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hALÁSZTELKI
Új országgyűlési 
képviselőnk:

Bóna zoltán
(Fidesz-KDNP) 

az április 6-án tartott országgyűlési választá-
son választókerületünk szavazói (így a halász-
telki lakosok is) jelentős arányban továbbra is 
a jobboldalt támogatták. a szavazatok össze-
sítése után az országgyűlésbe Bóna zoltán a 
Fidesz-kDnp jelöltje került. Halásztelken az 
összes szavazókörben ő győzött. pest megye 
8. számú egyéni választókerületében az aláb-
bi eredmény született: Bóna zoltán 20.946, 
míg fő kihívója kuncze gábor 17.134 szavaza-
tot kapott. 

– Hogyan értékeli győzelmét? 
– Először is köszönöm mindazok-

nak, akik állampolgári jogukkal élve 
részt vettek a választáson. Természe-
tesen külön köszönettel tartozom, ha 
szavazatukkal a FIDESZ-KDNP listá-
ját és személyemet támogatták. Ez-
úton is szeretném kifejezni hálámat és 
elismerésemet mindazoknak az akti-
vistáknak, akik időt és energiát nem 
sajnálva dolgoztak a közös sikerün-
kért. 

– Milyen feladatok várnak most 
önre, miben szeretné térségünket segí-
teni? 

– Az önkormányzatok támogatása 
fontos dolog, csakúgy, mint az intéz-
ményi férőhelyek számának növelése. 
Örömteli dolog, hogy térségünkben 
nagymértékben emelkedett az itt élők, 
köztük a gyermekek száma, ami azon-
ban további bölcsődei, óvodai és isko-
lai helyeket tesz szükségessé.

Fontos emellett a munkahelyte-
remtés és az az ipari parkok kihasz-
náltságának növelése. Konkrét elkép-
zeléseim közül egyik legnagyobb si-
kernek azt tartanám, ha 2018-ra sike-
rülne a gyártelepi csomópont áldatlan 
állapotát helyrehozni, valamint a tö-
megközlekedést javítani.

májusban lesz tíz éve, hogy magyarország 
tagja az európai Uniónak. a választások köze-
lednek, ezúttal arra szavazunk, hogy kik kép-
viseljék az országot az unióban. Íme, a vokso-
lás menete és néhány fontos tudnivaló, példá-
ul az európai parlamentről ahová képviselő-
ink kerülnek, a mandátumok számáról, vala-
mint a képviselői feladatokról.

már 10 éve
2003. április 12-én Magyarországon 
népszavazást tartottak az EU-tagság-
ról, amelyen a résztvevők 83,7 száza-
léka igent mondott az Európai Unió-
hoz való csatlakozásra. Majd 2003. 
április 16-i athéni csúcsértekezleten a 
magyar miniszterelnök a kilenc másik 
csatlakozó ország vezetőjével együtt 
aláírta a csatlakozási szerződést. Ma-
gyarország 2004. május 1-jén lett az 
Európai Unió tagja, majd szerződéses 
kötelezettségének eleget téve – kilenc 
másik új tagállammal egyetemben – 
2007. december 21-én csatlakozott a 

személyek valódi mozgásszabadságát 
biztosító schengeni térséghez.

az európai parlament
Az Európai Parlament (EP) az Euró-
pai Unió (EU) parlamentáris testülete, 
amelyet az EU állampolgárai közvet-
lenül választanak. A Miniszterek Ta-
nácsával együtt alkotja az EU tör-
vényhozói hatalmi ágát. Hivatalosan a 
székhelye Strasbourg, de Brüsszelben 
is ülésezik. Az Európai Parlament nem 
alkothat önállóan törvényt, de módo-
síthatja vagy megvétózhatja azokat 
számos politikai területen. Bizonyos 
területeken tanácskozási joga van. Az 
EP felügyeli az Európai Bizottság 
munkáját, jóváhagyja a testület kine-
vezését és bizalmatlansági szavazással 
visszahívhatja. Ellenőrzi az EU költ-
ségvetését is. Az EP képviselői helyei-
nek felosztása nem csupán a tagálla-
mok népessége alapján történik, a ki-
sebb államok több képviselőt küldhet-

nek, hogy megfelelően legyenek kép-
viselve. Más európai szervezetektől 
eltérően az EP az egyetlen, amelyet 
közvetlenül választanak, és törvény-
hozói joga van. Bizonyos szempont-
ból a Miniszterek Tanácsa és az Euró-
pai Parlament olyan, mint egy kétka-
marás törvényhozás alsó és felső háza. 
Egyiküknek sincs törvénykezdemé-
nyezési joga, ez az Európai Bizottság 
hatáskörébe tartozik. Ha egy törvényt 
vagy direktívát készít a Bizottság, azt 
a Parlamentnek és a Tanácsnak is jóvá 
kell hagynia, hogy jogerőre emelked-
jen. Az EP demokratikus felügyeletet 
gyakorol az EU tevékenysége, külö-
nösképpen a Bizottság felett.

kik és hogyan indulhatnak? 
A választás egyfordulós listás szava-
zás, amelyre ötévente kerül sor és Ma-
gyarországon csak pártok indulhat-
nak. Az induláshoz a pártoknak 2014. 

EU választási kisokos

(Folytatás a 2. oldalon.)

(Folytatás a 2. oldalon.)
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április 22-ig 20.000 támogató aláírást 
kell benyújtaniuk a Nemzeti Választá-
si Bizottsághoz (NVB). Összesen 36 
pártot vett nyilvántartásba jelölőszer-
vezetként az NVB. Az egész ország 
egy körzetnek számít. A mandátumok 
elosztása arányos rendszerben törté-
nik. Az egyes listákról a jelöltek a pár-
tok által eredetileg bejelentett sorrend-
ben jutnak mandátumhoz.

400 millió voks! 
A képviselői helyeket a tagállamok la-
kosságával arányosan osztják el; a 
legnagyobb ország 99, a legkisebb 5 
hellyel rendelkezik. Nincs pontos kép-
let a helyek kiosztására, kormányközi 
tárgyalások eredménye a mai helyzet. 
Megváltoztatni csak minden tagállam 
kormányának egyhangú döntésével 
lehet. A legutóbbi választásokat 2009. 
júniusában tartották. Ez volt a világ-
történelem legnagyobb nemzetközi 
szavazása, közel 400 millió részvétel-
re jogosult állampolgárral.

a 21 mandátumunk
Az európai parlamenti választásokra 
azért kerül sor, mert Magyarország eu-
rópai uniós csatlakozása után képvise-
lőket küldhet az Európai Parlamentbe. 
Az első magyarországi EP-választás 
2004. június 13-án zajlott 24 mandátu-
mért, a legutóbbi 2009. június 7-én, 22 
mandátumért, a következő pedig 
2014. május 25-én lesz, 21 mandátu-
mért.

nem vagyunk gyarmat
Az új EP-képviselők alapvető feladata 
lesz, hogy világossá tegyék, Magyar-
ország nem egy gyarmat, hanem egy 
önálló ország, amely büszke saját cse-
lekedeteire és hagyományaira, ugyan-
akkor az uniós tagságból fakadó köte-
lezettségeit is teljesíti. A képviselők 
mindig megvédték hazánkat a támadá-
soktól abban az értelemben, hogy Ma-
gyarország érdekeit kell védeni az 
Európai Parlamentben. Nemet kell 
mondani azoknak, akik lejáratják az 
országot, és azoknak is, akik hazánk 
érdekeit, az unióból érkező forrásokat, 
támogatásokat veszélyeztetnék, az 
unióból való kilépés mellett állnak. A 
felmérések szerint az EU-ban és Ma-
gyarországon is a többség továbbra is 
támogatja az integrációt. Magyaror-
szágon az EU támogatottsága maga-
sabb, mint az európai átlag.  
Ezért nagyon fontos, hogy minél töb-
ben szavazzanak!              Bódy Géza

(Folytatás az 1. oldalról.) (Folytatás az 1. oldalról.)

– Hogyan kívánja a választóival a 
kapcsolattartást biztosítani? 

– Továbbra is tisztában szeretnék 
lenni a mindennapok eseményeivel. 
Természetesen, ha a lehetőségeim en-
gedik, akkor minden fórumon ott kí-
vánok lenni, amelyre meghívást ka-
pok. Biztos vagyok benne, hogy talá-
lunk egy hatékony rendszert a telepü-
lések vezetőivel és polgáraival való 
folyamatos és hatékony kapcsolattar-
tásra.                                     Bódy Géza

BóNa ZoltáN
33 éves, teológus, kilencedik 
éve látja el Dunavarsány pol-
gármesteri teendőit. A 2010. 
évi önkormányzati választások 
óta Pest Megye Közgyűlésének 
is tagja, valamint a Csepel-szi-
get és Környéke többcélú Ön-
kormányzati társulás alelnöki 
tisztségét is betöltötte. Öröm-
teli az életében, hogy feleségé-
vel májusra várják első gyer-
mekük születését.

