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hALÁSZTELKI

a hagyományoknak megfelelően az idén is megemlékeztünk maléter pálra, az 1956-os forrada-
lom és szabadságharc után kivégzett egykori honvédelmi miniszterre. a tiszteletadásra novem-
ber 3-án került sor tökölön a maléter-kopjafánál, illetve a szobránál.

Maléter Pál már a forradalom előtt bizonyította: ha szükség van személyére 
és szolgálatára, hajlandó és képes azt hazája és népe érdekében minden 

hátráltató körülmény ellenére is felajánlani, hiszen elsősorban és ízig-vérig kato-
na volt - mondta dr. Dankó István, a Honvédelmi Minisztérium közigazgatási 
államtitkára a Maléter kopjafánál. Kiemelte: „Nem csak egyéni elismerés, ha-
nem nemzetünk sikere is, hogy Nagy Imre november 3-án addigi miniszterhe-
lyettesből honvédelmi miniszterré nevezte ki, és úgyszintén nemcsak egyéni 
tragédiája, hanem nemzetünk vesztesége, hogy egy ilyen kiváló katonát, aki bé-
ketárgyalásra érkezett a tököli repülőtéren berendezett szovjet főhadiszállásra, a 
sors nem engedte országa és népe érdekében harcolni”.

Hoffman Pál Tököl polgármestere, országgyűlési képviselőnk (Fidesz) így 
fogalmazott: „Kádár Jánost és Maléter Pált összekötötte, hogy mindketten a 
Nagy Imre kormány miniszterei voltak, kezdetben mindketten támogatták a for-
radalmat, hogy november 2-án és 3-án mindketten a szovjet vezetőkhöz indultak 
tárgyalásra. Ma már látjuk, hogy milyen óriási különbség volt a két ember erköl-
csiségében. Kádár János Szolnokra ment, árulóként a szovjet csapatok visszahí-
vásáról tárgyalt. Maléter Pál az egyre nehezebb helyzetben is Tökölre jött, hogy 
a szovjet csapatok távozását követelje. Döntéseiknek személyes és történelmi 
következményei lettek. Kádár János 40 évi hatalmat gyakorolt, kivégeztette egy-
kori harcostársait, Maléter Pál életét áldozta a magyar függetlenségért. A törté-
nelem, ha hosszú idő után, de igazságot szolgáltatott. Maléter Pált hősiessége és 
bátorsága ma is tiszta, követhető példa.” 

A beszédek után a megemlékezők – többek között Gyenes Judith, Maléter 
Pál özvegye – helyezték el koszorúikat a kopjafánál, illetve a szobornál, az egy-
kori laktanya bejáratánál.          Bódy Géza

méltó módon emlékeztelek a halásztelkiek is 
az 1956-os forradalom 57. évfordulójára ok-
tóber 23-án. Ünnepi istentisztelettel, a 
bocskaisok és a színművészek műsora után  
koszorúzással tisztelegtek hőseink előtt. 

Az ökumenikus megemlékezés 
reggel kezdődött a római katoli-

kus templomban, Kispál György ró-
mai katolikus plébános, Prodán Gábor 
görögkatolikus paróchus és Jelényi 
Lászó református lelkész részvételé-
vel. Kispál György kiemelte: az em-
bernek mindig szüksége van a szabad-
ságra, de sajnos a 2006-os események 
ennek lábbal tiprásáról tettek tanúbi-
zonyságot. Mementóként pedig ma is 

őrzik azokat a gumilövedékeket, ame-
lyekkel a békés tömegbe lövetett az 
akkori hatalom. Ezután Prodán Gábor 
és Jelényi László a lelki szabadságért 
imádkozott, hiszen a lelki szabadság 
minden más szabadságnak az egyik fő 
pillére.

Ezután a Márai közösségi házban a 
bocskais diákok ünnepi műsorára ke-
rült sor. A zsúfolásig telt teremben 
prózával, versekkel és énekekkel fel-
elevenítették a forradalom eseménye-
it. A református oktatási központ diák-
jainak színvonalas műsorát hatalmas 
tapssal díjazták. Majd Makay Andrea 
(halásztelki) színművész tolmácsolá-
sában hallhattuk Márai Sándor: 
Mennyből az angyal versét, illetve 
Szörényi-Bródy: Kárpátiék lánya da-
lát. Berzsenyi Zoltán színművész Ily-
lyés Gyula: Egy mondat a zsarnokság-
ról címmel, valamint a szerzőpáros: 
Ha én rózsa volnék című művét adta 
elő. Az ünnepség a Szent László téri 
kopjafánál ért véget, ahol a város ve-
zetői, valamint a társadalmi és civil 
szervezetek helyezték el koszorúikat. 

Bódy Géza

maléter pálra 
emlékeztÜnk 
tökölön

tisztelgés 1956-os Hőseink előtt

Maléter Pál az 1956-os forradalom idején, 1956. november 1-jén a honvédelmi miniszter 
első helyettese, majd november 3-án honvédelmi miniszter lett. Aznap a szovjetek tárgyalá-
si ajánlattal tőrbe csalták, letartóztatták. Szervezkedés kezdeményezése és vezetése, zendü-
lés, valamint hazaárulás vádjával ítélték halálra 1958. június 15-én, és másnap fellebbezés 
lehetősége nélkül, több társával együtt kivégezték. Maléter Pált 1989. június 16-án újrate-
mették, majd július 6-án rehabilitálták. 1990-ben posztumusz vezérezredessé léptették elő.

(Maléter Pál özvegye interjút adott a Halásztelki Hírmondónak. 
A vele készült beszélgetést a 10. oldalon olvashatják.)
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közmeghallgatást tartott Halásztelek város 
önkormányzata. az eseményre a Hunyadi au-
lájában került sor november 7-én. a polgár-
mester beszámolt az év eredményeiről. ez-
után a jelenlevő lakosok kérdeztek és mond-
ták el észrevételeiket. többek között kérdez-
tek az utak karbantartásáról, a közvilágítás-
ról, járdákról és a Halásztelki Hírmondóval 
kapcsolatos észrevételek is elhangzottak. ér-
dekes volt a halásztelki művészek adományá-
val kapcsolatos felvetés. 

Bevezetésként Szentgyörgyi József 
polgármester Power Point vetítés 

mellett mondta el a 2013-as év rövid 
beszámolóját. Nagy eredménynek tar-
totta a város szoros gazdálkodásának 
köszönhető fejlesztéseinket. Új burko-
latot kapott a Kossuth Lajos utca és a 
Hajnal utca – megemlítette, hogy a 
Hajnal utcai lakópark építőjével sike-
rült felújíttatni az utca első részét, a 
többi önkormányzati beruházás volt. 
Az északi területen elkészült a Me-
gyedűlő utca belterületi szakasza és a 
Bolgárkertész u. Kisgyár u. és a Mária 
u. közti szakasza, valamint kisebb sza-
kaszok is kaptak új aszfaltos burkola-
tot az északi, jelenleg még nem telje-
sen beépített részen. Halásztelken 
egyre több a gyermek. Szerencsére 
épül a város bölcsődéje, amihez 150 
milliós pályázati forrást kapott váro-
sunk. A Hunyadiban új tantermeket 
alakítanak ki meglevő, arra alkalmas 
helyiségekből. A gazdálkodás és a 
költségvetés változó szerkezetéről 
rövid tájékoztatóban annyi hangzott 
el, hogy a városunk adósságának 
negyven százalékát engedte el eddig a 
kormány, ám hamarosan a teljes 
adósságot átvállalja. Az önkormányzat 
pályázatot nyújt be – összesen – há-
rom műfüves pálya építésére, amivel 
két óvodánkban és a Hunyadiban is 
bővülhet a gyerekek sportolási 
lehetősége. A városfenntartás 
átalakítását sikeresnek tartja a polgár-
mester, hiszen manapság saját dolgo-
zóinkkal végezzük a karbantartási 
munkákat, olcsóbban, mint az előző 
szerkezetben. Reményei szerint 2014-
ben folytathatják az utak javítását, épí-
tését. A csatorna és az ivóvíz szolgál-
tatója hamarosan a Fővárosi Vízmű-
vek lesz. A már működő halásztelki 
kirendeltség és az egy szolgáltató egy-
szerűsíti az ügyintézést és számlát is 
csak egyet kapunk a régi kettő helyett.

KéPviSelői felSzólAláSoK
A polgármesteri beszámoló után a 
Képviselő-testület tagjai közül első-
nek Igaz Tibor (Fidesz) kért szót. Be-
számolt arról, hogy a posta jövőre 
várhatóan méltóbb és kulturáltabb 
épületbe költözhet át. Beszélt a Volán-
buszok járatainak már bevezetett hét-
köznapi sűrítéséről, amely a frekven-
tált időszakokban csökkenti a zsúfolt-
ságot, főleg iskolaidőben. A BKK-val 
folytatott megbeszélések szerint, egy-
előre „kék buszok” nem járnak váro-
sunkban, viszont a Volánnal az eddigi 
tapasztalatok alapján sikeres volt a 
megbeszélés. A képviselő reméli, 
hogy jövőre újabb aszfaltozásokra ke-
rülhet sor a város északi területein. 
Megköszönte a Bocskai előtt a zebrán 
a tanárok és a polgárőrség forgalom-
irányítását is.

Dr. Papp Kornél képviselő (Fidesz) 
kiemelte, hogy az elmúlt három esz-
tendőben a város működési költségeit 
sikerült – talán a folyószámla-hitel 
megszűnése következtében – jelentős 
mértékben csökkenteni. Hívő ember-
ként fontosnak tartotta kiemelni a 
görögkatolikus templom bővítését és a 
római katolikus templom felújítását, az 
előbbihez az önkormányzat anyagilag 
is hozzájárult.

Végváriné Nyíri Lídia (MSZP) a 
Halásztelki Vöröskereszt, illetve a 
szociális bizottság elnöke tüdőszűrés 
fontosságára hívta fel a figyelmet, 
amely idén is lesz a sportcentrumban.  
Elmondta, hogy idén is élelmiszer 
csomagokkal segítik a rászorulókat 
karácsony előtt, várhatóan december 
elején lehet átvenni a csomagokat a 
Márai közösségi házban.
Az óriáSKeret SorSA
Óváryné Mizsei Zsuzsanna a Halász-
telki Összművészeti és Kulturális 
Egyesület nevében azt nehezményez-
te, hogy a város számára a nyáron fel-
ajánlott „óriás képkeret” még mindig 

nem került felállításra a Szent László 
téren, amely üde színfolt lenne ebben 
a környezetben. Az ügyben a polgár-
mester hathatós segítségét kérte, hi-
szen művészeink nem szeretnék az al-
kotást más városnak felajánlani, az 
eddigi tárgyalások pedig kudarcba 
fulladtak, azzal az elutasítással, hogy 
a téren balesetveszélyes, illetve az ott 
játszó gyerekek megrongálnák.

