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Tisztelt Lakosság!
Halásztelek Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önöket

az Államalapítás Ünnepének tiszteletére rendezett

Szent István napi
városi ünnepségünkre, 2014. augusztus 20. (szerda) 10.00 órára,

amelynek helyszíne: Halásztelek, Malonyay kastélykert.

Az ünnepi műsor keretében kerül sor a kenyérszentelésre, majd ezt követően átsétálunk a 
Petőfi kertbe, ahol a Halásztelki Összművészeti Egyesület által felajánlott 

Képkeret ünnepi átadására és a hagyományos virágültetésre kerül sor. 
Virágokat a 2013. július 1. és 2014. június 30.  között született halásztelki gyermekek 
szülei ültetik el. A növényről természetesen az önkormányzat gondoskodik, valamint a 

növényültetéshez a helyeket előkészítjük!

Mindenkit szeretettel és tisztelettel várunk!

M E G H Í V Ó
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önkormányzati 
választás – 2014
tájékoztató a 2014. évi helyi önkormányzati 
képviselők és polgármesterek választásával 
kapcsolatos tudnivalókról.

Magyarozág köztársasági elnöke 
2014. október 12. napjára tűzte 

ki a magyarországi önkormányzati vá-
lasztásokat.

 Az önkormányzati választásokon 
a települések polgármestereiről, az ön-

kormányzatok testületéről valamint a 
megyei közgyűlések összetételéről 
döntenek a választók.

A választási rendszerben az egyik 
legfontosabb változás, hogy a helyi 
önkormányzati képviselőket és pol-
gármestereket az idei évtől kezdve a 
korábbi négy év helyett már öt évre 
választjuk.

Október 12-én az önkormányzati 
választások napján lesz a nemzetiségi 
önkormányzati képviselők választása 
is. Ezt a választást a Nemzeti Válasz-
tási Bizottság tűzte ki, kizárólag azo-

kon a településeken, ahol a 2011-es 
népszámlálás adatai szerint legalább 
25-en az adott nemzetiséghez tartozó-
nak vallották magukat.

A nemzetiségi választások újdon-
sága, hogy egyszerre lesz a helyi, a 
területi és az országos nemzetiségi vá-
lasztás. Ezek korábban egymásra 
épültek, és időben eltolva kerültek 
megtartásra.

A területi és az országos nemzeti-
ségi listákra azok a nemzetiségként 
regisztrált választópolgárok is szavaz-
hatnak, akik olyan településen élnek, 

ahol települési választást nem lehet 
kiírni.

Azt a választópolgárt, aki legké-
sőbb 2014. augusztus 15-én a szava-
zóköri névjegyzékben szerepel, a 
Nemzeti Választási Iroda értesítő 
megküldésével tájékoztatja 2014. au-
gusztus 25-éig.

A helyi választási iroda készíti el 
az értesítőt és adja át vagy küldi meg 
annak a választópolgárnak, aki 2014. 
augusztus 15-ét követően kerül a tele-
pülés szavazóköri névjegyzékébe.

(Folytatás a 2. oldalon)
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Beszámoló 
a képviselő-tes-
tület üléséről
a képviselő-testület a nyári szünet előtt, mun-
katerv szerinti utolsó ülését 2014. június 26-
án, csütörtökön 17 órakor tartotta a márai 
sándor közművelődési intézmény és városi 
könyvtár liszt Ferenc Hangversenytermében.

Miután a testület egyhangúan el-
fogadta a napirendeket a pol-

gármester beszámolt  az előző időszak 
eseményeiről. Szentgyörgyi József is-
mertette az önkormányzati ingatlan-
ban élő Vargáné Bereczki Márta ügyé-
ben történteket, majd  beszámolt a 
bölcsőde beruházással kapcsolatban. 
Elmondta, hogy a kivitelező a közmű-
vek hiánya miatt szünetelteti a kivite-
lezést, a beruházás 80%-ára nyújtottak 
be számlát, és a Kincstár már kifizette 
az összes számlát. A bölcsődei  esz-
közbeszerzés közbeszerzéséről a mai 
napon  döntött a pénzügyi bizottság. A 
víz és a gázbekötés rendeződött, az 
elektromos bekötés július elejére vár-
ható, így vissza lehet adni a munkate-
rületet a kivitelezőnek a belső munká-
latok befejezésére, valamint a kertépí-
tésre. A városüzemeltetés halad a járda 
előkészítésével. Elkezdődtek és a nyá-
ri szünetben folyamatosan tartanak a 
nyári táboroztatások mind az iskolá-
ban, mind a sportcentrumban. 