A március 15-i megemlékezés öku-
menikus istentisztelettel vette kez-
detét a református templomban, 
majd a hunyadis diákok műsora 
következett az iskolában. Ezután 
a Petőfi szoborhoz látogattak az 
ünneplők, ahol koszorúkat helyez-
tek el városunk vezetői és a civil 
szervezetek. 

1848 emlékére

HAlásztElKi AdAtoK:
a leadott érvényes szavazatok százalékában 
a FidEsz a legjobban a 3. szavazókörben 

teljesített:
3. szavazókör 43,5%
1. szavazókör 42,4%
2. szavazókör 41,5%
6. szavazókör 39,5%
7. szavazókör 39,1%
8. szavazókör 38,8%
5. szavazókör 37,5%
4. szavazókör 34,1%

Az Kormányváltó szövetség a 2. szavazókörben 
teljesített a legjobban:
2. szavazókör 32,9%
1. szavazókör 32,5%
4. szavazókör 32,3%
7. szavazókör 32,1%
5. szavazókör 31,3%
8. szavazókör 29,7%
3. szavazókör 28,9%
6. szavazókör 27,0%

A Jobbik a 4. szavazókörben volt a legerősebb:
4. szavazókör 22,6%
6. szavazókör 22,5%
5. szavazókör 20,0%
8. szavazókör 19,4%
7. szavazókör 18,7%
3. szavazókör 18,3%
1. szavazókör 16,3%
2. szavazókör 13,8%
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H i r D e t m é n y
A Halásztelek Város Önkormányzat (2314 Halásztelek, Posta köz 1.) Képviselő-
testületének - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló többször módosított 
2011. évi 13.§. (1.) 3.) pontjában foglaltak az egyes törvényeknek a XX. századi 
önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések tilalmával összefüggő módosítá-
sáról szóló 2012. évi CLXVII. tv. 4.§. és a Településrészek és közterületek elneve-
zésének, továbbá az ingatlanok házszámának szabályainak megállapításáról szóló 
8/2011. (04. 28.) helyi önkormányzati rendelet 7.§. (1.) bek. alapján a magyaror-
szági hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló többször 
módosított 303/2007. (XI. 14.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével 
elfogadott - a 169/2013. (XII. 12.) számú határozata alapján a 2314 Halásztelek, 
(771) hrsz., (772) hrsz. és a (773) hrsz. alatti kivett közterületek nevét 2013. XII. 
12.-i hatállyal

ságvári Endre utcáról Bethlen Gábor utcára módosítottam.
A fentiek alapján a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról 
szóló többször módosított 1992. évi LXVI. tv. és a végrehajtásáról szóló többször 
módosított  146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 28/A. §. (7.) bek. foglaltak alapján a 
közterület név és házszámnyilvántartásban Ságvári Endre utca közterület nevet de-
aktiváltam és az új  – Bethlen Gábor utca – közterület nevet átvezettem.

Az adatokban történt változások okmányokban történő átvezettetése minden 
esetben az állampolgárok kötelezettsége! 

Az érintett ingatlantulajdonos, haszonélvező, az utcában bejelentett lakcímmel, 
cégszékhellyel és telephellyel rendelkező (jogi és) természetes személyeket, hogy 
az egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elneve-
zések tilalmával összefüggő módosításáról szóló 2012. évi CLXVII. törvény 5. §-a 
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles 
tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. tör-
vény 32/C. § (1) bekezdését a következő m) pontja alapján  az önkényuralmi nevet 
viselő közterületi névváltoztatással kapcsolatos irat és okmánycsere illeték és eljá-
rási díjmentes!

a lakcímkártya cseréjét Halásztelek Város Önkormányzata Pol-
gármesteri Hivatala hivatalból intézi, átvétel helyéről és idejéről 
külön értesítést küld!

Amennyiben jelen közterületi név módosítás kapcsán bármely hatóság, (cég)
bíróság, közszolgáltató, bank, közmű és egyéb hivatalos szervnél történő adatmó-
dosításához szükséges a cím igazolására vonatkozó hatósági bizonyítvány 1 pél-
dányban, illeték és eljárási díj mentesen – ügyfélfogadási időben – átvehető Tóth 
Viktornál, a Halásztelek Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal településfej-
lesztési referensénél (2314 Halásztelek, Posta köz 4. I. em. 6., E-mail cím: Toth.
Viktor@halásztelek.hu, telefonszám: 06-24-518-471).  

A Településrészek és közterületek elnevezésének, továbbá az ingatlanok ház-
számának szabályainak megállapításáról szóló 8/2011. (04. 28.) helyi önk. rend. 
10.§. (3.)  bek. alapján felhívom az ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy az új 
utcanévtáblák elhelyezését tűrni kötelesek!

Kérem a Tisztelt Lakosság türelmét és megértését!
A hirdetményt részletesen megtekinthetik az önkományzat weboldalán ill. a 

polgármeseri hivatal hirdetőtábláján.
Baloghné dr. Nagy Edit sk. jegyző

közlemény
Halásztelken a Rolfim szövetkezet 2014. április 26-án 

szombaton 8:00 – 13:00-ig díjmentes elektromos hulladék 
gyűjtést szervez a lakosság részére. 

A hulladék gyűjtés helyszínén kizárólag elektromos hulladékot lehet 
elhelyezni.

A GyűJtés HElyszínE:

Halásztelek önkormányzat előtti parkoló
Továbbá tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a fent megnevezett napon a 
gyűjtőpontos elektronikai hulladékgyűjtést követően 13 óra után egy 

„Házhoz megyünk akciót” szervez a partner cégünk, melyre előzetes 
telefonos bejelentkezés szükséges 

2014.04.25-én 12 óráig a 06/1/269-02-34-es telefonszámon.

Beiratkozás a tünDérkert óvoDáBa
Közlemény a 2014/2015. nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás rendjéről.
Halásztelek Város Önkormányzata a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § 
(1) bekezdése alapján az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony léte-
sítésével összefüggő eljárásról az alábbi közleményben tájékoztatja a szülőket.

A 2014/2015. nevelési évre a nagyobb létszámú gyermekek egy időszakon 
belüli óvodai beíratásának időpontja: 2014. május 5-6-7-8-9.

Az óvodai felvételi szándékukat a szülők/törvényes képviselők személyesen 
jelezhetik a Halásztelki Tündérkert Óvodában (2314 Halásztelek, Óvoda u. 3.) 
naponta 8-18 óráig.

A beiratkozás azon gyermekeket érinti, akik 2008 – 2012. augusztus. 31-ig 
születtek. A gyermekek abban az évben, amelyben az 5. életévüket betöltik, a 
nevelési év kezdőnapjától napi 4 órát kötelesek óvodai nevelésben részt venni.

Az óvodai beiratkozás nem jelenti egyúttal az óvodába történő felvételt is.
Az újonnan jelentkezők felvételéről az óvoda vezetője dönt. Az óvodai felvé-

telről hozott döntés határnapja 2014. június 6. A döntésről szóló határozatot a 
beiratkozáskor a megadott címre postázza az óvoda. Az óvoda vezetője az óvo-
dai felvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vo-
natkozó döntését határozati formában közli a szülővel.  Az óvoda döntése ellen 
– érdeksérelemre hivatkozással – a szülő a közléstől számított 15 napon belül 
indíthat eljárást Halásztelek Város Jegyzőjénél. A kérelmet a Jegyzőnek címezve 
az óvodába kell benyújtani.

Az óvodai beiratkozáshoz az alábbi közokiratok, illetve dokumentumok be-
mutatása szükséges:
– a szülő személyazonosító igazolványa,
– a szülő lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
– a gyermek születési anyakönyvi kivonata, 
– a gyermek TB kártyája,
– a gyermek oltási könyve 
– a gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
– amennyiben a gyermek hátrányos helyzetű, a gyermekvédelmi kedvezmény-

ről szóló határozata,
– amennyiben sajátos nevelési igényű, a szakértői bizottság véleménye.

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a megadott időben, a jelen közleményben 
foglaltak szerint gondoskodjanak a gyermekeik beíratásáról.