Szentgyörgyi József kiemelte: ki-
váló a város együttműködése a művé-
szeinkkel, a hivatal korábbi javaslata 
alapján a kastély kertje lehetne a meg-
oldás, ám ott az osztrák tulajdonossal 
nem sikerült még tárgyalnia erről. Vé-
leménye szerint a Szent László téren 
való felállításhoz a terület nem ideális. 
A polgármester ígéretet tett arra, hogy 
a felajánlott képkeret „sorsáról” a 
Képviselő-testület dönt majd, akár 
már decemberben. Közterületen való 
építmények felállításához ugyanis  
testületi határozat szükséges.
A nyugdíjASoK KözleKedéSe
Királyné Vaskó Erzsébet a Mozgás-
korlátozottak Nyugdíjas Egyesületé-
nek elnöke szerint, a Márai Művelődé-
si Házba való bejutás – ahol az össze-
jöveteleiket tartják – kerekesszékkel a 
felvezető út felületi hibái miatt bal-
esetveszélyes. A posta előtti kapasz-
kodó alacsony, emiatt használhatatlan. 

A Mária utca közvilágítását bírálta 
egy lakos – gyenge a fénye a lámpa-
testeknek és a fákat is metszeni kelle-
ne, ahol takarják a lámpát. Szóba ke-
rült, hogy az új területeken nincs min-
den ház előtt járda, míg a város régi 
részein szinte mindenütt.

Szintén évről-évre visszatérő 
gond, hogy az aszfaltozások ellenére 
sok út még mindig kritikus állapotban 
van. Szentgyörgyi József ismételten 
felhívta a figyelmet: a járdák és a víz-
elvezető árkok kiépítése a tulajdono-
sok feladata, és annak ellenére, hogy 
az árkokat rendszeresen az önkor-

mányzat ássa ki, a lakosok gyakran 
visszatemetik azt, így a víz visszafo-
lyik az útra, ami tovább rongálja azt. 
Ígéretet tett arra, hogy az említett ré-
szeken felülvizsgálják a közvilágítás 
állapotát, és a hibákat orvosolják. A 
járdáról a kérdező megdöbbenésére 
elmondta – az „ófaluban” a lakosság 
maga építette és tartja karban a járdát 
és az árkot, ami egy jó halásztelki szo-
kás.
áldozAtKéSz CivileK
Szlovák Terézia többek között azt ki-
fogásolta, hogy a polgármesteri beszá-
molóban, amelyet fényképes vetítés 
kísért, miért nem kaptak helyet a civil 
szervezetek programjai a városi ese-
mények között. Utalt például a Nem-
zeti Összetartozás Napjára, illetve a 
hatalmas sikert arató Szentegyházi 
Gyermek-filharmonikusok előadásá-
ra, amelyen több százan voltak jelen. 
Kiemelte az adventi hangversenyek 
sikerességét is. Szentgyörgyi József a 
civil szervezetek programjairól el-
mondta: a felvetés jogos, ám nem 
akarta ezeket a sikereket „besöpörni”, 
hiszen nem a város szervezte azokat. 
Csak olyan eseményeket emelt ki a 
meghallgatás elején elhangzott beszá-
molójában, amelyeket az önkormány-
zat rendezett. Megköszönte a civil- és 
az egyházi szervezetek munkáját, 
amelyekkel városunk életét színesítik.
A SAjtónK
Több helyről jelezték, hogy a Halász-
telki Hírmondót nem kapják meg 
rendszeresen. Egy lakos a szüreti be-
számolót tartotta szűkösnek. Dr. Papp 
Kornél képviselő a szerkesztőbizott-
ság nevében jelezte: a tartalmi terve-
zést felülírhatják hirtelen „beeső” 
anyagok, ami miatt sokszor kell rövi-
debbre szabni, vagy kihagyni cikke-
ket. Szentgyörgyi József a példány-
szám felülvizsgálatát említette vála-
szában, valamint elmondta, először 
vitték ki az újságot középiskolás diá-
kok, akiknek szükséges a törvény sze-
rinti 50 órás közösségi munkavégzés. 
óvAtoSAbb KözleKedéSt!
Dr. Sári Mónika a sportcentrumnál, a 
Nap u. és Ősz u. sarkánál álló autók 
balesetveszélyes parkolásáról tett em-
lítést. Véleménye szerint a Nap, illetve 
a Hajnal utcából bekanyarodó jármű-
vezetők a szabálytalan, főként a bejá-
rat közvetlen közelében lévő parkolá-
sok miatt nem látják be az útszakaszt 
rendesen, ráadásul nehezíti a helyze-
tet, hogy sok kisgyermek ezen a sza-
kaszon, az úttesten közlekedik. 
Szentgyörgyi József ígéretet tett arra, 
hogy ezt a kifogást is felülvizsgálják.
egyéb éSzrevételeK
Többen kifogásolták a tököli reptéren 

Közmeghallgatás 2013.
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megrendezett gyorsulási versenyek 
zajszintjét. A polgármester közölte: 
egy-egy zajszint mérést, hónapokkal 
előre kell megrendelni, a versenyek, 
edzések pedig kiszámíthatatlan idő-
pontban vannak. Bérleti díjat fizetnek 
a szervezők a reptér tököli üzemeltető-
jének, így a terület tulajdonosának be-
vételt jelentenek. A reptér nem Ha-
lásztelek közigazgatási területéhez 
tartozik, így közvetlen befolyás nincs 
a kiadott engedélyekre. Már az is elő-
relépés, hogy a műrepülések száma 
jelentősen lecsökkent. A résztvevők 
közül többen felvetették egy demonst-
ráció lehetőségét is.

Sokakat zavar a csütörtökönkénti 
avarégetés. A nedves falevél füstöl, 
így e napokon városunkat hatalmas 
szmog borítja. Szentgyörgyi József vá-
laszában rámutatott – az Aries elszál-
lítja a zöldhulladékot, így át lehet gon-
dolni a további korlátozás bevezetését.

Ismét többen panaszolták a boltok 
előtti italozást. A polgármester közöl-
te: a közterület felügyelő és a körzeti 
megbízott rendőreink ezt is rendszere-
sen ellenőrzik, igyekszenek a helyze-
ten javítani, ám sok esetben nem is 
alkoholt fogyasztanak a boltok előtt, 
üdítőt meg szabad közterületen fo-
gyasztani. Sokat számít majd az is, 
hogy létrejött halásztelken a körzeti 

tájékoztató 
a képviselő-tes-
tÜlet Üléséről

Munkaterv szerinti rendes ülését 
2013. október 30-án tartotta a 

képviselő-testület. A két testületi ülés 
közötti eseményekről szóló beszámo-
lójában Szentgyörgyi József polgár-
mester elismerően szólt az „Idősek 
Napja” alkalmából rendezett ünnep-
ségről, melyen közel 400 nyugdíjas 
vett részt, továbbá az október 23-ai 
rendezvényről, megköszönve a szer-
vezők munkáját. Említést tett a város-
ban működő védőnői szolgálatról, 
ahol létszámhiánnyal küzd az önkor-
mányzat. A napirendek előtt beszá-
molt a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról. 

A napirendek tárgyalását a 2013. 
évi költségvetés III. számú módosítá-
sával, majd az I-III. negyedéves telje-
sítésről szóló beszámolóval kezdte a 
testület, melyeket 8 igen, 1 tartózko-
dás mellett fogadtak el a képviselők. 

Harmadik napirendként került 
megvitatásra az önkormányzat 2014. 
évi költségvetési koncepciója, melyet 
egyhangú szavazattal fogadott el a tes-
tület. Az elfogadott koncepció szerint 
a 2014. évi költségvetési bevételek és 
kiadások tervezése során prioritást él-
veznek az önkormányzat által kötele-
zően ellátandó feladatok. A helyi adók 
és az önkormányzati térítési díjak nem 
emelkednek. Elsődleges az intézmé-
nyek és a Polgármesteri Hivatal mű-
ködőképességének biztosítása.

A 2014 évi költségvetésben a böl-
csőde működési kiadásai már terve-
zésre kerülnek, ahogyan az épület Is-
kola utcai frontjára parkoló valamint 
járda kialakításának költségei. 

A megemelkedett védőnői létszám 
indokolttá teszi áthelyezésüket na-
gyobb épületbe, ezért ennek fedezetét 
a költségvetésben biztosítani kell. A 
2014/15-ös tanév várható tanulói lét-
számának emelkedése miatt szükséges 
plusz egy tanterem kialakítása a Hu-
nyadi Mátyás Általános Iskola épüle-
tében. 

A napirendek sorában következő-
ként, módosították a felnőtt korúakra 
vonatkozó szociális gondoskodás he-
lyi szabályairól szóló 2/2012.(II.14.) 
számú rendeletet, az önkormányzat 
által nyújtott a természetbeni ellátások  
tűzifa támogatással bővültek. 

Ötödik napirendi pontként megtár-
gyalta és elfogadta  a Tündérkert Óvo-
da 2013/2014. nevelési év kezdetéről 
szóló tájékoztatóját.

Elfogadta a képviselő-testület az 
óvoda Pedagógiai Programját, Mun-
katervét, és a 2014/2015. nevelési 
évre vonatkozó óvodai beiratkozás 
időpontját, mely az előterjesztés sze-
rint  2014. május 5. – 2014. május 9.  

A testület szintén egyhangú szava-
zattal elfogadta óvoda éves nyitvatar-
tási rendjét. Az óvodai nyári szünet 
2014. június 30. – július 25. között 
lesz.

Az óvodai előterjesztéseket köve-
tően a képviselők megtárgyalták és 
döntöttek arról, hogy az iskolai védő-
női ellátásra a jövőben 1 teljes állású 
védőnőt foglalkoztatnak, továbbá 
2014. január 1-jétől 4 területi védőnői 
körzet kerül kialakításra. A napirend 
keretében döntés született, a védőnői 
szolgáltatás nyújtásához szükséges 
tárgyi feltételek biztosítását ingatlan 
vásárlással oldja meg az önkormány-
zat. Végül elfogadta a testület, hogy a 
Bocskai Református Központ Halász-
telken működő egységeire feladatát-
adási szerződést köt az intézménnyel 
az iskola- és ifjúság egészségügyi el-
látásra, valamint az iskolai védőnői 
egészségügyi ellátásra, mint kötelező 
alapfeladat átruházására.

 A következő előterjesztés Tököl 
polgármesterének címerhasználati ké-
relmére vonatkozott. A kérelemnek 
helyt adott mind a kilenc képviselő, 
mely szerint a tököli piactér fejleszté-
se kapcsán kialakításra kerülő új pavi-
lon címerfalán Halásztelek címere is 
elhelyezésre kerülhet.  

Az Egyebek napirendi ponton be-
lül a Képviselő-testület egyhangú sza-
vazatával elfogadta a Fővárosi Víz-
művek Zrt.-vel kötött Vagyonkezelési 
Szerződés módosítását. Szintén az 
Egyebek napirenden belül fogadta el a 
Képviselő-testület a polgármester úr 
javaslatát, mely szerint az önkormány-
zat részt vesz az MLSZ által műfüves 
sportpályák kialakítására kiírt pályá-
zaton, a két óvoda udvarán egy-egy 
12x24-es, az iskolában egy 20x40-es 
műfüves pálya kerül kialakításra nyer-
tes pályázat esetén, melyhez az ön-
részt a 2014. évi költségvetésben biz-
tosítják. 

