-Németh Ferenc Sportcentrum előtti parkoló) kizárólag elektromos hul-
ladékot lehet átadni, mely alól kivételt képeznek a képcsöves berendezések (TV).