Szentgyörgyi József polgármester

FelHÍvás
Kedves Szülők!
Előzetes igényfelmérés céljából várjuk azoknak a halásztelki kis-
gyermekes szülőknek a jelentkezését, akik szeptembertől a böl-
csődei ellátást igénybe kívánják venni kisgyermekük számára.

Jelentkezni lehet Kecskésné Jámbor Gyöngyi intézményveze-
tőnél személyesen a Halásztelek, somogyi Béla u. 50-52. szám 
alatt a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat irodájában vagy 
telefonon: 06-24-451-582-es  számon.

Szentgyörgyi József polgármester

majális
Május 1-jén az idén is Városi Majálist szervezünk a Sportcent-
rumban, focikupával, gyermek- és felnőtt szórakoztató program-
mal, melynek részletes programját külön szórólapon és plakáton  

juttatjuk el Önökhöz. 
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irodalmi Kávéházat „nyitottak” a 
szervezők a Máraiban, a Magyar 

Költészet Napja alkalmából április 12-
én. Az estet Csizmadia Ákos színmű-
vész vezette, aki többek között Márai, 
József Attila verseket és saját költe-
ményeket is hozott a közönség örömé-
re. Ugyanis hol humorosan, hol rend-
hagyóan adta elő a műveket, de ez is 

A Hírmondó szerkesztősége az 
alábbi olvasói levelet kapta, me-
lyet szerkesztés nélkül teszünk 
közzé. 

Füstölgés
Városunkban sok színvonalas kul-
turális és művészeti rendezvény 
van, köszönhetően a közművelő-
déssel foglalkozóknak. A mai na-
pon is színvonalas jó hangulatú 
költészet napi irodalmi kávézás 
volt a Máraiban, amelyen minden 
résztvevő jól érezhette magát.  
Füstölgésem oka az, hogy újra 
ugyanazokat az arcokat láttam, 
mint minden ilyen jellegű rendez-
vényen. Nem láttam intézményeink 
vezetőit, a pedagógusokat, orvosa-
inkat és sorolhatnám tovább vá-
rosunk értelmiségi rétegét. Érthe-
tetlen számomra, hogy miért nem 
tisztelik meg jelenlétükkel a kultu-
rális programokat, hiszen közis-
mert tény, hogy rajtuk keresztül 
sok átlagembert is vonzanának a 
rendezvények és hozzájuk is eljut-
na a kultúra egy-egy szelete. 

Zsitnyányiné Pásztor Katalin
Halásztelek, 2014.04.12.

Márai sándor Közművelődési intézmény és Városi Könyvtár

programajánló
Márai Sándor Közösségi Ház
2314 Halásztelek, Posta köz 1.
06-20-268-5585
Városi Könyvtár
2314 Halásztelek,
Erkel Ferenc u. 2.
06-24-777-006A tanfolyamokra és klubokba jelentkezni személyesen (a közösségi házban) vagy  a 20-268-5585-ös telefonon lehet.

állaNDó KlUBoK, KÖRÖK

lányok, asszonyok 
Kézimunka Klub

Foglalkozásai: kéthetente szerdán 
17-19 óra között

Időpontja: április 23. és május 7., 21.
A klub tagjai számára ingyenes a 

varrógép használata!  Vezeti: Halmai 
Jánosné

Halásztelki társasjáték Kör
Foglalkozásai: pénteken 17-22 óra 

között. Vezeti: Nyúl Ferencné

Sakk-kör
keddenként 17 órától. Vezeti: Sitkei 

András

Garabonciás Egyesület
Foglalkozásai: péntek 19-21 között
Vezeti: Popov Szimeonov Trifon

Halásztelki Mozgáskorlátozottak és 
nyugdíjasok 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

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

Musical Stúdió
szombatonként  9-13 óra között

Tanárok:
Színészmesterség: Csizmadia Ákos, 

Mészáros László
Beszédtechnika: Makay Andrea

Szinkronszínészet: Mészáros László 
(CragMusic Studio)

Tánc és színpadi mozgás: Bakti 
Zoltán (Coledance)

Színpadi smink: Berekszászi Yvett
Érdeklődni és jelentkezni lehet a 

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

Halásztelki Baba-mama Klub
Kedden: 10 órától.

Vezeti: Kókai Noémi

„Kisbogár”
zenés baba-mama foglalkozás

0-3 éves korig, csütörtökön 10 órakor. 
Vezeti: Kenesei-Holics Réka 

tudatos élet Klub
április 24-én csütörtökön 18 órakor

Mi a stressz?
Ezen az előadáson arról beszélgetünk, 
hogy valójában mi a stressz, hogyan 

alakul ki, ki érintett benne (vagy 
éppen ki nem) és hogyan vehetjük fel 

vele a harcot.
Hogyan alakíthatjuk át, hogyan 
tudjuk az energiáját a magunk 

hasznára hajtani.
Vezeti: Szabó Patrícia kineziológus, 

stresszoldó

májUsi Bál a máraiBan
május 10-én, szombaton 19 órától. Játszik a Happy Melody duó

Belépődíj: 800 Ft

VáRosi KÖnyVtáR
PRoGRAMJA
2014. április  24-én (csütörtökön) 
17 órakor olVaSóSaRoK
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

K i R á n d U l á s !
június 18-án szerdán 8 órakor

tiHAnyi lEVEndUlA
FEsztiVál
A levendulával kapcsolatos szokások 
felelevenítésére és minél szélesebb 
körben való megismertetésére. Cél: a 
levendulával kapcsolatos ismeretter-
jesztés, természetesen szórakoztató 
formában, ugyanakkor fontos szerepet 
játszik a rendezvényen a népművészei 
kirakodóvásár, kézműves játszóház, 
ahol elsősorban a levendula feldolgo-
zásának különböző módjait ismerhetik 
meg a fiatalabbak és idősebbek.
A program szervezésében szorosan 
együttműködünk a Balaton-felvidéki 
Nemzeti Parkkal, munkatársaik segít-
ségével kalauzoljuk el az idelátogató-
kat a Tihany-félsziget levendulamező-
ire. 
Részvételi díj: 3500 Ft/fő
Jelentkezni a 06 20 230 1546 és a 
06 20 268 5585-ös telefonokon lehet.

a költészet napja a máraiBan

volt a cél: a poéták eme furcsa világá-
ra felhívni a figyelmet, rávilágítani a 
versek mondanivalójára, ráadásul sa-
játos nézőpontok alapján. Az est fény-
pontja volt, amikor Ákos, Petőfi: Falu 
végén kurta kocsma c. versét, „sajá-
tos” japán értelmezésben adta elő. Az 
biztos, sokáig emlékeznek a jelenlé-
vők erre a „műre” is. 

De ha emlékeznek a versekre, 
versfoszlányokra, akkor a szervezők 
máris elérték céljukat.

 B. G.
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igazi klasszikus festő a Halásztelken felnőtt 
művész, Horváth krisztián. elég csak műveit 
közelebbről megvizsgálni: a vászonról klasszi-
kus témák köszönnek vissza, klasszikus festé-
szeti megoldásokkal. vízesések, hófödte he-
gyek, zöldben pompázó völgyek tárják fel ma-
gukat a képeken, egyeseken még a görög mi-
tológiából ismert istenalakok is megjelennek. 
krisztiánnal a halásztelki kiállításának meg-
nyitója előtt beszélgettünk.   

– Mióta érdeklődsz a festészet 
klasszikus korszaka iránt?

– Már a kezdetektől a teljesség 
megragadására, ábrázolására vágy-
tam. Hamar rá kellett jönnöm, hogy a 
modern izmusok, mint a szürrealiz-
mus, kubizmus, stb. „újításai” pont ez 
ellen dolgoztak. Mintha a teljességnek 
mindegyik csak egy-egy szeletét tar-
totta volna fontosnak. A hagyomány 
viszont – ami ellen lázadtak – mindig 
is a valóság teljességének ábrázolásá-
ra törekedett.

– Más művészek is gondolkodnak 
így?

– A Képzőművészeti Egyetemen 
szerencsém volt, mivel a szaktársaim 
is a klasszikus korszak iránt érdeklőd-
tek. És bár a mesterem, Károlyi Zsig-
mond a konceptuális művészet promi-
nens képviselője, ő is elkötelezett volt 
a figurális művészet iránt, és bíztatott 
minket, hogy ebben kibontakozhas-
sunk. 

a Bojtorján együttes Halásztelken, a márai-
ban járt. azok a szülők, akik egykor táncoltak 
a dalaikra, most csemetéjüket hozták el. a 
siker garantált volt! Utána pomázi zoltánnal, 
az együttes vezetőjével beszélgettünk. kötet-
lenül, témák között csapongva, hiszen egy 
könyv is kevés lenne életéről.