Az Egyebek napirenden belül utol-
sóként döntöttek arról, hogy pénzösz-
szeget bocsátanak rendelkezésre csa-
torna kárelhárításra a HATE Kft.-nek.

Zárt ülés keretén belül bírált el a 
Képviselő-testület egy étkezési ked-
vezmény tárgyában benyújtott felleb-
bezést, valamint önkormányzati tulaj-
donú ingatlanok eladásáról döntött 
névszerinti szavazással.

Baloghné Dr. Nagy Edit jegyző

megbízotti iroda, valamint a város vá-
sárolt egy Dacia Dustert rendőreink 
részére. Felvetődött többek részéről, 
hogyan lehetne az önkormányzat extra 
bevételét növelni, a kiadásokat pedig 
csökkenteni. A polgármester szerint 
nem igazságos az iparűzési adók or-
szágos elosztása, hiszen sokszor egy-
más melletti települések között is ha-
talmas a különbség az adottságok mi-
att. A megoldás nem a helyi adók 
emelése. Adószintünk alacsonyabb, 
mint a környező településeké. A ki-
adásokat a Képviselő-testület folya-
matosan felügyeli, másképpen nem is 
lehetne sikeresen működnünk.
diCSéret éS feddéS
Tanács Sándor példaértékűnek tartja a 
polgármester és a testület munkáját – 
mint mondta, nem a veszekedés és a  
csatározás jellemzi a működést. 
Örömmel tölti el, hogy mindenki a vá-
ros érdekében végzi munkáját – to-
vábbi sikereket kívánt a munkájukhoz. 
Megemlítette még, hogy a sok fejlesz-
tés mellett törődhetnének a polgár-
mesteri hivatal állapotával is. Szent-
györgyi József válaszában a fontossági 
sorrenddel magyarázta a hivatal álla-
potát – amíg gyerekre és az utakra le-
het költeni a forrásokat, addig nem a 
legfontosabb a hivatal külleme.  
Baloghné Dr. Nagy Edit - Bódy Géza



4 h A L Á S Z T E L K I  h Í R M O N D Ó programok

2 0 1 3 .  N O V E M B E R

KözöSSégi Ház
ÁLLANDÓ KLUBOK, KÖRÖK

lányoK, ASSzonyoK 
KéziMunKA Klub

Foglalkozásai: kéthetente szerdán 14-
16 óra között

Időpontja: nov. 27. és december 11.
A klub tagjai számára ingyenes a 

varrógép használata! 
Vezeti: Halmai Jánosné

SAKK-Kör
Foglalkozások: kedden 17-20 óra kö-

zött. Vezeti: Sitkei András

HAláSztelKi tárSASjátéK 
Kör

Foglalkozásai: pénteken 17-22 óra 
között. Vezeti: Nyúl Ferencné

gArAbonCiáS egyeSület
Foglalkozásai: csütörtök/péntek 

18.30-20.30 között
Vezeti: Popov Szimeonov Trifon

HAláSzteleK MozgáSKor-
látozottAK éS nyugdíjA-

SoK egyeSülete
Foglalkozásai: csütörtökön 14.30- 

16 óra között. Vezeti: Királyné Vaskó 
Erzsébet

HAláSztelKi nyugdíjAS 
bAráti Kör egyeSület
Foglalkozásai: kedden 14-16 óra 
között. Vezeti: Szilágyi Emilné

Márai Sándor Közművelődési intézmény és városi Könyvtár

program ajánló
Márai Sándor Közösségi Ház
2314 Halásztelek, Posta köz 1.
06-20-268-5585
városi Könyvtár
2314 Halásztelek,
Erkel Ferenc u. 2.
06-24-777-006

MárAi SzínHázi eSteK
2013. november 30. (szombat) 19 óra
2013. december 1. (vasárnap) 19 óra

drAKulA
musical 

A jól ismert erdélyi gróf, Drakula történetét most egy musical 
meséli el. A darab kreatív díszletei, a helyszínváltások lenyűgözik 

az embert. Ha ez mégsem lenne elég, akkor a rendező gondoskodik 
róla, hogy mi is a darabban érezzük magunkat. Nemcsak a  színpad 

adta lehetőségeket használja ki, hanem a nézőteret is kreatívan 
kihasználja.

Belépő ára: 2000 Ft

2013. december 28. (szombat) 19 óra
HAir
musical

Milos Forman 1979-es kultfilmjében hippikkel, zenével, tánccal 
és drogokkal eleveníti fel a vietnámi háború korszakát, melynek 

segítségével ma is átérezhetjük, mit is jelentett akkoriban a 
szabadság fogalma.
Belépő ára: 2000 Ft

HAláSztelKi nyugdíjAS 
egyeSület

Foglalkozásai: hétfőn 14-16 óra 
között. Vezeti: Rozsnyik Jánosné

MuSiCAl Stúdió
szombat  9-13 óra között

Vezeti: Rogács László és Mészáros 
László. Érdeklődni és jelentkezni 

lehet a 06 70 317-9572-es telefonon.
Részvételi díj: 6000 Ft/hó

gerinC-tornA
hétfő-szerda: 11-12 óra között

Vezeti: Kerényi Ágnes
Részvételi díj: 800 Ft/alkalom

CSi-Kung
hétfő-szerda: 10-11 óra között

Vezeti: Kerényi Ágnes
Részvételi díj: 800 Ft/alkalom

KAttAnj rá!
 számítógép használati ismeretek 

kezdőknek a könyvtárban
kedden 14-16 óra között

vitAlitáS Klub
november 25-én  hétfőn 18 órakor
 egéSzSégeS édeSSégeK

ELMÉLET és GYAKORLAT   
Vezeti: Kerényi Ágnes

Részvételi díj: felnőtteknek: 1000 Ft
gyermekeknek  500 Ft amely tartal-

mazza a nyersanyagok árát is.

„ Tág a világ, mint az álom, mégis 
elfér egy virágon „

KézMűveS –néPi bútor- 
feStő-SzAKKör

Most lehetőség nyílik elsajátítani a 

bútorfestés fortélyait.
Bútorfestés tanulása alapozástól 

kezdve a díszítő festésig.
A tanfolyamon résztvevők számára az 
évad végén alkotótábort szervezünk 

Erdélybe. Vezeti: Szabó Ildikó  
Foglalkozás: szerda 16 órától

A tanfolyam 10 fő jelentkezésével 
indul.

„KiSbogár”
zenés baba-mama foglalkozás

0-3 éves korig
csütörtökön 10 órakor 

ölbéli játékok (hintáztatók, lovagolta-
tók, mondókák, (kéz-kar-lábjátékok), 
hangszeres (gitáros, furulyás) dalok

Vezeti: Kenesei-Holics Réka 
06-70-459-5337

Angol nyelvtAnfolyAM
november 21-én, csütörtökön 18 

órakor, 2x45 perc. Vezeti: Székely 
Katalin 06-30-308-6908

A tanfolyam 8 fő  jelentkezésével 
indul.

December 7-én szombaton 16 órakor

Adventi
KéSzülődéS

KézMűveS
foglAlKozáS

Méhviasz gyertyasodrás és karácsonyi 
díszek készítése

december 8-án 
vasárnap 9-13 óra között

CSere-bere börze

A tanfolyamokra és klubokba je-
lentkezni személyesen (a közösségi 

házban) vagy  a 20-268-5585-ös 
telefonon lehet.

vároSi Könyvtár
november 28-án 17 órakor

KönyvKlub
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Csovelák edit festőművész-rajztanárt a kiállí-
tása kapcsán kérdeztük kanyargós életútjáról 
és színes művészetéről.

– Hogyan ismerkedett meg a festé-
szettel?

– Mindig szerettem rajzolni, sze-
gény anyám viszont nem értett hozzá, 
a rajztanárom pedig – akire a mai na-
pig haragszom – nem figyelt fel a te-
hetségemre. De akkor még azt se tud-
tuk, hogy létezik a képző- és iparmű-
vészeti gimnázium. Később aztán oda 
jelentkeztem, de már a vizsga első tíz 
percében nyilvánvalóvá vált, hogy ne-
kem ott nincs helyem. Éreztem, hogy 
a felvételiző gyerekek többet tudnak 
nálam. Így homlokegyenest máshová, 
a József Attila Gépipari Technikumba 
jelentkeztem. Szenvedtem az évek so-
rán, tanultam géptant, mechanikát, fi-
zikát és elektrotechnikát. Elsajátítot-
tuk a szakrajzot is, mely bár nem sza-
badkézi rajz volt, de megtanított a 
precizitásra.

– Az érettségi után hova jelentke-
zett?

– Bár az iskolaévek során bukdá-
csoltam, utolsó évben elhatároztam, 
hogy négyes leszek. Jelentem, sike-
rült. Nagy lendületet éreztem magam-
ban, és eldöntöttem, hogy a műszaki 
vonalon tanulok tovább. Jelentkeztem 
a Bánki Donát Műszaki Főiskolára, de 
sikertelenül. Hiába voltam a középis-
kola utolsó évében négyes, én mégis-
csak egy esztendő alatt, sietve tanul-
tam meg négy év tananyagát. Így a 
Láng Gépgyárban kezdtem el dolgoz-
ni, majd jelentkeztem egy képzőmű-
vészeti szakkörre, ahol hobbi szinten 
rajzolhattam. A csoporttársaim ifjú ti-
tánok voltak, akiktől rengeteget tanul-
tam. 

– Végül megpróbálkozott a művé-
szeti főiskolával?

– A szakkörön a tanárom azt 
mondta: „Van benned szufla, de úgyse 
fognak elsőre felvenni a művészeti fő-
iskolára. Persze, ha komolyan gondo-
lod, próbáld meg!” Elültette a bogarat 
a fülemben. Jelentkeztem, de már a 

felvételi első fordulóján kiestem. De 
nem törtem le, továbbra is lelkes vol-
tam. Egy év múlva már bejutottam a 
második fordulóra, de akkor megint 
kiestem. Aztán harmadik évben se si-
került, és a negyedikben sem. Padlón 
voltam, de végül, ötödszöri próbálko-
zásra, bejutottam.     

– A főiskola után merre indult to-
vább?

– Pechemre a nyolcvanas években 
a könnyűipar különböző ágazatait sor-
ra szűntették meg. 1983-ban, mikor 
lediplomáztam, a textil- és a bőripari 
gyárakat folyamatosan zárták be. Idő-
közben megszületett a két gyermekem 
is, tehát munkahely után kellett kutat-
nom. Tudtam, ha már a művészetem-
ből nem fogok profitálni anyagilag, 
akkor legalább erkölcsileg. Így lettem 
rajztanár 1997-ben.