A következőekben a képviselő-tes-
tület meghallgatta, majd egyhangúan 
elfogadta a lejárt határidejű határoza-
tok végrehajtásáról szóló beszámolót.

A napirendek sorában elsőként a 
bölcsődei térítési díjakról szóló előter-
jesztést tárgyalta a  képviselő-testület  
és a pénzügyi bizottság javaslatára a 
bölcsődei intézményi térítési díjakról 
szóló rendelettervezet szövegét elfo-
gadta és megalkotta a bölcsődei intéz-
ményi térítési díjakról szóló 11/2014.
(VI.27.) számú önkormányzati rende-
letet.

Majd egyhangúlag elfogadta a  
képviselő-testület a Halásztelki Hu-
mánszolgáltató Központon belül mű-
ködő bölcsőde Tündérpalánta Bölcső-
dére történő  elnevezését és elfogadta 
a Halásztelki Humánszolgáltató Köz-
pont Szervezeti és Működési Szabály-
zatát, valamint Szakmai Programját.

Az áprilisi testületi ülésen döntött 
a képviselő-testület 60 millió forint 
fejlesztési hitel felvételéről ötéves fu-
tamidővel a Magyar Fejlesztési Bank 
Zrt. Önkormányzati Programja kereté-
ben elfogadott fejlesztései megvalósí-
tására. A hitelt az önkormányzat szám-

lavezető bankja a K&H Bank Rt ked-
vezőbb feltételekkel tudja nyújtani, 
ezért a képviselő-testület a korábbi 
határozatát visszavonta, és név szerin-
ti szavazással egyhangú határozatot 
hozott hatvanmillió forint hitel felvé-
teléről a K&H Bank Rt-től.

A testületi ülés ötödik napirendi 
pontja a Tündérkert Óvoda beszámo-
lója a 2013/2014. nevelési évről. Az 
oktatási bizottság javaslatára a képvi-
selők egyhangúan megszavazták a be-
számoló elfogadását.

Ezt követően Szentgyörgyi József 
polgármester megköszönte a meghí-
vottak jelenlétét és zárt ülést rendelt 
el.

A zárt ülésen a képviselők megvi-
tatták Székely Katalin szemétszállítási 
díj ügyében benyújtott panaszát, de 
abban számára pozitív döntés megho-
zatalára nem látott lehetőséget a kép-
viselő-testület.

Végül döntött a Képviselő-testület 
az augusztus 20-ai ünnepi testületi 
ülésen adományozásra kerülő díszpol-
gári cím, és Halásztelekért érdemérem 
kitüntetettjeiről.

A Képviselő-testület 2014. július 
11-én rendkívüli ülést tartott, ahol 
négy előterjesztést tárgyaltak a képvi-
selők.

A Magyar Államkincstár elvárásá-
nak megfelelően kiegészítették a júni-
usi testületi ülésen meghozott hitelfel-
vételről szóló határozatot, és elfogad-
ták a bölcsődét is tartalmazó Halász-
telki Humánszolgáltató Központ Szer-
vezeti és Működési Szabályzatát, és 
Szakmai Programját.

A harmadik napirendnél a polgár-
mester ismertette, hogy érkezett egy 
patika nyitási kérelem. A kérelem be-
nyújtója Csepelen üzemeltet  gyógy-
szertárat, de halásztelki lakos A volt 
barkácsboltot szeretnék kibérelni, és 
ott patikát kialakítani, a meglévő pati-
ka nyitva tartásától eltérően, azt kiegé-
szítve, hosszabb napi nyitva tartással. 
A testület arról dönthet, hogy legyen-e 
második patika a településen, vagy 
nem. A népesség-nyilvántartás szerint 
a város lakónépessége 2014. január 
1-jén 9355 fő volt. Halásztelek köz-
igazgatási területén csak egy patika, a 
Szent Erzsébet Gyógyszertár működik 
a Kossuth Lajos utca 1. szám alatt. A 
jelenleg működő gyógyszertár és a ké-
relmező által 12 órás nyitva tartással 
üzemeltetni kívánt új patika között a 
törvényben meghatározott távolság 
többszöröse is biztosítható. Az új pati-
ka a város északi részének egészség-
ügyi és gyógyászati ellátását nagyban 
javítaná. A határozati javaslat szerint 
az önkormányzat az egészségügyi ál-

lamigazgatási szervnél kezdeményezi, 
hogy írjanak ki pályázatot további egy 
gyógyszertár létesítésére.