– Miért pont country? 
– Korábban nem sze-

rettem és nem is használ-
tam ezt a szót. Magyarok 
vagyunk, annyi mással 
tudjuk helyettesíteni. De 
az biztos, azokat a témá-
kat, amelyekről énekelek 
vagy a Bojtorján játszik, mind-mind 
elbeszélő mese. Erre tökéletes ez a 
műfaj, hiszen ebben benne van a visz-
szafogottság, a különleges zenei hang-
szerelés, ezek pedig tökéletesen alátá-
masztják a dalok mondanivalóját. 
Ezért választottam ezt az akusztikus 
műfajt. Nevezzük népzenei vonalnak.

– Nyilván nem lehet az amerikai 
őshazával összehasonlítani, de a kér-
dés megkerülhetetlen: a magyarok ho-
gyan fogadják ezt a különleges zenét, 
ízlésünkbe mennyire illeszkedik be? 

– Az a baj, hogy sok együttes – ne-
veket direkt nem említek  – megszé-
gyenítette ezt a fajta muzsikát. Tele-
rakta a szöveget közhelyekkel, gics-
csekkel, köze nincs az eredetihez. Így 
aztán sokszor érthetetlen, értelmezhe-
tetlen ez a muzsika. Igyekszünk az 
„eredeti mederbe” visszaterelni. Ettől 
függetlenül azt mondom, hálás a hazai 
közönség, mi pedig hálásan és alázat-
tal játszunk, ugyanúgy húsz, és ugyan-
úgy több ezer hallgató előtt.

– Ha már a nézők létszámánál tar-
tunk, nem idegen a több tízezres sereg 
sem, hiszen a Wembleyt is megjárták, 
meg még számos világhírű koncerthe-
lyet, világhírű énekesek társaságában.

– Ezek vicces, ám számomra ked-
ves és szép történetek. Valóban álltunk 
egy színpadon Roy Orbisonnal,   
Johnny Cashal, Wanda Jacksonnal és 
még igen hosszan sorolhatnám a 
nagyágyúkat. Ha akkor és ott tudjuk, 

kik ők, jobban izgulunk. Annyira hir-
telen csöppentünk a nyolcvanas évek-
ben ebbe a külföldi sztár világba, hogy 
izgulni sem volt időnk. Persze ez így 
viccesen hangzik, ma lehet, hogy job-
ban izgulnék. Ott és akkor arra sem 
volt időnk.

– A színpadon immár négy évtizede 
áll. A Tolcsvay együttessel kezdődött 
minden, 1973-ban.

– Nagy idő ez, valóban. Ebbe a 
műfajba ekkor szerettem bele.  Azóta 
tart a szerelem, de meg kell említe-
nem, hogy kirándulásokat mindig te-
szek: ilyenek a gyerekdalok, amelye-
ken több generáció is felnőtt, de ilyen 
a latin vonal is, amely megint egy má-
sik sztori. Ez a Creol formáció, Szűcs 
Antal Gáborral, Tóth Andrással. Dél 
Korában a Creollal lemezem is jelent 
meg, ráadásul Bangó Margittal éneke-
lek rajta. 

– Min dolgozik most, mert látjuk, 
egy percre sem áll le, mindig újít?

– Nemrég fejeztem be Kanadában 
és Székelyföldön – ahová már hazajá-
rok – készült lemezem, most pedig 
egy Radnóti verses lemezt készítek. 
Ezek jó érzések, húsz év után újra 
írok!        Bódy Géza

– Mi a művészet feladata?
– A művészetnek a természetet kell 

utánoznia. Ezt a tételt azonban a mo-
dern korban erősen félreértették. A 
természet kézzelfogható „termékeire” 
vonatkoztatták csupán. Én a megfog-
hatatlant, a mágikus folyamatokat is 
megszeretném jeleníti a képeimen. 
Ezért is vonzódom a középkorhoz. 
Abban az időben a művészek még kö-
tődtek egy felsőbb, szellemi világhoz.

– Mi a rossz a modern korban?
– Romlást, ellehetetlenülést hoz. A 

modern gondolkodás valójában már a 
reneszánsz idejében megjelenő huma-
nizmussal beköszöntött. Európában 
ekkor kezdett áthelyeződni a hangsúly 
az emberfelettiről, az isteniről, az örök 
változatlan teljességről az esetlegesre, 
a mulandóra, a pusztán emberire.  

– Te hogyan ábrázolod a láthatat-
lant?

– Megpróbálom a világot abban a 
tisztaságban látni és megfesteni, aho-
gyan az ókorban és a középkorban 
szemlélték. Emellett karakteres szim-
bólumokat használok, de messze 
igyekszem elkerülni, hogy a műveim 
valami konkrétat mondjanak. Ha egy 
szimbólumot ábrázolok a vásznon, 
nem akarom leszűkíteni a jelentését. 
Hagyom élni, életteret, szabad moz-
gást engedek neki. Hagyom, hogy ő 
„beszéljen” magáról. Rajtuk keresztül 
nyilvánul meg a szellemi világ és a 
természetfeletti.             Szabó Dénes

Beszél a szimBólUm

Elkészült a budai 
Várkert Bazár első 
üteme, ahol a tetőfedé-
sek és párkányzatok 
műemlékileg hiteles 
felújítását a halásztelki 
Magnex Hungária Kft. 
szakemberei készítet-
ték. Gratulálunk Mag 
Árpádnak és munka-
társainak!
H. l.

amerikáBól székelyFölDön át a máraiBa
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a nagypénteki eseményeket hall-
gatva valaki így szólalt meg egy-

szer: úgy érzem, hasonló a sorsom, 
mint Jézusnak volt. A sok teherrel 
megrakott és sok rosszindulattól kísért 
élet után Jézus nagypénteken ott van 
kiszolgáltatva, megkínozva, megaláz-
va, kigúnyolva ítélői előtt, és végül a 
keresztfán a kínhalál is eléri. Én is 
megszülettem, felnőttem, a sok öröm-
re rárakódott, hogy engem is sokszor 
bántottak, becsaptak, elhagytak, most 
pedig úgy érzem, tehetetlenül sodró-
dom életem vége felé. Tehetetlenek 
vagyunk mások gyűlölete, a szenve-
dés és a halál ellen.

Milyen igaz ez. Milyen sokan 
érezhetnek ugyanígy. Jézus szenve-
déstörténete és a mi mélységeink tör-
ténete között azonban van két olyan 
lényeges különbség, ami nekünk re-
ménységet adhat.

Az egyik különbség az, hogy Jézus 
ártatlanul szenvedett: az ember bűne 
miatt szenvedett. A mi szenvedésünk 
összefügg a mi bűneinkkel is. Egyszer 
magunknak okozunk bajt, máskor má-
sok okoznak nekünk fájdalmat, és 
közben mi is bántunk másokat. Amió-
ta az ember hátat fordított az Istené-
nek, azóta a világnak része a szenve-
dés és a halál. Mi nemcsak mások bű-
neivel, a szenvedéssel és a halállal 
szemben vagyunk tehetetlenek, ha-
nem a magunk bűneivel szemben is. 
Jézus ártatlan szenvedése éppen ezért 
adhat nekünk reménységet, mert az Ő 
kereszthalála váltsághalál, más néven 
helyettes halál volt: helyettünk vállal-
ta azt az ítéletet, amit az ember a bűné-
ért érdemel, hogy Isten nélkül haljon 
meg. Azért adhat ez nekünk remény-
séget, mert ha Ő már fizetett helyet-
tünk a mi bűneinkért, akkor nekünk 
már nem kell: tehát, ha valaki elfogad-
ja az Ő helyettes-váltsághalálával 
szerzett bűnbocsánatát, azt az embert 
már nem választják el bűnei sem az 
üdvösségtől, sem az Isten jelenlététől 
és áldásaitól. Amit semmilyen jócsele-

FeltámaDt 
krisztUs! 
valóBan 
FeltámaDt!