– Több képén is a nőiség és az 
anyaság kerül előtérbe.

– Igen, mindkét téma szenvedélye-
sen izgat. Jó a női testet ábrázolni, és a 
nőiséget megélni. 

– Szentendre is közel állhat a szí-
véhez a festményei alapján.

– Igen, szeretem Szentendrét. 
2009-ben kilenc textiles és grafikus 
nő, „tyúkanyó” összefogott, és alapí-
tottunk egy művészcsoportot, Kilenc-
ágú korona néven. Minden évben ellá-
togatunk egy városba. Így került a 
képbe Szentendre, ahol a Fő téren al-
kottunk. A városképeimen nem törek-
szem arra, hogy egy az egyben a való-
ságot fessem meg. Szeretek belenyúl-
ni, megváltoztatni egy-egy színt.

– Hogyan készülnek a színpompás 
képei?

– Akvarellel szeretek dolgozni. A 
festés során az anyagot hol töményeb-
ben hagyom a papíron, hol több vizet 
felhasználva vékonyabban viszem fel. 
Így a festék halvány, átlátszó réteget 
képez a felületen. Eközben figyelem, 
hogy merre folyik. Ha nem tetszik, be-
lenyúlok, ha tetszik, meghagyom a 
mintát. A véletlen teszi az akvarellel 
való festészetet játékossá.

Szabó Dénes

játék az akvarellel

a nagy menetelés 2013.
a magyarországi önkormányzatok szolidaritási menetére a székely autonómiáért október 27-
én került sor – többek között – a romániai maksa községben. a több napos programra a budafo-
ki önkormányzat invitálta azokat a magyarországi városházákat, amelyek a székely zászlót kifüg-
gesztették. Így másokkal együtt a halásztelki delegáció is részt vett a székelyek függetlenségé-
ért tett megmozduláson. 

A Székelyek Nagy Menetelését (október 27.) a Székely Nemzeti Tanács szer-
vezte, a magyar többségű székelyföldi települések egy részét pedig élőlánc-

cal kötötték össze.  Ezrek üdvözölték a Budafok-Tétény önkormányzata vezette 
magyarországi önkormányzatok delegációját a helyszínen. A magyarországi te-
lepülésvezetők közül sokan Szabolcs Attila XXII. kerületi polgármester kezde-
ményezéshez és delegációjához csatlakoztak.

Halásztelek Képviselő-testületéből Tóth Endre Attila (Fidesz) vett részt az 
eseményen, de városunk csapatához csatlakozott Zsemberi-Szigyártó Éva refor-
mátus segédlelkész és tanár a Bocskai István Református O. K. részéről, illetve 
Bódy Géza a Halásztelki Hírmondó főszerkesztője. 

A demonstráció 14 helyszínéről 26 menetoszlop indult el a Brassót-Bákóval 
összekötő országút 53 kilométeres székelyföldi szakaszán. Ezek két-három-négy 
kilométeres menetelés után értek egymással szembe.  A meneteléssel a pártok és 
szervezetek az egységes, autonóm Székelyföld iránti elkötelezettségüknek kí-
vánnak nyomatékot adni. A megmozduláson legalább 150 ezren vettek részt, de 
itthon is több ezren vonultak a román követség elé. 

A XXII. kerület vezette küldöttség Maksa településen kapcsolódott az öko-
menikus istentisztelethez, amit Tőkés László református püspök vezetett és a 
további 4 kilométernyi hosszúságú élőlánchoz együtt csatlakoztak. 

A csatlakozást a demonstrációhoz egyebek mellett azzal indokolta Budafok-
Tétény polgármestere, hogy Erdély színtiszta magyarok lakta településein atro-
citások érték a helyi vezetőket, mert a román mellé kitűzték a székely zászlót is. 
A politikus nyugtalanítónak nevezte azt a román szándékot is, hogy három ma-
gyar többségű megye átalakításával a tömbmagyarság jogi értelemben szétessen. 
A halásztelki delegációt Tóth Endre Attila önkormányzati képviselő (Fidesz) ve-
zette. A HH-nak elmondta: „Kötelességemnek éreztem, hogy csatlakozzam eh-
hez a menethez, illetve programsorozathoz. Kiállok a székelyekért, hiszen ma-
gyarok, csakúgy, mint mi. Úgy gondolom, ha így és ezzel a megmozdulással 
segítettünk nekik, az már fél siker. Annyian gyűltünk össze székelyföldön, hogy 
bízom benne, mielőbb autonóm közösséggé válhatnak, és hosszú évtizedek után 
véget érhet a rájuk gyakorolt román nyomás. Kis lépés volt ez nekünk, ám remé-
lem, hogy nagy tettnek számít, és mielőbb elérhetjük a célunkat!” Hozzátette: 
„Jó volt látni és érezni azt a szeretetet, amelyet irántunk, Magyarországról érke-
zők felé tanúsítottak. De az is felemelő volt, ahogyan a résztvevők összetartot-
tak, hiszen 150 ezer torokból zengett egyszerre a magyar és a székely himnusz. 
Bízom benne, hogy elindult a függetlenségükért egy folyamat, a székely ma-
gyarság pedig mielőbb önálló lehet. Ennek érdekében, ha kell újra és addig me-
netelünk és állunk az utakon, amíg akciójukat siker koronázza.” 
A menetet megelőző napon sor került még Sepsiszentgyörgyön az „Autonómia 
anatómiája” kiállítás megtekintésére is, amelyet Tőkés László nyitott meg.   BG

Halásztelket tóth endre Attila és zsemberi-Szigyártó éva képviselte
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aDventi Hangversenyek a templomokBan
• december 1. – református templom 16 óra

Előadók a Bocskai István Református Oktatási Központ művészeti iskolájának tanárai.
• december 8. – római katolikus templom 16 óra
• december 15. – görögkatolikus templom 16 óra

Előadók a görögkatolikus ifjúsági kórusok.
A BELÉPÉS INGYENES

A hangversenyek után gyertyagyújtásra és szeretetvendégségre várjuk
a családokat a Szent László téren a betlehemnél.

egyHázKözSégünK Hírei

• A Márai Sándor Halásztelkei Közösségi 
Házban, november 24-én, vasárnap dél-
után 5 órától, a görögkatolikus ifjúsági 
csoportunk, Henryk Sienkiewicz: Az üveg-
hegyen innen és túl című, Szecsődi leó ál-
tal átdolgozott színművét adja elő. Min-
denkit szeretettel várunk ezen előadásra.

• december 8-án, vasárnap a csepeli 
görögkatolikus templomunkban ( rákóczi 
tér 33.) 11.30-tól Szent Miklós ünnepét 
tartjuk. A Szentliturgia után a Mikulás ér-
kezik a szokott módon, amire ugyancsak 
mindenkit várunk.

gyermeklitUrgia
Jézus mondja: „Engedjétek hozzám a kicsinyeket, mert ilyeneké az 

Isten Országa!”
Római katolikus szertartásrendünk megengedi a pap nélküli liturgia 

végzését. Idén 10. éve tartok gyermekliturgiát a kicsinyek nyelvén. A bib-
liai szövegek rövidek, a prédikáció hozzájuk szól, el is játsszuk a története-
ket. Színesítik az imádságot gitáros énekek; többnek mozgásos, mutogatós 
kísérete is van. Évekig gitározott velünk két régebbi tanítványom, Márk és 
Csilla is. A résztvevők óvodások, és alsó tagozatos iskolások. De szüleik, 
nagyszüleik olykor pici babákkal is jönnek. Igazi zsibongó ilyenkor a 
templom! A szertartás mély értelmű jeleit magyarázzuk is. Ez segíti a gyer-
mekeket, hogy értsék majd a szentmisét, és ismétlés a felnőtteknek. Színe-
zős rajzot is kapnak a kicsik. Megható, felemelő, ahogy a jelenlévő család-
tagok megáldják egymást, és élőláncban imádkozzuk a Mi Atyánkot. Jézus 
barátai, a gyermekeink így kapják meg az alapokat, és gyökereznek bele a 
következő nemzedékek az Egyházba.

Balázs Tibor lelkipásztori munkatárs

megÚjUlás

A Reformáció korában nem valamiféle új utat és új hitet keresett és talált az 
egyház, hanem újból rátalált Jézusra, és Ő hozott megújulást az egyház éle-

tében. A reformációra égetően szükség volt már, hiszen a középkori vallásosság-
ban az ember nem találta sem a vigasztalást, sem az erőt, sem az üdvösséget. 
Azonban nagyon tanulságos, hogy ebben a nagy vallási kiüresedésben a közép-
kor embere nem elhagyta vallását, hanem elmélyült benne, és egészen a gyöke-
réig ásott le: az élő Istenig. Ez a lépés hozott igazi megújulást, az élő Istenre rá-
találva találta meg azt is, ami már annyira hiányzott: az üdvösséget, erőt, vigasz-
talást, életének megelevenedését, Isten szeretetét.

A ma emberének is tanulságos ez. Hiszen sokszor gondolnánk, hogy a hit 
csak annyi, amennyit mi gondolunk róla. Ezért keresnek sokan idegen utakat és 
csalfa reménységet. Azonban a hit nem egyenlő a vélekedéssel. A hit azt jelenti, 
hogy hagyjuk, hogy Isten bemutatkozhasson nekünk… 

A református gyülekezet ma is megújulni szeretne. Ma is a hit gyökeréig 
szeretne leásni, és szeretné ezt új, mai formában megtenni. Ennek egyik kezde-
ményezése az ifjúsági istentisztelet, ahol diákokból összeállt zenekar kíséri a ma 
fiataljai nyelvén írt és komponált énekeket. A következő ilyen alkalomra, nov-
ember 17-én vasárnap du. 4 órakor kerül sor, ahová mindenkit szeretettel várunk.

Jelényi László református lelkipásztor

a szent ikonok

Bizánci szertartású templomaink 
egyik fő jellegzetessége az iko-

nosztáz és az ikonok. Maga a szó 
„ikon”, a görög eikonidzontesz, ábrá-
zolni szóból származik és így lehet 
legtalálóbban fordítani: a képmás. 
Amikor belépünk egy görögkatolikus 
templomba, mindig szembetűnik az 
ikonfal, az ikonosztáz. Ez az oltár és a 
templomhajó között látható. Meghatá-
rozott sorrendben a királyi ajtó körül a 
Megváltó, kezében az evangéliumos 
könyvvel és az Istenszülő képei látha-
tók. A két diákónusi ajtó mellett egy-
házunk védőszentje, csodatévő Szent 
Miklós és az egyházközség védő-
szentje, itt Halásztelken Szent László 
király képei találhatók. Templomunk 
ez utóbbi képeit éppen az ikonfestő 
készíti. A négy alapkép fölött általá-
ban az ószövetség és azok fölött az 

újszövetség 12-12 ikonja kap helyet a 
tanítványok sorával együtt. Mindezen 
képeket egyházunk természetesen 
nem imádat céljából, hanem az imád-
ságra való hangolódás miatt tárja a 
templomba térő és ott megnyugvást 
kereső ember elé.  Bár fal, de a szerepe 
nem az elválasztás, hanem a ráhango-
lódás, az elkalandozó gondolatoknak a 
szent környezetben való tartása. Ezért 
van otthon is a meghitt részében laká-
sunknak ikon és feszület.