A Képviselő-testület rövid vita 
után hat igen szavazattal, egy tartóz-
kodás mellett úgy döntött, hogy a biz-
tonságos és gazdaságos gyógyszer- és 
gyógyászati segédeszköz ellátás, vala-
mint a gyógyszerforgalmazás általá-
nos szabályairól szóló többször módo-
sított 2006. évi XCVIII. tv. I. fejezet 
49.§. (2.) a.) ab. pontja alapján az 
egészségügyi államigazgatási szerv-
nél kezdeményezi további egy gyógy-
szertár létesítésére pályázat kiírását 
Halásztelek Város északi településré-
szének ellátása céljából.

Végül a képviselők telekalakítási 
kérelemről döntöttek, felhatalmazták 

a polgármestert az önkormányzat tu-
lajdonában lévő 2314 Halásztelek, 
Szamóca utca 06/70 hrsz. alatti föld-
részlet 06/75 hrsz., 06/76 hrsz., 06/77 
hrsz., 06/78 hrsz. és 06/79 hrsz. alatti 
megosztását ábrázoló az illetékes 
földhivatal által 2-191/2014. sz.  
266/2014. (06. 19.) számon záradékolt 
változási vázrajz, és telekalakítási ké-
relem aláírására, és földhivatali átve-
zetést követően a belterületbe vonási 
kérelem aláírására, és az illetékes 
földhivatalnak történő benyújtására.

Szentgyörgyi József polgármester 
ezt követően megköszönte mindenki-
nek a munkát, a nyárra jó pihenést kí-
vánt és az ülést bezárta.

Baloghné dr. Nagy Edit jegyző

(Folytatás az 1. oldalról)

Magyarország Alaptörvénye alapján 
minden, Magyarország területén lakó-
hellyel rendelkező nagykorú magyar 
és európai uniós állampolgárt megillet 
az a jog, hogy a helyi önkormányzati 
képviselők és polgármesterek válasz-
tásán választó legyen (ez az úgyneve-
zett aktív választójog). Részt vehet-
nek a választásban a magyarországi 
lakóhellyel rendelkező, menekültként, 
bevándoroltként vagy letelepedettként 
elismert nagykorú személyek is.

A passzív választójog (azaz a vá-
laszthatóság joga) a magyar állampol-
gárokat és a magyarországi lakóhely-
lyel rendelkező európai uniós állam-
polgárokat illeti meg.

Nincs választójoga annak, akit a 
bíróság a választójogból kizárt bűn-
cselekmény elkövetése vagy belátási 
képességének korlátozottsága miatt, 
vagy kiskorú.

Ahogy korábban is, jelöltet csak az 
a választópolgár ajánlhat, akinek lak-
címe a választókerületben van.

A korábbi önkormányzati válasz-
tástól eltérően, de hasonlóan az or-
szággyűlési  ill. európai parlamenti 
választáshoz, egy választópolgár akár 
több jelöltet, ill. megyei listát is ajánl-
hat (de egy jelöltet, ill. megyei listát 
csak egyszer).

Halásztelek lakosságszáma még 
nem érte el a 10 ezer főt, ezért a helyi 
önkormányzati képviselőket a telepü-
lés választópolgárai egyéni listás vá-
lasztási rendszerben választják meg, 
ahol a település egy választókerületet 
alkot. A megválasztható képviselők 
száma 8 fő, tehát a választópolgár leg-
feljebb 8 jelöltre szavazhat. Az egyéni 
listán képviselők azok a jelöltek lesz-
nek, akik a legtöbb érvényes szavaza-

tot kapták. Szavazategyenlőség esetén 
sorsolással kell megállapítani, hogy az 
egyenlő számú szavazatot elért jelöl-
tek közül melyik szerez mandátumot.

Egyéni listás, illetve egyéni vá-
lasztókerületi képviselőjelölt a koráb-
bi választásokhoz hasonlóan az lehet, 
akit az adott választókerület választó-
polgárainak legalább 1 százaléka 
jelöltnek ajánlott. Polgármesterjelölt 
az lehet, akit a település választópol-
gárainak legalább 3 százaléka ajánlott.