így köszöntjük egymást mi 
görögkatolikusok és az ortodox ke-

resztények húsvét hajnalától negyven 
napon át. Ennek a köszöntésnek az a 
lényege, hogy aki azt hallja vagy 
mondja, erősödjék a feltámadás re-
ménységében. Éjjel így éneklünk: 
Krisztus átvitt minket a halálból az 
életbe. Továbbá, legyőzte halállal a 
halált és a sírban lévőknek életet aján-
dékozott. Szinte az összes húsvéti éne-
künk a feltámadásról szól, nemcsak 
Krisztus feltámadásáról, hanem a mi 
feltámadásunkról is. Milyen jó tudni, 
hogy nem elpusztulunk, mint a többi 
élőlény, hanem örök életünk van, 
mindössze a testünk enyészik el. Ezért 
a legnagyobb ünnepünk a húsvét. A 
csodálatos Szentliturgia, a húsvéti dal-
lamok, az ünnepi eledelek megáldása, 
azaz a pászkaszentelés, a több nyelven 
énekelt evangéliumi szakasz és az 
olajkenet, mind-mind átemel a szürke 
hétköznapokból szinte a mennyor-
szágba. Ilyenkor fásultságnak, szomo-
rúságnak nyoma sincsen. Templo-
munk megtelik boldog emberekkel, 
akik így köszöntik egymást: Feltá-
madt Krisztus! Valóban feltámadt!

E gondolatokkal kívánok a kedves 
olvasóknak áldott Húsvétot a 
görögkatolikus egyházközségünk ne-
vében is!

Gábor atya

Ünnepi szertartásaink: nagycsütör-
tökön a kínszenvedési evangéliu-
mok olvasása 18 órakor, nagypénte-
ken a sírba tételi szertartás 16 óra-
kor, nagyszombaton a feltámadási 
szertartás 16 órakor, húsvétvasár-
nap, hétfőn és kedden, a szentlitur-
giák 9.30 órakor kezdőd-
nek   görögkatolikus templomunk-
ban, (Halásztelek, Bethlen G. u. 45.)

Áldott Feltámadást!

Nagykedd
a pálmaágakat por lepte be
letört csonkjaik a fákon már nem fájnak
Jeruzsálem útjain még tapossák a zöldet
és a gyermekek még meg-megállnak

az istállóban a szamár szénázik csendesen
a jámbor jószág nem emlékszik mi volt tegnapelőtt
az a szelíd ember ülte, és siratta népét
S eltűnt némán, mert királynak akarták őt

a Főtanács tudja, hogy közel az idő:
– Ha nem is mertük a tömegben elfogni Jesuát,
hitvány barátját megvettük harminc ezüstért,
minket nem fog siratni Jeremiás

Mindig a megszokott helyükre ültek
mikor letelepedtek az Olajfák hegyén
Ó három év alatt hányszor imádkoztál itt Jézus
tudván, hogy egyszer végleg leszáll az éj?

az asszony bedagasztotta a kenyeret  -
Vajon örültek-e a megőrölt búzaszemek,
hogy az áldást először rájuk mondja az emberfia:
„Vegyétek és egyétek az én testemet”?

a bor kicsit fanyar lett a csobolyóban,
Pedig jó pénzért vették a piacon
mikor az apostolok beszerezték a széder étkeit,
hogy riadtan, s révedezve rakják szét az asztalon

Cirenei gyertyát gyújtott, és családjával hallelt 
   mondott,
Veronika tétován rakosgatta újonszőtt kendőjét
S míg a pretoriumban vasak csörrennek, a kertben
a holnaputánt várva krisztus az égre néz

Balázs Tibor

kedet, semmilyen emberi igyekezet és 
filozofálgatás el nem érhet, azt kínálja 
kegyelemből és ajándékba Jézus.

A másik különbség pedig az, hogy 
Jézus halálát a feltámadás követte. A 
legnagyobb mélységből a legnagyobb 
magasságba emelkedett. Sokszor 
érezhetjük azt, hogy kiszolgáltatottak 
vagyunk: nem tudunk megküzdeni 
sem az élet terheivel, sem a halál ret-
tentésével, és a magunk bűneivel sem. 
Próbáljuk elterelni gondolatainkat, de 
őszinte pillanatainkban a velőnkig ha-
tol a felismerés, hogy nincs erőnk, 
nincs felállás, nincs visszaút, nincs 
előre, veszítünk küzdelmeinkben és az 
életünk is csak elmúlik és elvész. A 
húsvéti örömhír éppen erre válasz: Jé-
zus feltámadt. Meghalt, DE feltámadt. 
Akinek feltámadott Krisztusa van, an-
nak győzelmes élete van. Őáltala más-
ként tekinthetünk előre, erőtlensége-
inkre, önmagunkra, reménytelensége-
inkre, küzdelmeinkre, a halálra is, a 
kárhozatra is és egész életünkre is. Pál 
apostol így kiált fel: „Halál, hol a te 
diadalod?”, „teljes a diadal a halál fe-
lett!”. Milyen merész, szinte már pi-
masznak tűnő, de annál bátrabb, bizto-
sabb és reménytelibb hitvallás ez. Ál-
tala lehet a legnagyobb mélységből is 
a legnagyobb magasságba felemeltet-
ni. A halálból az életbe. És ha Általa a 
halálból az életbe is van felemeltetés, 
akkor hogyne lenne az életünk, lel-
künk mélységeiből is magasságokba 
való emeltetés.

A mi hitünk nem valamiféle val-
lásbölcselet, aminek az örökkévaló-
ságra és a mindennapi életre nézve 
nem sok haszna van, hanem a húsvét 
csodájának a megtapasztalása. Akik a 
nagypéntek csodáját, a megváltást át-
élik, mert elfogadták, azok fogják 
megérteni, átélni a feltámadott Krisz-
tus erejét és reménységét is.

Jelényi László református lelkész

RÓMAi KAtoliKUs PléBániA 
HÚsVéti szERtARtásAi

április 17. nagycsütörtök, Az utolsó 
vacsora emlékmiséje este 6-kor

április 18. nagypéntek, Keresztút 
délután ¼ 6-kor,6-kor szertartás

április 19. nagyszombat, Feltámadási 
szertartás körmenettel este 8-kor

április 20. Húsvétvasárnap, ünnepi 
szentmise ételszenteléssel ½ 12-kor

Minden kedves testvérünknek áldott 
húsvéti ünnepet kívánunk!

Kispál György plébános

a legnagyoBB mélységBől 
a legnagyoBB magasságBa
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Születésnapját tartotta április első 
hetében a halásztelki Hangyapiac 

a szokásos szombati napon. A különle-
ges alkalom miatt már pénteken elkez-
dődtek az előkészületek, a szorgos 
kezek segítségével sültek a kézzel 
nyújtott rétesek, készült a szülinapi 
fatörzs és még számtalan aprósüte-
mény, amely a látogatókat ingyenesen 
várta.

Szombaton fergeteges hangulat fo-
gadta a vásárlókat, akik igen szép 
számmal látogattak ki a jó időben. So-
kan nézegették a „ piac története” táb-
lát, ahol a fényképeken ismerős arco-
kat kerestek és azon csodálkoztak, 
hogy elrepült egy esztendő. Délben 
bográcsozással fejeződött be az ün-
nepség, a vevők a finom, kiadós és 
meleg ételt is ajándékba kapták, mely-
hez a hozzávalókat az árusok adták 
össze, így köszönve meg a vásárlók 
hűségét. 

A piac üzemeltetője, Medgyaszay 
Gábor a Hírmondón keresztül is kö-
szönetet mondott az elmúlt időszakért 

a tavasz első napján, március 21-én a posta közben található orvosi rendelő udvarán adták át 
azt a nárcisz virágágyást, amely jelképes lépéssel Halásztelek is csatlakozott a magyar Hospice 
alapítvány által indított „méltóság mezeje” mozgalomhoz. a mozgalom célja a hospice szellemi-
ség megismertetése és a figyelem felhívása arra, hogy az emberi méltóság az utolsó pillanatig 
megőrizhető. 

a helyi egyházak közös áhítatát követően Szabó Tibor alpolgármester kö-
szöntötte a város nevében az egybegyűlteket, s többek között ezt mondta: 

„Felkészülni a halálra. Végiggondoltam ezt a mondatot és arra jutottam, nem 
lehet. Az életösztön, ami minden élő isteni ajándéka, nem engedi. Önök, akik 
térségünk Hospice szolgálatát létre hozzák, ezt az ajándékot adják meg azoknak 
az embereknek, akiket gondoznak. Megszépítik az élet utolsó napjait, heteit. 
Kedvességgel, törődéssel, hittel és emberi szóval. Sok sikert kívánok a Reformá-
tus Dunamenti Kistérségi Diakónia önkénteseinek szeretetszolgálatukhoz!” 