Gábor atya

• egyházközségünk szaloncukorfőző ver-
senyt hirdet. várjuk mindazok jelentkezé-
sét, akik boldogan mutatják meg kézzel 
készített remekeiket. A kb. 25 dkg mennyi-
ségű terméket egyedi csomagolással ellát-
va, úgy hogy karácsonyfára is akasztható 
legyen, december 8-án, vasárnap 9.00-tól, 
9.30-ig, vesszük át a görögkatolikus temp-
lomban (Ságvári e. u. 45. ). A szaloncukro-
kat zárt dobozban, jeligével ellátott zárt 
borítékkal (a borítékon belül név, cím, te-
lefonszám) kérjük átadni. eredményhir-
detésre december 15-én, a görögkatolikus 
templomban zajló adventi koncert után 
kerül sor. Az első három helyezett értékes 
ajándékot, minden pályázó emléklapot 
kap. A szaloncukrokat a gyertyagyújtás 
után a Szent lászló téren kínáljuk.

Halottak napján a temetőnk 
ismét gyertyafénybe borult. 
elhunyt 
szeretteikhez 
a felnőttek és 
a gyerekek 
sokasága 
látogatott ki, 
még este is.  
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segÍtség a Civil 
szervezeteknek

A Pest Megyei Civil Információ 
Centrum idén októberben Sziget-

szentmiklóson is tartott Partnerség In-
formációs Napot a városunkat is ma-
gába foglaló járás területén működő 
civil szervezetek és minden érdeklődő 
számára. A rendezvény helyszínét a 
Városi Könyvtár és Közösségi Ház 
biztosította, amelyért ezúton fejezzük 
ki köszönetünket. 

A rendezvényen a Pest Megyei Ci-
vil Információs Centrum szakmai ve-
zetője bemutatta a központ munkatár-
sait és szolgáltatásait. A bemutatko-
zásból megtudhattuk, hogy a központ 
immáron több mint egy éve működik 
és áll a civil szervezetek rendelkezésé-
re. Az Emberi Erőforrások Minisztéri-
uma megbízásából működő központ 
megyei és járási szintű rendezvények-
kel, valamint folyamatos tanácsadás-
sal áll az érintettek szolgálatában. A 
rendezvények és tanácsadások a civil 
szervezetek számára legfontosabb te-
rületeken, köztük a jogi, közhasznúsá-
gi, adózási, könyvviteli, pályázási és 
forrásteremtés témában történnek. 

A centrum bemutatkozását fórum 
követte, amely keretében a jelenlévők 

reFormátUs Bál a BoCskaiBan
október 19-én tartottuk a halásztelki református egyházközség jótékonysági bálját a Bocskai Református Oktatási 
Központban. Az esemény nemes célt szolgált, hiszen a befolyt összeget a templom felújítására szánjuk. 

Köszönet illeti azokat a civileket és vállalkozókat is, akik a tombolatárgyakat felajánlották, továbbá azokat a szereplő-
ket (a Bocskai O.K. gyermek-néptáncosait, Mészáros László és Ódor Cintia színművészeket és a gyülekezetből a Kovács 
ikrek előadóművészeket a szórakoztatásért), akik ingyen vállalták a bál hangulata színvonalának növelését.

Természetesen azokról a lakosokról sem szabad megfeledkeznünk, akik nem voltak jelen, viszont támogatói jegyet 
vásároltak illetve önzetlen segítségüket ajánlották fel.

Az összegyűlt pénzt a templom rendbetételére fordítjuk, hiszen elengedhetetlenné váltak az ablakcserék és a szigetelé-
sek felújításai. Erre a jövő évben kerül sor.                                                         Popov Szimeonov Trifonné – presbiter 

kérdéseket tehettek fel, valamint meg-
oszthatták egymással észrevételeiket, 
ötleteiket és tapasztalataikat. A fórum-
hoz hozzászólt Bóna Zoltán 
dunavarsányi polgármester is, aki elis-
merését és köszönetét fejezte ki a tér-
ségben áldásos és hasznos tevékeny-
séget folytató civil szervezeteknek, és 
kitért a kormányzó párt megvalósult 
és tervezett lépéseire, amelyek a civil 
szervezetek erősítését hivatottak szol-
gálni.

A rendezvényen a centrum szak-
mai vezetője felhívta a jelenlévők fi-
gyelmét a közeljövőben a Nemzeti 
Együttműködési Alap által kiírásra 
kerülő működési pályázatra, amely 
keretében egyesületek, alapítványok 
és szövetségek széles köre teremthet 
forrást 2014. évi működésükhöz. An-
nak érdekében, hogy e pályázat kere-
tében a járásban minél több civil szer-
vezet juthasson támogatáshoz, a Civil 
Információs Centrum a konkrét pályá-
zati kiírást követően pályázatírási 
szakértőjének közreműködésével ta-
nácsadást tart várhatóan Szigetszent-
miklóson, amelyre minden halásztelki 
érdeklődőt nagy szeretettel várunk.

Pest Megyei Civil 
Információs Centrum

ingyenes ruhaosztásra kerül sor november 30-án (9-16 óráig) a református templom alagsorában, amelyre 
szeretettel várjuk a rászorulókat.

aries tájékoztató
Tisztelt Halásztelki Lakosok!
Az ARIES Ipari, Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. évente egyszeri, díj-
mentes zöldhulladék begyűjtését Ha-
lásztelek város közigazgatási területén 
belül 2013. december 03-tól-06-ig 
szervezi. A begyűjtés módja az alábbi-
ak alapján történik: az ingatlanok tu-
lajdonosai a kommunális hulladék el-
szállításának napján, a háztartási hul-
ladéktól kissé távolabb, elkülönítve, 
reggel 7 óráig zsákokban helyezzék ki 
a közút szélére a zöldhulladékot úgy, 

felHíváS tüdőSzűréSre
HAláSzteleK vároS  önKorMányzAtA felHívjA A 

lAKoSSág figyelMét, Hogy 2013. noveMber 19-től 2013. 
deCeMber 2-ig tüdőSzűréSt tArt!

Panasz nélkül is lehet beteg. A vizsgálat alkalmas a tüdőbetegségek 
időbeni felismerésére. 

A vizsgálat helye: 2314 Halásztelek, ősz utca 2. (sportcentrum)
ideje: 2013. november 19, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 29, és december 2.

Hétfőn és szerdán délután 11:30-17.30-ig
Kedden és csütörtökön és pénteken délelőtt 7:30-13.30-ig

december 2-án (hétfőn) 7:30-12:00-ig.

KérjüK, Hogy SzeMélyi igAzolványt, tb-Kártyát, 
vAlAMint Az előző évben KAPott tüdőSzűrő 

igAzoláSt HozzA MAgávAl.

hogy a zsákok kibírják a kézi emelést 
és ne szakadjanak el. A levágott fanye-
sedéket max. 1 méteres darabokban, 
kötegelve tegyék ki, ömlesztett álla-
potban kihelyezett zöldhulladékot 
nem áll módunkban elszállítani.

illetve ezúton szeretnénk még 
tájékoztatni önöket az ünnepi 

munkarendről:
2013. december 25.: dolgozunk 

szerdai munkarend szerint.
2013. december 26.: december 28-án 
(szombaton) dolgozzuk le csütörtöki 

munkarend szerint
2014.  január 01.: 2014. január 04-én 

(szombaton) dolgozzuk le szerdai 
munkarend szerint
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távol-kelet 
Halásztelken
könyvtárunk vendége volt p. szabó józsef új-
ságíró. a zsúfolásig megtelt író-olvasó talál-
kozó helyszínén bepillantást nyerhettünk 
kína és japán életébe egy volt diplomata, té-
vés és rádiós „szemüvegén keresztül”. a talál-
kozó apropóját a filmvetítéssel egybekötött 
beszélgetésnek egy könyv, a „távol-kelet kö-
zelről” adta.

P. Szabó József (81) diplomataként 
kezdte pályafutását a pekingi nagykö-
vetségen. Később, nyelvtudásainak 
köszönhetően a Magyar Rádió mun-
katársa, illetve a Magyar Televízió 
Híradójának a szerkesztője lett. A rá-
dióban az adó-főszerkesztésig „vitte”. 
Sok egzotikus nyelven és zseniálisan 
beszél, utazó tudósítóként dolgozott 
Kínában, de Irántól és Indiától Koreá-
ig és Japánig az egész térséget és a 
világot bejárta. Mesélt pályája kezde-
téről is, arról, hogy az egyetemen 
megtanult kínai nyelv révén hogyan 
került a külügyminisztériumba. 

Sokszor szóba került, hogy a jövő-
ben – gazdasági szempontból – min-
denképpen megkerülhetetlen Kína, de 
Ázsia szinte összes országa világelső-
ségre törekszik. Betekinthettünk Kína 
és Japán vallási és művészeti, tudomá-

nyos világába is. Elhangzott, milyen 
sajátos „élményt” jelentett megélni az 
1956-os eseményeket annak a 70 ma-
gyarnak, akik a pekingi nagykövetsé-
gen dolgoztak, ahol megalakult a há-
romtagú forradalmi bizottság, mely-
nek vezetője lett. Ez egyenes út volt 
ahhoz, hogy ’57 tavaszára Budapesten 
már munkanélküli lett, de a nyelvek-
nek köszönhetően hamar munkához 
jutott médiában. 

P. Szabó József mesélt az ezt köve-
tő éveiről is: a rádióban végzett mun-
kájáról, tévés szerkesztői-tudósítói és 
vezetői állásáról és a sok-sok utazás-
sal járó kalandokról is.

Néhány történetet is felelevenített 
azok közül, amik helyet kaptak a „Tá-
vol-Kelet közelről” című könyvében. 
Ebben hosszabb-rövidebb írásban fog-
lalja össze az elmúlt évtizedek ázsiai 
élményeit.

villáMinterjú
– Milyen nyelveken beszél felsőfo-

kon?
– Orosz, angol, francia, kínai, ja-

pán, svéd, török, német.
– Hogyan került közel a külpoliti-

kához?
– Az egyetem után, noha többször 

is próbálkoztam a felvételivel. Az ál-
mom valóra vált, külpolitikával fog-
lalkozhattam. A pekingi magyar 
nagykövetségen hat magyar diploma-
ta dolgozott, de közülük csak egy be-
szélt kínaiul. Így a Külügyminisztéri-
umban azonnal „lecsaptak rám”, mi-
vel már akkor megvoltak a nyelvvizs-
gáim. Pár hónap alatt Budapestről 
Pekingben találtam magam. 

– A minisztérium után jött a rádió 
és a televízió: tudósításai, úti beszá-

molói évtizedeken keresztül igen nép-
szerűek voltak.