Ajánlást gyűjteni augusztus 25-
től szeptember 8-ig lehet.

A szavazóhelyiségben az a válasz-
tópolgár szavazhat, aki a kinyomtatott 
szavazóköri névjegyzékben szerepel. 
A választópolgárnak igazolnia kell 
személyazonosságát (érvényes sze-
mélyazonosító igazolvánnyal, útlevél-
lel vagy vezetői engedéllyel), vala-
mint a lakcímét vagy személyi azono-
sítóját. A választópolgár a fentiek után 
megkapja a lebélyegzett szavazólapo-
kat, az átvételt aláírással igazolja. Sza-
vazni két, egymást metsző vonallal 
lehet (pl. X vagy +).

A választópolgár legfeljebb annyi 
jelöltre szavazhat, amennyi a megvá-
lasztható képviselők száma. Az egyéni 
listán képviselők azok a jelöltek lesz-
nek, akik a megválasztható képviselők 
száma szerint a legtöbb érvényes sza-
vazatot kapták

A polgármestert a választópolgá-
rok közvetlenül választják. Érvénye-
sen szavazni kizárólag egy jelöltre le-
het. Polgármester az a jelölt lesz, aki a 
legtöbb érvényes szavazatot kapta.

Az önkormányzati választáson a 
választópolgár három szavazólapot 
kap: települési önkormányzati, pol-
gármester, megyei önkormányzati. 

Szavazni a szavazás napján, októ-
ber 12-én 6 órától 19 óráig, kizárólag 
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személyesen lehet. A mozgóurna 
iránti kérelmet a szavazóköri név-
jegyzékben szereplő, mozgásában 
egészségi állapota vagy fogyatékos-
sága miatt gátolt választópolgár 
nyújthat be.

A mozgóurna iránti kérelemnek a 
választópolgár neve, születési neve, 
születési helye, anyja neve, személyi 
azonosítója adatokon túl tartalmaznia 
kell a szavazókör területén lévő tartóz-
kodási helyét, ahova a mozgóurna ki-
vitelét kéri, ha az a magyarországi 
lakcímétől eltér, valamint a mozgóur-
na-igénylés okát.

Aki a mozgóurnát más indokkal 
(pl. kényelmi szempontok miatt) kéri, 
annak a kérését a helyi választási iro-
da, illetve a szavazatszámláló bizott-
ság elutasítja.

Mozgóurnát október 10-én 16 
óráig a helyi választási irodától, a sza-
vazás napján 15 óráig pedig attól a 
szavazatszámláló bizottságtól lehet 
igényelni, ahol a választópolgár a név-
jegyzékben szerepel.

Fontos, hogy aki mozgóurnát kért, 
a szavazókörben „hagyományos mó-
don” nem szavazhat, kizárólag moz-
góurnával!  A mozgóurnát csak olyan 
címre lehet kérni, amely ugyanazon 
szavazókörben található, ahol a vá-
lasztópolgár lakik.

Az önkormányzati választáson 
mindenki csak a saját lakóhelye sze-
rinti szavazókörben szavazhat. Aki 
azonban a lakóhelye mellett bejelen-
tett tartózkodási hellyel (korábbi ne-
vén ideiglenes lakcím) is rendelkezik, 
az választhat, hogy melyik település 
önkormányzatának megválasztásában 
szeretne részt venni. Ha úgy dönt, 
hogy a tartózkodási helyén akar sza-
vazni, akkor kérheti átjelentkezését a 
lakcíme szerinti választási irodától. 
Átjelentkezni október 10-én 16 óráig 
kizárólag a választás kitűzését meg-
előzően legalább harminc nappal 
(vagyis június 23-ig) létesített tartóz-
kodási helyre lehet azzal a feltétellel, 
hogy a tartózkodási hely érvényessége 
legalább a szavazás napjáig tart.

A hivatalos kampány augusztus 
23-án kezdődik és a szavazás napján, 
október 12-én 19 óráig tart. Kam-
pánycsend az országgyűlési és az eu-
rópai parlamenti választáshoz hason-
lóan nem lesz.