Dr. Papp Kornél, a Bocskai István Református Oktatási Központ főigazgató-
ja köszöntőjében felhívta a figyelmet arra, hogy az emberiség a tudomány révén 
már megismerhette a világ legapróbb és legtávolibb részecskéit, részleteit is, 
azonban az élet keletkezése és elmúlása titok maradt számára. Ebből a titokból 
régen, amikor a nagycsaládokban generációk éltek együtt, s a születés és a halál 
családi környezetben ment végbe, az ember valamit átérezhetett – megérthette 
hite által, hogy a TITOK Isten gondviselő kezében van. A modern világban azon-
ban a családok szerepét az intézmények vették át: a gyermekek hamar a család 
gondoskodásából bölcsődébe, majd óvodába, a haldoklók pedig idősek otthoná-
ba vagy kórházba kerülnek. Az oktatásügy megújításának lépései között új lehe-
tőséget teremt az iskolai közösségi szolgálat (IKSZ), mely középiskolás fiatalok 
számára teszi lehetővé a bekapcsolódást a gondoskodásba. A diák önkéntesek 
időseket, betegeket is látogathatnak, s beszélgetésekből mind a fiatalok, mind az 
idősek erőt meríthetnek, s valami ismét visszatér a nagy titok megismerésének 
esélyéből. Köszönetét fejezte ki a „Méltóság mezeje” mozgalom szervezőinek, 
a református szeretetszolgálat munkatársainak a lehetőségért, hogy tartalmas 
lehetőségeket biztosítanak az önkéntes közösségi szolgálatot vállalóknak. 

Köszönetét fejezte ki Halásztelek Város Képviselő-testületének és szociá-
lis bizottságának, hogy első szóra támogatta a majosházi hospice-ház építésé-
nek ügyét.                                                                                                Bódy Géza

a méltóság 
mezeje

az eladóknak és a vásárlóknak, hogy 
ez a családias hangulat szombatonként 
megismétlődhet. Mint mondta, jó len-
ne, ha minél többen átélnék velük egy 
igazi, minőségi magyar termékeket 
árusító piac varázsát.        Bódy Géza

egy éves a HangyapiaC!

Kérjük támogassa a
HAlásztElKi PolGáRŐR EGyEsÜlEtEt

adója 1%-ával.
Adószám: 18714203-1-13

támogatását előre is köszönjük!

Faültetés a piac előtt

...s hogy mekkora volt a siker, azt mi sem bizonyítja jobban, hogy az 
előadás kezdete előtt megtelt az Hunyadi iskola koncertterme, sőt 
még egy teremnyi ember kint is rekedt. Szerencsére a zenekar és 
vezetőjük, Szécsi Attila voltak olyan rugalmasak, hogy a nagy ér-
deklődésre való tekintettel kétszer játszották el az előadást, termé-
szetesen mind a kétszer telt ház előtt, vastapssal kísérve. Felcsendül-
tek híres filmzenék a Keresztapából, a Titanicból, a Gladiátorból, az 
Utolsó Mohikánból, sőt még a Csillagok Háborújából is. Mindezt vetítés kísérte, 
ami még hangulatosabbá tette az előadást. A hallgatók nevében köszönjük az 
élményt és reméljük, hogy még láthatjuk az előadást Halásztelken – esetleg na-
gyobb helyszínen.                                                                                      HCs

nagy siker...! – életre kelt a Filmzene – maximUmon!
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2014. március 21. és 23. között került meg-
rendezésre a 220 éves csurgói Csokonai vitéz 
mihály református gimnáziumban a refor-
mátus középiskolák xx. természettudomá-
nyos Diákkonferenciáját. a Bocskai istván 
református oktatási központot 4 diák képvi-
selte ezen a rangos megmérettetésen, ahol a 
kárpát-medence református középiskoláinak 
33 diákja vett részt.

a Biológia II. szekcióban Kulcsár 
Luca 11.a osztályos biológia ta-

gozatos diákunk 5. helyezést ért el, il-
letve a szakértő zsűri különdíjjal jutal-

HatoDszor
Hatodik alkalommal dübörögtek a bájtok a Bocskai Byte Országos Informa-
tikai Versenyen. A csapatok versenyzői egyrészt a református iskolákból, 
másrészt a kistérség középiskoláiból érkeztek. Ebben az évben adatbázis-
kezelésből mérték össze tudásukat a versenyzők. Nagy csata alakult ki az 
értékes díjakért (TABLET PC, E-BOOK DIGITÁLIS KÖNYVOLVASÓ), a 
helyezések között csak néhány pont különbség döntött. 

Eredmények: I. Peterdi Tamás (Baksay Sándor Református Gimnázium), 
II. Hofmeister Ákos (Kecskeméti Református Gimnázium), III. Zsember Gá-
bor (Pécsi Református Kollégium).

Jövőre jön a hetedik…                     Králik Dénes munkaközösség-vezető

iskolánk virágkötő és dísznövénykertész tanulói 2014. április 2-4 között egy 
korábbi meghívásnak köszönhetően a morvaországi Rousínovban jártak.
Hat virágkötő és dísznövénykertész diákunk Mészárosné Kupai Erzsébet ta-

nárnő vezetésével egy tavaszi és húsvéti dekorációs kurzuson vett részt. A meg-
mérettetésen természetes virágkötészeti alapanyagokból, szárazvirágokból és 
különféle kellékekből közösségi és nyilvános helyiségek díszítésére került sor. A 
zsűri a magyar csoport kompozícióit az első hellyel tüntette ki. Pénteken egy kis 
kirándulás keretében az austerlitzi csata színhelyét látogatták meg (a három csá-
szár csatája Napóleon legfényesebb győzelmeinek egyike volt 1805-ben Auster-
litz mellett), majd egy rövid brünni városnézést követően indult haza a csapat.

Felber Gyula szakmai igazgatóhelyettes

mazta A szűrővizsgálatok fontossága 
című kutatását. Ugyanebben a szekci-
óban Csillag Eszter 11.a osztályos, bi-
ológia tagozatos diákunk A lovak ta-
nulási képességeiről írt tanulmányával 
6. helyezett lett.

A Biológia III. szekcióban Nagy-
pál Rebeka 11.a osztályos, biológia 
tagozatos diákunk 2. helyezést ért el 
Az autista gyermeket nevelő családok 
helyzetét feltáró kutatásával, Farkas 
Sándor 12.a osztályos diákunk 7. he-
lyezett lett A megfelelő napszak futás 
számára című munkájával.

ÚjaBB ereDmények 
a BoCskai Biológia tagozatán

roUsÍnovBan jártUnk

Beiratkozás a lámpás ovóDáBa
közlemény a Bocskai istván református oktatási központ lámpás óvodájába történő beiratko-
zás rendjéről.

A Halásztelki Református Egyházközség, mint a Bocskai István Református Ok-
tatási Központ fenntartója a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § alapján az 
óvodai felvétel időpontját és rendjét a 2014/2015. nevelési évre a következőkép-
pen állapította meg:

A Bocskai István Református Oktatási Központ Lámpás Óvodájának óvodai 
beíratási időpontja: 2014. április 23-25. (szerda-péntek) 8-18 óra.

Óvodai felvételi szándékukat a szülők/törvényes képviselők személyesen je-
lezhetik az óvodában (2314 Halásztelek, Iskola u. 2.). Az újonnan jelentkezők 
felvételéről a hatályos jogszabályok alapján az intézményvezető dönt. A gyer-
mek felvétele nem a jelentkezés sorrendjében történik. A felvételnél előnyben 
részesülnek a halásztelki lakóhellyel rendelkező szülők gyermekei.

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határideje: 2014. 
május 27.

A felvételről szóló határozattal szemben a közléstől számított 15 napon belül 
a fenntartóhoz címzett, de az intézményvezetőnél benyújtott jogorvoslati kére-
lemmel lehet élni, melyet a fenntartó 15 napon belül bírál el.

szükséges közokiratok, dokumentumok:
– a gyermek születési anyakönyvi kivonata vagy személyazonosító igazolvá-

nya, TAJ kártyája és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
– a szülő személyazonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
– a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok,
– az étkezési térítési díj megállapításához a gyermekvédelmi kedvezményről, 

tartós betegségről, három vagy több gyermek nevelése esetén a családi pótlék 
folyósításáról szóló igazolások.
A beiratkozás azon gyermekeket érinti, akik 2008. szeptember 1. és 2011. 

augusztus 31. között születtek. Azon szülők jelentkezését is várjuk, kik várható-
an munkába állnak, hogy előjegyeztessék a 2011. szeptember 1-jét követően 
született gyermekeiket. Felvételükre a nevelési év folyamán folyamatosan kerül 
sor a szabad férőhelyek függvényében.