– Párhuzamosan dolgoztam a tévé-
ben és a rádióban. Minden fontos ese-
ményen jelen voltam a világban, jó-
formán az összes közjogi méltósággal 
személyesen beszélhettem. Vallom, 
hogy minden újságírónak a hírszer-
kesztőségekben, hírek írásával kellene 
kezdenie. Még az egyetem és a követ-
ség előtt „kapocsként” megjártam én 
is az egyik napilap szerkesztőségét. 
Írni máig szeretek.

– Számos könyve jelent meg, me-
lyek közül sok „bestseller” lett.

– A kínai nyelvkönyvemet sokan 
viszik, hiszen ebből leegyszerűsítve, 
ám kitartó szorgalommal könnyebben 
lehet megtanulni ezt a furcsa nyelvet 
és az írásjeleket. De írtam többek kö-
zött Tibetről, Dél-Koreáról, Kínáról, 
Japánról, mindezt számtalan formá-
ban, témában és kiadásban.

– Ilyen mozgalmas élet után, ho-
gyan telnek napjai?

– Most is mozgalmasan. Nem uta-
zom már, de rendszeresen találkozom 
az olvasóimmal, fiataloknak is tartok 
előadást, sőt még gyakran bejárok a 
rádió volt épületébe is. Egyedül már 
nekem van ott meg a szobám! Az ar-
chívumomat, könyvtáramat, írásaimat 
rendezgetem. Ez éltet!

Bódy Géza

Immár egy éves a Lányok Asszonyok 
Kézimunka Klubja. A kerek évfor-

duló alkalmából a szebbnél-szebb al-
kotásokból kiállítást rendeztek a Má-
raiban, amelyet Szabó Julianna az in-
tézmény vezetője nyitott meg. 

Halmai Jánosné, a klub vezetője 
köszöntőjében kiemelte: „Remek al-
kalom a mostani kiállítás, hiszen ha-
talmas munkával és odaadással szület-
nek a gyönyörű alkotások. A tagok 
egymást is segítik, különféle tippeket, 
ötleteket lesnek el, új technikákat ta-
nulnak. Olyan is akad köztünk, aki 
nálunk kezdett el alkotni és művei már 
ezen a kiállításon szerepelnek. Egyik 
klubtagunk Süli Zoltánné, Rózsa (alsó 
középső képünkön) – az idén is – díjjal 
tért haza a Camponában rendezett ké-
zimunkaversenyről.” 

A megnyitó után a vendégek kelle-
mes állófogadás keretében tekinthet-
ték meg a kiállítás munkáit. A kézi-
munkázók az óvodáknak is felajánlot-
ták segítségüket a varrásoknál. 

A klubtagok köszönik mindazok 
munkáját, akik segítik, hogy ennek a 
szép és hagyományőrző tevékenység-
nek kultúrált körülmények között hó-
dolhatnak.                              Bódy Géza

kézimUnka kiállÍtás
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a BoCskai Csatla-
kozott az esFalp 
programHoz
2013. szeptember 27. és október 2. kö-
zött lehetőségünk nyílt részt venni a 
WWF és az ERSTE alapítvány által 
közösen finanszírozott ESFALP Aka-
démián.

Az ESFALP (European schools for 
a living planet), „Európai Iskolák egy 
élhető bolygóért” program célja, hogy 
a 12-17 éves korosztályt, illetve az 
őket nevelő tanárokat felkészítse arra, 
hogy környezetvédelmi projekteket 
készítsenek.

A programon 33 tanár és diák vett 
részt az ausztriai Illmitzben, a Fertő-tó 
partján. Magyarországról 3 iskola 
csatlakozott az akadémiához, egy bu-
dapesti, egy mohácsi és a halásztelki 
Bocskai. Továbbá szerb, szlovák, uk-
rán, román, osztrák, horvát, cseh, szlo-
vén, moldvai és bolgár tanárok és diá-

kok is eljöttek a találkozóra. A játékos 
tanulás mellett kirándulásokon és 
programokon vettünk részt. Biciklitú-
ráztunk, szürke marha gulyást készí-
tettünk, eveztünk a Dunán és lovas 
kocsikáztunk.

Az akadémiát követően a résztve-
vő iskolák egy 8 hónapos projektet 
dolgoznak ki környezetvédelmi témá-
ban. A projektek vezérfonala az aka-
démia 3 fő állomásának az egyike. A 
magyarországi iskolák közül a mo-
hácsi és a halásztelki középiskola a 
Dunát választotta, még a budapesti 
középiskola az aktív lakosság témakö-
rében fog dolgozni.

Az ESFALP Akadémia célja, hogy 
a mai fiatalság aktív, önmagára és kör-
nyezetére igényes polgárrá váljon. 

Ez egy alulról épülő kezdeménye-
zés, ahol lehetőséget kapnak a diákok, 
hogy kreativitásukat, egyéniségüket 
felhasználva kortársaikat egy olyan 
útra tereljék, amely egy élhető bolygó 
jövőjének a kezdete.

partiztak 
a tÜnDérkertiek

október 12-én ismét kitárta kapuit 
kicsik és nagyok előtt a Halász-

telki Tündérkert Óvoda.
Ezen a napsütéses, csodaszép 

szombaton került megrendezésre a tö-
retlen népszerűségnek örvendő Őszi 
kerti parti. A programok most is válto-
zatosak voltak: felléptek óvodásaink, 
bemutatkozott a Halásztelki Box 

A találkozó nyelve az angol volt, 
így diákjaink lehetőséget kaptak, hogy 
gyakorolják ezt az idegen nyelvet és 
barátságokat köthettek külföldi, ha-
sonló gondolkodású kortársaikkal.

A tábor és a projektbemutató kö-
zötti nyolc hónapban egy speciálisan, 
külön erre a célra berendezett interne-

tes Web-Blog oldalon kommunikál-
hatnak majd egymással a különböző 
országok.

A projekt zárására 2014. júniusá-
ban Romániában kerül sor, ahol pre-
zentációk formájában adnak a tanár-
diák csapatok számot az éves munká-
jukról.          Schottné Márta Melinda

biológia tanár

Klub, tornáztak a ritmikus sport gim-
nasztikások, táncoltak az akrobatikus 
rockisok, láthattuk a karatésok bemu-
tatóját. Részt vehettünk egy fergeteges 
zumbaórán és tapsolhattunk a kutyais-
kola „növendékeinek”. A gyerekek 
részt vehettek kézműves foglalkozá-
sokon, lovagolhattak, elektromos kis-
autókat vezethettek,volt ugrálóvár, 
csillámtetoválás, tombola, valamint az 
óvónénik műsora sem hiányozhatott...

A számtalan jobbnál-jobb program 
közepette finomabbnál finomabb fala-

tokat kóstolhattunk meg. Sütöttek, 
főztek a Madárkások, Pillangósok, a 
Csiga csoport, Delfinesek, a Kipp-
kopp és a Bambi csoport, Macisok, 
valamint a Teknős és a Halacskás szü-
lők. Ráadásként hordóból csapolt mál-
naszörpöt ihattunk.

Köszönjük a támogatóknak, hogy 
felajánlásaikkal hozzájárultak a parti 
sikeréhez: a Vöröskeresztnek, a 
Finessa Kft.-nek, Szalay Krisztiánnak,  
a Denis büfének és a Tatár Pékésgnek.

Köszönjük a szülőknek a sok se-

gítséget, a süteményeket a büfébe. 
Köszönjük az óvoda összes dolgozó-
jának a rengeteg munkát és szervezést.

A parti bevétele 400.000 Ft, amit a 
Halásztelki Tündérkert Óvoda 13 cso-
portja kapja. Az összeget  karácsonyi 
játékok vásárlására fordítják.

Tündérkerti Óvodásokért Alapítvány
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1956. november 3-án tőszomszédságunkban, 
a tököli katonai repülőtéren bukott el a már-
már győztes magyar forradalom. itt, a szovjet 
főparancsnokságon fogták és hurcolták el 
maléter pál honvédelmi minisztert, aki a meg-
ígért békés csapatkivonási tárgyalásokra ér-
kezett. a kopjafánál és maléter bronz szobrá-
nál rendezett ünnepség után módom nyílt 
gyenes judithtal, a vértanú tábornok özvegyé-
vel beszélgetni.

– Ön akkoriban még csak huszonnégy 
éves volt. Hol dolgozott a forradalom elő-
estéjén, mit csinált, mit tapasztalt? 

– Az Országos Növényfajta-kísérleti In-
tézetben dolgoztam, a budai Keleti Károly 
utcában. Október 23-án, kedden szokás 
szerint átmentünk a Rózsadomb étterembe 
az előfizetéses ebédre. Mindenfelé kokár-
dás fiatalokat láttam. Kérdeztem a kollégá-
imat, miféle új nemzeti ünnep van. Te nem 
tudod, hogy tüntetés lesz háromtól a Bem 
téren? – válaszolta egyikük, aki hallotta 
reggel a hírt a rádióban. Páran elhatároz-
tuk, hogy odamegyünk. Az osztályvezetőm 
először meg akarta tiltani, aztán beleegye-
zett. Négyen vagy öten indultunk a térre, 
ahol már óriási volt a tömeg. Bár író len-
nék, hogy el tudnám mondani, milyen elké-
pesztően lelkesítő és gyönyörű volt. A szó-
nok felolvasta a 16 pontot, hogy vonulja-
nak ki a szovjet katonák, szabad parlamen-
ti választásokat, Nagy Imrét a kormányba, 
lengtek a kivágott címerű zászlók. Az em-
bernek folytak a könnyei, miközben neve-
tett a boldogságtól. Én polgári értékrendű 
családban nevelkedtem, így különösen bol-
dog voltam.

– A férje viszont magas rangú katona-
tisztként szolgált abban a rendszerben. Az 
Ön családja nem ellenezte a házasságu-
kat?

–  Apám nemigen örült neki, a tizenöt 
év korkülönbség miatt sem, de szerelmi 
házasság volt, így elfogadták Palit, aki vé-
gül is nemesi származású volt, és tisztes-
séges maradt a nézeteiben, amelyek nem 
is különböztek nagyon apámékétól. Miu-
tán titokban egyházi esküvőt is tartottunk 
Pali régi jó ismerőse, Kuthy Dezső evan-
gélikus püspök pestlőrinci lakásán, vég-
képp megbékéltek.     

– Elmondta neki a Bem téri élményeit?
– Nem azonnal, mert nem tudtam, mit 

szól hozzá. Az Orbánhegyi úton laktunk. 
Miután mindketten hazaértünk, azt mond-
ta, menjünk, nézzük meg, mi van a város-
ban. Csak annyit feleltem neki, hogy én 
autóból nem nézek tüntetést. Nélkülem 
ment el. Közben este nyolckor hallottam a 
rádióban a pártfőtitkár Gerőnek a hírhedt-
té vált beszédét és elszörnyedtem. Még 
mindig bennem élt a Bem téri hangulat. 
Aztán megjött Pali és elmondta, nem ju-
tott át a tömeget követve a parlamenthez a 
még mindig zsúfolt Margit-hídon. Akkor 

már nem nézte örömmel a tömeg a hon-
védségi, H-s jelzésű gépkocsit. Akkor 
mondtam el neki, hogy én ott voltam a 
Bem téren. 