Bocskai István Református Oktatási Központ

reFormátUs műveltségi 
vetélkeDő

Műveltségi vetélkedőt rendeztek a Bocskai istván Református oktatási Központban ápri-
lis 11-12. között. Az immár 15. alkalommal megrendezett programra a diákok többek kö-
zött Erdélyből és a Kárpátaljáról, no meg az ország különböző szegletéből érkeztek. ti-
zenhárom csapat mérte össze tudását az 1867-1920-as időszak történeleméből, irodalmá-
ból. Emellett a reáltárgyakban is próbára tették tudásukat. Ellátogattak a Parlamentbe, 
valamint a megújult Kossuth térre is.  
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„járj szerenCsével!”

immáron hagyomány, hogy az Apá-
czai Kiadó minden évben megren-

dezi Komplex Tehetséggondozó Ver-
senyét. Ebben a tanévben évfolya-
monként 400 csapat versenyzett, s 
közülük a 20 legjobbat hívták meg 
Budapestre az országos döntőbe. Erre 
a rangos eseményre kaptak meghívást 
a Halásztelki Hunyadi Mátyás Ált. Is-
kola 3. és 4. osztályosai. A tanév során 
szerzett tudásnak, kutatómunkának és 
nem utolsósorban a szorgalomnak 
meglett az eredménye, hiszen a 3.a 
osztályos Okostojások csapata (Mis-

Az M2 televízió 2014 tavaszán meghirdette műveltségi gyermekvetélkedőjét a törté-
nelmi Magyarország területén.
A Halásztelki Hunyadi Mátyás általános iskola 3.a osztályát meghívták e műsorba.
Kísérjék figyelemmel és szurkoljanak városunk csapatának, a „hunyadis diákoknak” 
2014. április 20-án, vasárnap 19 óra 5 perckor az M2 műsorán!

az anyanyelv ápolására, szereteté-
re a tanórákon kívül számos isko-

lai rendezvény és  verseny szervezésé-
vel  is igyekszünk  tanulóink figyelmét 
ráirányítani.  Mindannyiunk számára 
nagy örömöt jelent, ha egy-egy ilyen 
esemény mérhető sikerrel is jár. Hadd 
számoljunk be néhányról!

A Szigetszentmiklóson megrende-
zésre kerülő területi helyesírási verse-
nyen egyéni 3. helyezést ért el Bakos 
Anna 2.b osztályos tanulónk, felkészí-
tő tanára Csehné Szűcs Hajnalka. A 4. 
évfolyamos csapat a 2. helyet szerezte 
meg.

A Magyar Nyelvtudományi Társa-
ság által évről évre meghirdetett Si-
monyi Zsigmond Kárpát-medencei 
helyesírási versenyen ebben a tanév-
ben is sikeresen szerepeltek tanítvá-
nyaink; az itt nyújtott teljesítményük 
alapján a legjobb helyesíróink az ötö-
dik évfolyamon Maroshelyi Flóra és 
Bak Petra, a hatodikon Szebenszki 
Gergely, Medgyaszay Csenge és Be-
reczki Kincső, a hetedikenen pedig 
Nagy Boglárka, Kis Csanád Manó, 
Karsay Patrik és Háfra Viktória. 

A 6.b-ből Kun Bence az első for-
dulóban nyújtott kimagasló teljesítmé-
nyének köszönhetően a Pest megyei 
döntőre is meghívást kapott. (Magyar-
tanára Doroginé Patai Ildikó.)

A 7.a-ból Hermann Bianka a me-
gyei Kazinczy szép magyar beszéd 
verseny megyei fordulóján szép olva-
sásával a jutalmazottak közé került. 
(Magyartanára: Szabóné Kőrös Ilona.)

„A matematika, ha helyesen te-
kintjük, nemcsak igaz, hanem fölöt-
tébb szép”. Talán Bertrand Russell  
gondolatát is magáénak érzi az a sok 
diákunk, akik évről évre magas szám-
ban jelentkeznek a tantárgy versenyei-
re.

A Zrínyi Ilona Országos Matema-

viDám játék, vetélkeDő…

szUrkoljUnk nekik!!!

tikai Versenyen az idei tanévben már 
25. alkalommal mérhette össze tudását 
az általános és a középiskolai korosz-
tály. Az első fordulón 86 diákunk kép-
viselte iskolánkat. Kiváló eredményt 
értek el közülük :

Trefiman Dávid 2.c, Csörgő Bence 
2.b, Török Norbert Zoltán 3.c, Barta 
Lilla 3.c, Miklósi Vivien 3.a, Sárközi 
Luca 3.a, Györök Ákos 4.c, Ludányi 
Barnabás 4.b, Kis Csanád Manó 7.b, 
Osánd Balázs 8.a, Vejmola Dániel 
11.a. 

Különösen büszkék vagyunk a 
Dél-Pest megyei forduló eredmény-
hirdetésére meghívott és jutalmat 
nyert 2.a-s Szőke Krisztiánra és Lász-
ló Saroltára (felkészítő tanáruk 
Holakovszkyné Bense Aliz) valamint 
a 6.b-s Kun Bencére (matematikataná-
ra Kissné Skóver Éva). Bence 3. he-
lyezést ért el, és ezzel az eredménnyel 
továbbjutott az április közepén Kecs-
keméten megrendezésre kerülő orszá-
gos döntőre. Kimagasló eredményé-
hez külön is gratulálunk! 

A Kenguru Matematikaverseny 
márciusi fordulóján 165 általános is-
kolás, illetve gimnazista diákunk látott 
neki egy-egy matematikai feladvány 
megoldásának. A feladatlapok köz-
ponti javítása még nem zárult le, re-
méljük, hamarosan újabb szép ered-
ményekkel gazdagodhatunk.

Kérjük, támogassa adója 1%-ával
tündérkerti óvodásokért alapítványt melynek 
adószáma:

18719686-1-13
adományát a gyermekek nevében is köszönjük!

kolczi Gréta, Orosz Fruzsina, Kozma 
Bálint) a 2. helyezést, míg a 4.c osztá-
lyos Aranykatik csapata (Bonhardt 
Liliána, Csernák Krisztin, Szerényi 
Petra) 7. helyezést érték el. Gratulá-
lunk nekik!

tanUlmányi versenyek a HUnyaDiBan

szőke Krisztián, Kun Bence, lászló sarolta

„ A legfőbb érték az ember, legdrágább kincs a gyermek”
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akroBatikUs 
roCk anD roll 
Halásztelken

az akrobatikus rock and roll tánc-
műfaj több mint 10 éve van jelen 

Halásztelek életében. Hogy mi is az az 
akrobatikus rocki? Ez inkább sport, 
mint tánc. Igen komoly állóképessé-
get, erőt és dinamikát igényel, melyet 
természetesen az edzéseken mindenki 
el tud sajátítani. Ez a műfaj zenére 
végrehajtott tánc és akrobatikus ele-
mek összessége, melyet korosztálytól 
függően 1:00-3:00 perc közötti időtar-
tamban kell bemutatni. Halásztelken 

évek óta zajlanak az edzések a Hunya-
di Mátyás Általános Iskolában a 
DancEarth TSE szervezésében. Szá-
mos jeles eredménnyel büszkélkedhet 
az Egyesületünk, melyhez a halásztel-
ki táncosok is nagyban hozzájárultak. 
Az idei versenyszezon is elkezdődött, 
már túl vagyunk két területi bajnoksá-
gon, illetve két klubközi versenyen is. 
A csapataink jól szerepeltek ezeken a 
megmérettetéseken: a Csingiling nevű 
formációnk 1. helyezést, a Szupercsa-
jok triónk egy picivel lecsúszva a do-
bogóról a 4. helyet, a Jégvirágok csa-
patunk pedig a 3. helyet hozhatta el a 
legutóbbi versenyről. Az április 6-án 
megrendezésre került pontszerző terü-
leti bajnokságon szinte minden indu-

lónkkal a dobogón vagy annak közelé-
ben végeztünk. Felnőtt nagyformáci-
ónk a New Collection a 3. helyen, a 
serdülő nagyformációnk a Nutty Girls 
pedig a 2. helyen végzett. Említésre 
méltó még, hogy számos újonnan ala-
kult kisformációnk, ezen a területin 
mint első versenyén a döntőben tán-
colhatott. Márciusban nagy sikerrel 
felléptünk a Halásztelki Mozgáskorlá-
tozottak és Nyugdíjasok Egyesülete 
rendezvényén, de tavasszal többször is 
találkozhatnak velünk az óvodában, az 
iskolai gyereknapokon és a városi ren-
dezvényeken. Az edzéseken a gyere-
kek már nagyban a következő verse-
nyekre és fellépésekre készülnek, de 
így is elmondhatjuk, hogy az edzések 

jó hangulatban telnek, mindig marad 
idő egy kis beszélgetésre, játékra is. 
Egyesületünk tagjait és a hozzánk 
csatlakozni vágyókat egy jó közösség, 
barátok, remek hangulatú edzések, 
tánc, fellépések és kitartó munkával 
versenyzés várja. Szeretettel várunk 
minden mozogni vágyót, kicsit és na-
gyot! Gyere rokizz, velünk!

Nemes Bettina

dancEarth táncsport Egyesület –
több mint 10 éve Akrobatikus 

Rock ’n’ Roll oktatás Halásztelken
Kérjük, támogassa adója 1%-val 

sportolóink fejlődését!
Adószám: 18003826-1-13

Köszönjük!

egy történelmi 
Hely megBeCsülése
a magyar-lengyel barátság napja alkalmából 
március 23-án bensőséges megemlékezést 
tartottak a szabadság utca 53-ban a gránit 
emléktáblánál. 

Mint az a táblán is szerepel, 1939-
ben, amikor a németek lerohan-

ták Lengyelországot, vitéz Füzesséry 
István ebben a majorsági épületben 
adott hónapokra menedéket egy szá-
zad lengyel katonának, akik később az 
angol csapatokhoz csatlakozva részt 
vettek a normandiai partraszállásban 
és a németek legyőzésében. A megem-
lékezés virágainak elhelyezése után a 
résztvevők (Halásztelken élő lengyel 
származásúak, a Temesfői család tag-

jai, az ingatlanban ma lakó Császár 
család tagjai, Balázs Tibor római kato-
likus lelkipásztori munkatárs és né-
hány érdeklődő) elénekelték a magyar 
és a lengyel himnuszt, amelyek kezdő 
sorait szív alakú nemzetiszín emlék-
lapra írva Fekete (Czarna) Violetta 
előzőleg szétosztott a jelenlévőknek.

A hosszú épületben ma két család 
lakik: a Szent László tér felőli rész-
ben, az 53. szám alatt Császár Ferenc 
gépszerelő és családja, a túlsó részben 

Bodogán Erzsébet nyugdíjas óvónő. 
Mint azt Császár Ferenc elmondta, az 
emléktáblát a házrészük renoválása 
után tavaly visszahelyezték a falra és 
szeretnék megtartani, sőt látogatható-
vá tenni. Mivel az épület beljebb esik 
az utcától és a szövegét onnan nem 
lehet elolvasni, elképzelhetőnek tartja, 
hogy bejárást biztosítson, előre meg-
beszélés alapján akár kulcsot adjon, 
pályázati támogatásból vagy önkor-
mányzati forrásból az emléktáblás fa-
lat a magyar és lengyel nemzeti szí-
nekre fesse, felette egy féltetőt alakít-
son ki, alatta pihenősarkot, teázót ren-
dezzen be asztallal és padokkal, ahol a 
látogatók leülhetnek. A tábla 2009-es 
elhelyezése óta egyébként sokan ide-
látogattak már, többek közt az USÁ-
ból és Svájcból. 

A ház a táblán kívül is sok emléket 

őriz. A háború vége felé, amikor a 
Füzesséryék által 1944-ben e házba 
befogadott ötven zsidó menekült is el-
ment (Wallenberg menleveleivel), a 
németek nemcsak a Malonyay-
kastélyban és a Füzesséry-kúriában 
rendezkedtek be, hanem néhányan ide 
is bekvártélyozták magukat. Ezt bizo-
nyítja, hogy Császár Ferenc a kilenc-
venes évek végén a szenespince sarká-
ban elásva különleges leleteket talált: 
a Luftwaffe horogkeresztes emblémá-
jával és 1939-es illetve 1942-es év-
számmal ellátott mázas cserép tálaló-
edényeket, porcelán teáskészletet és 
gyufásdobozokba csomagolt ritka há-
borús bélyegeket. Ez utóbbiakat azóta 
több albumra való bélyeggyűjtemény-
nyé fejlesztette és filatéliai gyűjtőtár-
saival cserélgetve gyarapítja.

 Holakovszky László

sportHorgászok a vÍzért
az elkészült part csalogató látványa

A Halásztelki sporthorgász Egyesület lel-
kes tagjai takarították a duna partot a 10-
es és 13-as kút között a Víz Világnapja 
alkamából. több mint 40 zsák szemetet 

szállítottunk el, megtisztítottuk a területet az 
uszadékfától és kaszálást is végeztünk.  Re-
méljük, hogy mások is vigyáznak majd a 
„plázsra”.
az egyesület várja tagjait szombatonként a 
dózsa Gy. u. 1-3-ban, az egyesületi irodában. 
további információkat az egyesületről a 
www.halhorg.webnode.hu oldalon találnak.
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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

HALÁSZTELEK Köte lezo VESZETTSÉG elleni  EBoltás
 Április 13-án és 27-én illetve Május 11-én és 18-án 

  8-12h és 14-16 óráig  Helyszín: A Halásztelki Állatorvosi Rendelo

      . Rákóczi F. út 50-52 (Óvoda utca felol) 

     A veszettség elleni védooltás ára: 4.200.-Ft

      ( A kedvezményes ár csak ezeken a napokon érvényes!)

Az egyéb oltásokkal kapcsolatos kedvezményeinkrol érdeklodjon a 

 rendeloben vagy a telefonos elérhetoségeinken. A háznál történo eboltáshoz 

 elozetes idopont egyeztetés szükséges.

Se
gí

th
etü

nk
?

R ENDELONKBEN A 
KUTYAKOZMETIKA MEGN YÍLT!
Akcióinkat keresse facebook oldalunkon!

A Halásztelki Állatorvosi Rendelo Állateledel és felszerelés szaküzlet
Címünk: Halásztelek,   . Rákóczi F. út 50-52 (Óvoda utca felol)
Elérhetoség: 06 70 2894507 Dr. Török Sándor Ede
Állatorvosi rendelo és Állatgyógyszertár: 
Nyitvatartás: Hétfo, Szerda, Péntek: 9-11 és16-19 Kedd, Csütörtök:16-19 Szombat: 9-12
Állateledel és felszerelés szaküzlet: minden hétköznap 9-19, szombaton 9-12

Május 15.-ig 15% N YI TÁ S I KEDVEZMÉNY
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QH-Build Kft., 2314 Halásztelek,
II. Rákóczi Ferenc út 77.

Tel.: 06/24-518-530, fax: 06/24-518-531
E-mail: info@qh-build.hu, web: www.qh-build.hu

olAszoRszáGBAn 
tengerparton

lAKÓKoCsi  KiAdÓ!
06-70-978-4043,

www.monfalcone.hu

Csepel központjában lévő 
szépségszalon

részmunkaidős 
FodRászt KEREs.
tel.: 06-30-264-6703



MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE KITŰZTE 

AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK 
2014. ÉVI VÁLASZTÁSÁT.

A SZAVAZÁS NAPJA:

2014. MÁJUS 25.
A SZAVAZÁS 6.00 ÓRÁTÓL 19.00 ÓRÁIG TART.

NÉVJEGYZÉK

A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok 
automatikusan felkerülnek a központi névjegyzékbe.

A szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok 
a névjegyzékbe történt felvételükről értesítőt kapnak. 

A névjegyzék a helyi választási irodában (polgármesteri hivatalban) tekinthető meg.
Az Európai Unió más tagállamának választópolgára

– ha Magyarországon lakóhellyel rendelkezik –
május 9-ig kérheti a névjegyzékbe vételt a helyi választási iroda vezetőjétől.

AJÁNLÁS

A választójoggal rendelkező választópolgár
2014. április 22-ig ajánlóíven ajánlhat jelöltet.

A listaállításhoz legalább 20 000 választópolgár érvényes ajánlása szükséges. 
Egy választópolgár több listát is ajánlhat.

SZAVAZÁS

A szavazás napján lakóhelyétől távol tartózkodó választópolgár 
belföldön az általa megjelölt településen átjelentkezéssel, 

külföldön Magyarország külképviseletein adhatja le szavazatát.
A külképviseleti névjegyzékbe való felvételt 2014. május 17-én 16 óráig, 

átjelentkezést 2014. május 23-án 16 óráig
lehet kérni a www.valasztas.hu oldalon vagy levélben, 

illetve személyesen a lakóhely szerint illetékes helyi választási irodától.

Szavazni egy listára lehet.

Részletes tájékoztatásért forduljon a polgármesteri hivatalban működő 
helyi választási irodához, vagy látogassa meg a www.valasztas.hu weboldalt.

Nemzeti Választási Iroda

HIRDETMÉNY