– Nem rendelték be a férjét szolgálatra?
– Elég nagy fejetlenség volt, egész éjjel 

csörgött a telefon. Hírt kapott, hogy tünte-
tők be akarnak törni a Kilián-laktanyába, 
amely hozzá tartozott, mint a műszaki kise-
gítő alakulatok országos parancsnokához. 
Micsoda, civilek el akarják venni a kato-
náktól a fegyvert? Ezt katonaként nem 
hagyhatta, parancsot adott, hogy álljanak rá 
teherautókkal belülről a kapukra. A Bem 
téri boldog felszabadultság után nem gon-
doltuk, hogy ilyen gyorsan harc lesz. 

– Mi történt reggel?
– Hajnalban bemondta a rádió, hogy 

senki ne induljon el kilenc óra előtt a 
munkahelyére. Kint óriási köd volt. Az 
uram nem akart kilencig várni, a sofőr 
nem jöhetett, így elindultunk gyalog lefelé 
az Orbánhegyi úton. Egyszer csak kibuk-
kant előttünk egy tankoszlop, körülötte 
nyüzsögtek az orosz katonák. Sokan sebe-
sültek voltak, egymást kötözték. Az uram 
ezredesi egyenruhában volt, egyszer csak 
három géppisztoly meredt ránk. Mondtam 
Palinak: most le fognak lőni? De ő perfekt 
oroszul elkezdett tárgyalni velük, a hadi-
fogságban megtanulta a nyelvüket, ami 
azért is könnyen ment neki, mert fiatal 
korában Eperjesen megtanult szlovákul. 
Azt akarták, mutassa meg, merre vezet a 
legrövidebb kivezető út, amelyen át a fő-
várost el lehet hagyni. Hihetetlen volt: a 
benzines palackos civilek elől menekül-
nek a világ legnagyobb katonai hatalmá-
nak a katonái… Pali elmagyarázta nekik 
az útvonalat, de amikor azt mondták, 
menjen velük, kérte, hogy előbb hadd kí-
sérhesse haza a feleségét. Aztán az ablak-
ból lestük, mikor vonulnak el. Az alattunk 
lakókat megkérte, törődjenek velem, és 
elköszönt, bement a Várba, az Úri utcai 
parancsnokságra. Attól kezdve már ritkán 
láttam, egyszer sem aludt otthon.

– A továbbiakat már is-
merjük a történelemből: 
25-én délben parancsot ka-
pott Bata István honvédel-
mi minisztertől, hogy öt 
páncélossal menjen a Cor-
vin közhöz és számolja fel a 
szovjetekkel harcban álló 
felkelő alakulatokat. Tény-
leg lőtt rájuk?

– Miután tűzzel fogad-
ták, katonaként vissza kel-
lett lőnie. De később átállt 
az oldalukra. Amikor 28-án 
bementem hozzá, hogy 
tiszta fehérneműt és enni-
valót vigyek, őrült tömeg 
nyüzsgött az Üllői úton, a 
civil felkelők kötélkordont 
húztak a Kilián laktanya 
köré. Nem vettem elő az 

igazolványomat a bejutás végett, hallot-
tam, amit beszélnek róla, hogy milyen 
rendes meg tisztességes, meg is könnyez-
tem. Az Üllői út és a Liliom utca sarkán 
találtam rá, a katonáival együtt takarította 
el a romokat. Amint megláttuk egymást, 
egymás nyakába borultunk. „Itt akarok 
maradni veled!” - mondtam neki, de elhá-
rította, mondván, civil nő nem tartózkod-
hat a laktanyában, másrészt a Nagyvárad 
tér felől támadás várható, gyorsan menjek 
el a környékről. 

– Mi történt a végzetes napon, novem-
ber harmadikán?

– Aznap reggel hazajött és átöltözött. 
Előző nap nevezte ki Nagy Imre vezérőrna-
gyi rangban honvédelmi miniszterré. Meg-
kérdeztem tőle, mondd, mi leszel még ezek 
után. Azt válaszolta, ha egy kis szerencséd 
lesz, akkor újra csak a kisegítő alakulatok 
parancsnoka. Nem volt ilyen szerencsém… 
Délben már a parlamentben volt, meg-
egyeztek a Malinyin tábornok által vezetett 
delegációval, hogy január 15-ig a szovjet 
csapatok kivonulnak az országból. Feltéte-
lül csak azt szabták, hogy a magyarok állít-
sák helyre a lerombolt szovjet emlékműve-
ket és közös megegyezést hangoztassanak, 
hogy ne egy megvert hadseregként kelljen 
távozniuk. Ezek olyan feltételek, mondta, 
hogy el lehet fogadni. Aggasztónak tartotta 
azonban, hogy a hírek szerint az oroszok 
beásták magukat Budapest körül és keletről 
már özönlenek be az országba a szovjet 
csapatok.

– Mikor és hogyan tudta meg, hogy mi-
niszter férjének este tízkor Tökölre kell 
mennie? 

– Este nyolckor szólt, hogy gyorsan te-
gyem le a telefonkagylót, mert éppen 
Mindszenthy beszél a rádióban. Én sze-
mélyesen ismertem, hiszen a Sacré Coeur 
katolikus leánygimnáziumba jártam, ő 
végezte a bérmálásomat. Nem tetszett a 
beszéde. Túl politikusnak, túl radikálisnak 
tartottam egy egyházi vezetőtől. Megkér-
deztem Palit, mit szól hozzá. Azt mondta, 

nem lényeges, és közölte, indulnia kell 
Szerov tábornokkal tárgyalni a tököli re-
pülőtérre. Elképedtem. Hol ez a Tököl? A 
gyűrűn kívül? Miért nem a parlamentben 
vagy a szovjet nagykövetségen tárgyal-
nak? Miért kell éjjel átmennie a szovjet 
védelmi vonalon? Szigorúan azt mondta, 
a diplomáciai szabályok szerint most a 
másik fél területén kell lennie a tárgyalás-
nak, a szovjetek ragaszkodtak hozzá, 
hogy a folytatás ott legyen. Elbőgtem ma-
gam. Hisztérikusan könyörögtem neki, 
hogy ne menjen. Azt felelte, az élete árán 
is elmegy, mert az ország ezt várja tőle, 
meg kell próbálnia. 

– Mint tudjuk, Szerov tábornok, a KGB 
parancsnoka orvul elfogta a magyar tár-
gyaló-delegációt és a Gyorskocsi utcai 
AVH-s börtönbe vitték Maléter Pált és 
társait.

– Öt hónap telt el, mire beengedtek hoz-
zá beszélőre. Aztán soha többet nem lát-
tam. Ma is elviselhetetlen a tudat, hogy 
miként lehetett úgy lefolytatni a pert elle-
ne, hogy semmit nem tudhattam. Állandó-
an jártam a kirendelt védőügyvédje nya-
kára, írtam a leveleket Kádártól Hruscso-
vig, semmi válasz. Másfél éven át. Aztán 
1958. június 17-én csöngettek, a 
testvéremék álltak az ajtóban. Hallották a 
rádióban a rettenetes közleményt, amely-
nek az utolsó mondata az volt: az ítéletet 
végrehajtották. Taxival jöttek, lóhalálá-
ban, mert nem akarták, hogy én is a rádió-
ból tudjam meg.  

– Befejezésül engedje meg, hogy meg-
kérdezzem: hogyan gondol vissza Maléter 
Pálra, a házasságára, az életére?

– Őszinte legyek? Nem ezt vártam az 
élettől. Nem lehetett gyerekem. Nem le-
hetett férjem. Évtizedekig nem lehetett 
tisztességes munkám, lakásom, megélhe-
tésem. Most pedig azt kell megélnem, 
hogy lassan feledésbe merül az alakja, a 
forradalom hőséről nincs egy laktanya 
sem elnevezve. Ez a tököli repülőtér 
1997-ben még az ő nevét viselte, azonban 
ahogy privatizálták, az új tulajdonosok 
leszedték a feliratot. Legalább a volt Kili-
án laktanya Ferenc körúti épületében csi-
nálnának neki egy kis múzeumot. Az 56-
os Intézetet, amelynek 1989-től alapító 
tagja és munkatársa voltam, három éve 
megszüntették. Én nyolcvanegy évesen is 
járom az országot, iskolákban előadást 
tartok róla, ahová csak hívnak, elmegyek, 
hogy ébren tartsam az emlékét, elmond-
jam az igazságot róla és arról a korról. 
Egyszer egy újságíró megkérdezte: hogy 
lehet ennyi idő után is így szeretni egy 
embert? Azt feleltem, hogy ez nem múlik 
el, mert ő olyan ember volt...

Holakovszky László

A forradalom özvegye

gyenes judith a tököli ünnepségen

Maléter Pál szobra a repülőtér bejáratánál
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– Miből áll a közterület felügyelő 
munkája? 

– A közterületek rendje és tisztasága 
mindannyiunk köz- és biztonságérzetét 
befolyásolja. Ezért 1983 óta működik az 
országban közterület felügyelet. Mun-
kánkkal szembesítjük az állampolgáro-
kat, hogy hol hibáznak és hol követnek 
el szabályba ütköző cselekményt. A felü-
gyelők munkáját sok jogszabály határoz-
za meg. Ha megbírságolnak valakit, 
rossz néven veszi. De képzeljünk el egy 
várost össze-vissza parkoló autókkal, 
csomagjukat „gálánsan” hátrahagyó em-
berekkel, betörésekkel. Azért dolgo-
zunk, hogy minél kevesebb kényelmet-
lenséggel találkozzunk. Munkánkhoz el-
engedhetetlen a stressz tűrő és a konflik-
tuskezelési képesség. 

– Mely tevékenységek tartoznak a 
hatáskörébe? 

– Feladatunk a közterületek jogszerű 
használatának, a közterületen folytatott 
tevékenység szabályszerűségének ellen-
őrzése, a közterület rendjére és tisztasá-
gára vonatkozó jogszabály által tiltott 
tevékenység megelőzése, megakadályo-
zása, megszakítása és megszüntetése, il-
letve szankcionálása, az önkormányzati 
rendeletek betartatása. Részt veszünk a 
bűnmegelőzési feladatok megvalósításá-
ban, ifjúságvédelemben, a közbiztonság 
és a közrend, közlekedésbiztonság, az 
önkormányzati vagyon védelmében. To-
vábbá az állat-egészségügyi és 
ebrendészeti feladatok ellátásában. A fe-
lügyelő is jogosult feltartóztatni a szabá-
lyokat megszegő járműveket. Az intéz-
kedéssel érintett személyről, körülmény-
ről, tárgyról kép- és hangfelvételt készít-
het. A felügyelet kezeli a térfigyelő 
rendszert. Külföldön a kollégák igen, 
nálunk még nem rendelkezünk nyomo-
zati jogkörrel. A világon először Ma-
gyarországon volt közterület-felügyelet. 
Más országokban ezt önkormányzati 
rendőrségnek hívják.

– Milyen szankcionálási lehetőségei 
vannak?

– Szabályszegés észlelése esetén 
többféle intézkedési lehetőségünk van. 
Például figyelmeztethetjük az elkövetőt, 

Munkában a közterület felügyelőnk

szabálysértési bírságot állapítunk meg. 
Ha szükséges előállítunk. Amennyiben 
bíróságra kerül az ügy, a tárgyaláson is 
részt veszünk. Jó az együttműködés a 
társszervekkel, rendőrség, NAV, 
ÁNTSZ.

– A bűnmegelőzéshez milyen eszkö-
zöket hord magánál?

– Elsődleges a prevenció, a szemé-

lyes jelenlét. Egyenruhánk van, 
azonosítószámmal ellátott jel-
vénnyel, arcképes igazolvány 
és természetesen az intézkedés-
hez szükséges nyomtatványok. 
Egyenruhánkhoz tartozik a 
rendőrbot, gázspray és kézbi-
lincs, lehetőség van szolgálati 
kutya alkalmazására is. 

– Mikor került Halásztelek-
re és korábban hol dolgozott? 

– Öt éve vagyok itt. Kiala-
kult irántam a bizalom, sokan 
keresnek gondjaikkal, panasza-
ikkal. Nem elsődleges a bírsá-
golás, próbálom békés úton 
rendezni a konfliktusokat, ám 
rendet kell tartanom. Azért va-
gyok, hogy problémákat oldjak 
meg és nem azért, hogy ártsak. 
A szakmába 19 éve dolgozom. 
Itt a dél-pestmegyei régióban 
kollégáim mentora is vagyok, 

segítem őket munkájukban. A közterü-
let-felügyeletet megelőzően rendőrségi 
állományban voltam a BRFK vizsgálati 
főosztályán.

– Halásztelken melyek a leggyakrab-
ban előforduló esetek, amelyek a munká-
jával kapcsolatosak?

– Az ingatlanokkal kapcsolatos kör-
nyezeti problémák, (gazos az ingatlan, 

parlagfű) közlekedési szabályszegések, 
szomszédok egymással kapcsolatos vitá-
ja, a trükkös lopások és mostanában a 
„kutyás” ügyek. Az illegális szemétlera-
kások száma nagymértékben csökkent, 
köszönhetően a sűrű ellenőrzéseknek és 
tettenéréseknek. A szabálytalan parkolás 
kényes téma, kinőtte a város a parkoló-
helyek számát, de egy utcával arrébb is 
meg lehet állni. A trükkös lopásokról is 
beszélnünk kell: sok a házaló, akik kü-
lönféle indokkal bekéredzkednek a la-
kásba. Mindig kérjünk tőlük írásos ön-
kormányzati engedélyt és/vagy a mun-
kavégzésükre jogosító igazolványt! A 
szomszédok is gyakran panaszkodnak 
egymásra, például a hangoskodó kutyák-
ra, a zajjal járó házimunkára. A minden-
napi életvitelhez ezek hozzá tartoznak, 
ez nem minden esetben számít csendhá-
borításnak. Gond a tűzgyújtás, hogy nem 
a kijelölt napon (csütörtök) végzik az 
avarégetést. Ha toleránsabbak lennénk, 
barátságosabb környezetben élhetnénk. 

Bódy Géza

nem mindig hálás feladat a közterület felü-
gyelőé. Ha betartanánk a közlekedési szabá-
lyokat, egymáshoz toleránsabbak lennénk, fi-
gyelnénk az idegenek mozgását, nem verné-
nek át trükkös tolvajok és az értékeinket is 
óvnánk, kevesebb lenne a bűnözés, élhetőbb 
lenne környezetünk. Halásztelek közterület 
felügyelőjével, kis gáborral beszélgettünk a 
munkájáról, feladatairól. 

Halásztelek 
közterület-felügyelője:

 KiS gábor
telefon: 06-20/401-7653

ügyfélfogadás: Hétfő/Szerda: 
13:00-15:30

előzzÜk meg a 
kéménytÜzeket
itt a fűtési szezon és megjelentek a 
kéménytüzes, füstmérgezéses ese-
tek, naponta riasztják a tűzoltókat 
robbanások és szén-monoxid-mér-
gezések miatt. A gyakran tragikus 
kimenetelű események többsége 
odafigyeléssel megelőzhető.

Pest megye kéménytűzzel kapcso-
latos káresemények szempontjából a 
harmadik helyen áll. Az igazgatóság 
idén negyvenhat kéménytűzzel kap-
csolatos eseményt regisztrált, leg-
többször – huszonegy alkalommal - 
az érdi katasztrófavédelem hivatá-
sos tűzoltóit riasztották, legkeve-
sebbszer – öt esetben – a gödöllői 
tűzoltóknak kellet vonulniuk. 

Szén-monoxid-mérgezéshez idáig 
huszonöt alkalommal riasztották a 
Pest megyei katasztrófavédelmet.egy-
ségeit.

A szén-monoxid-mérgezés leg-
többször a tüzelő-, fűtő-, és egyéb 
berendezések (páraelszívó, kandalló) 
helytelen használatára, a karbantartás 

és ellenőrzés hiányára, vagy a helyi-
ségek nem megfelelő szellőztetésére 
vezethető vissza. Éppen ezért külö-
nös jelentősége van a kémények 
rendszeres ellenőrzésének. A nehezen 
észlelhető színtelen és szagtalan 
szén-monoxid ugyanis jellemzően a 
tüzelőberendezésen vagy a nem meg-
felelően működő kéményből áramlik 
vissza a helyiség légterébe. Kerülhet 
mérgező gáz a lakótérbe nem kellően 
tömített kályhából, kandallóból, füst-
csőből, kazánból, vagy az elszennye-
ződött fürdőszobai „átfolyós” vízme-
legítőből is.

Csak engedélyezett, kifogástalan 
műszaki állapotú tüzelő, fűtő beren-
dezést használjunk, ezt szakembernek 
kell beüzemelnie és javítania. A ké-
mény állapotát előírt időszakonként – 
gázüzemű berendezés esetén évente, 
szilárd és olajtüzelésű berendezés ese-
tén félévente – ellenőriztessük. A 
gázkészüléket (kazán, bojler, konvek-
tor) is évente vizsgáltassuk felül. 
Hasznos lehet a szén-monoxid-érzé-
kelő készülék használata, egy megfe-
lelő eszköz életet menthet. Ezek azon-
ban nem helyettesítik a rendszeres 

karbantartást, felülvizsgálatot! Taná-
csos kikérni szakember véleményét 
szag- és páraelszívó vásárlása, kandal-
ló és minimális légáteresztő képessé-
gű nyílászárók beépítése esetén. Lehe-
tőség szerint használjunk a lakószobá-
ban légbevezetőt, a vizes helységek-
ben (WC, fürdőszoba, konyha) légel-
vezetőt, így biztosítható garantáltan a 
megfelelő mennyiségű és minőségű 
levegő.

A kazánnal, főként vegyes tüzelé-
sű kazánnal felszerelt ingatlanban a 
kémények ellenőrzése mellett érde-
mes átvizsgáltatni magát a berende-
zést is (vízkőlerakódás, biztonsági 
szelep működőképessége, csapok, 
szelepek állapota, vegyes tüzelés ese-
tén huzatszabályzó állapota stb.). 
Mindezeken túl ügyelni kell a tüzelő-
anyag tárolására is, biztosítsuk a meg-
felelő távolságot a tüzelő, fűtő beren-
dezés és az éghető anyag között. A 
kazán közelében felhalmozott éghető 
anyagokat távolítsuk el.

baj esetén azonnal hívjuk a ka-
tasztrófavédelem műveletirányítási 
központját a 105-ös segélyhívó szá-
mon!
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HAláSztelKi HírMondó – Halásztelek Város Önkormányzatának hivatalos lapja. Az Önkormányzat megbízásából kiadja a navigar Kft.
Főszerkesztő: bódy géza.  Szerkesztőbizottság: fekete violetta, Holakovszky lászló, dr. Papp Kornél, Prodán gábor. Tervezőszerkesztő: Halmai Csaba.
Szerkesztőség címe: 2314 Halásztelek, Posta köz 1. e-mail cím: titkarsag@halasztelek.hu  – A szerkesztőség fenntartja magának a kéziratok rövidítésének jogát, az írás tartalmáért a szerző felel. Kéziratokat nem őrzünk meg, és nem küldünk vissza. 
A Halásztelki Hírmondó bármely részének másolásával, terjesztésével, az adatok elektronikus tárolásával és feldolgozásával kapcsolatos minden jog fenntartva. Értesüléseket átvenni csak a Halásztelki Hírmondó-ra hivatkozva lehet. Halásztelek Város 
Önkormányzatának elérhetősége: 2314 Halásztelek, Posta Köz 1. Tel.: 06-24-517-260, 06-24-517-290.  A Halásztelki Hírmondó szerkesztősége a Titkárságra várja az olvasói leveleket, megkereséseket. – iSSn: 2060-5056  Megjelenik 3500 
példányban.

Hirdetések megrendelése személyesen, ügyfélszolgálati időben a polgármesteri 

titkárságon. érdeklődni lehet telefonon: 06-24/517-271 

vagy e-mailben: hirmondo@halasztelek.hu

MegoldáS Sziget Szervíz
éS AlKAtréSzbolt

Lakásán: mosógép, bojler,
tűzhely, hűtő stb.

üzletünkben: mikró, porszívó stb. javítása
Alkatrészcserénél 1 év garancia!

Szigetszentmiklós, 
Tököli u. 33. Bajcsy Zs. sarok

H-P 8-17, SZ 9-12 – 06-24-441-725,
06-30-950-1717

jAvítáSnál  A  KiSzálláS 
ingyeneS!

www.megoldasszerviz.hu
Minőségi szolgáltatás elérhető 

áron már 17 éve!

ASztAloS
Egyedi bútorgyártás

www.abarbor.hu
abarbor@citromail.hu

06-70-312-1113

Szobafestést, csempézést,
kőműves munkát,

teljes körű felújítást 
vállalunk.

06-20-998-2369

KöSzönetnyilvánítáS
Köszönetem fejezem ki az egész család 

nevében, mindazoknak akik megjelentek 
10. hó 18-án,

szeretett férjem lipkovics jános temetésén.
Lipkovics Jánosné

dr. Hoffmann nikoletta
fogszakorvos

Iskolafogászat és magánrendelés
Rendel: kedd., csüt. du., szerda de.

Bejelentkezés: 06-24-474-494
Cím: Halásztelek, Új u. 4.

megérkezett 
a DUster
Szabó tibor alpolgámester 
vette át az érdi Autócentrum-
tól a dacia duster kulcsait az 
önkormányzat nevében. Az 
autót a város körzeti megbí-
zottai használják majd, köz-
biztonságunk javítása érdeké-
ben.