Baloghné dr. Nagy Edit
Helyi Választási Iroda Vezetője

A Helyi Választási Iroda elérhetőségei: 
Halásztelek Város Polgármesteri Hivatala, 
2314 Halásztelek, Posta köz 1. 
Telefon/fax: 0424517270
E-mail: jegyzo@halasztelek.hu
              hivatal@halasztelek.hu

szépkorúak  
köszöntése
a szépkorúak iránti társadalmi megbecsülés 
kifejezéseképpen született 2008-ban a 
szépkorúak jubileumi köszöntéséről szóló 
kormányrendelet. a rendelet értelmében, és 
személyes megbecsülésünk, hálánk jeleként 
immár hagyomány, hogy az önkormányzat ne-
vében végváriné nyíri lídia a szociális bizott-
ság elnöke, és a polgármesteri hivatal képvi-
selői otthonában keressük fel az ünnepelte-
ket, és köszöntjük virággal, ajándékcsomag-
gal, valamint átadjuk a miniszterelnök okle-
velét.

Július hetedikén duplán ünnepel-
tünk, településünk két lakója ünne-

pelte 90. születésnapját e napon.
Elsőként Barabás Bertalant láto-

gattuk meg, aki 2007 óta él feleségé-
vel Halásztelken lányánál, és bár még 
néha hiányzik a régi ház, a kert, örül-
nek minden egyes együtt töltött nap-
nak. 

Bertalan bácsi 1924-ben született 
Gelénes községben, Szabolcs-Szat-
már-Bereg megyében. Feleségével az 
1940-es évek elején ismerkedtek meg, 
de esküvőjüket megakadályozta a há-
ború. Bertalan bácsi a háború végén 
hadifogságba került, ahonnan 1948-
ban engedték szabadon és térhetett 
vissza Magyarországra. 1949-ben há-
zasodtak össze, egy lány gyermekük 
született 1950-ben. Földműveléssel, 
állattartással foglalkoztak Gelénesen 
egészen 2007-ig. Bertalan bácsinak és 
feleségének egy unokája és egy 14 
éves leány dédunokája van, akik gon-
doskodással, és nagy-nagy szeretettel 
veszik körül őket.

A délutánt Matatek Ferencné, Ma-
tild néni, és kedves családja társaságá-
ban töltöttük, aki szívesen, és rendkí-
vül élvezetesen mesélt életéről.

Matild néni 1924. július 07.-én 

született Oltárcon, Zalaegerszeg mel-
lett. Három testvére közül ő él már 
egyedül. Legidősebb gyermekként 14 
éves korától dolgozott, egy évig víz-
hordóként, majd dagasztó lett a helyi 
pékségben. 1949 februárjában házaso-
dott össze férjével, 1949 decemberé-
ben született meg egyetlen gyermekük 
Marika. 1967-ben látogatóba jöttek 
Halásztelekre, de annyira megtetszett 
nekik a község, hogy pár héten belül 
ismételten visszajöttek telek vásárlás 
szándékával. Még ugyanabban az év-
ben sikerült két telket megvásárolniuk 
és elkezdeniük az építkezést. Matild 
néni 10 évig dolgozott a helyi gáz cse-
retelepen, majd a Szerszámipari Mű-
vek Fejlesztő Intézetében, innen ment 
nyugdíjba. Két fiú unokája született, 

NINcS ENGEdéLyE 
A TökölI rEPülőTérnEk
Pert vesztett a Pest megyei tököli repülőtér 
tulajdonosa, a Tököl Airport Zrt. a bírósá-
gon a napokban, így jelenleg nincs átminő-
sítési engedélye a légibázisnak. Az üzemel-
tetésnek ugyanis ez a feltétele – közölte az 
élhető környezetünkért Egyesület (ékE) 
alelnöke. Szabó Sándor az átminősítéssel 
kapcsolatban elmondta, korábban hatás-
vizsgálatok és a lakosság beavatkozási le-
hetősége nélkül a területen kijelölt 
műrepülőlégtér 2014 májusában meg-
szűnt. A tököli repülőtér átminősítési eljá-
rását még 2012-ben bíróságon támadta 
meg érd, Százhalombatta és az élhető 
környezetünkért Egyesület.
A szabályok alapján a tököli bázis nem 
működhet a megismételt eljárásban hozott 
új engedély kiadásáig.

két leány és két fiú dédunokája. Gábor 
unokájával és annak családjával él, de 
igazi támasza és segítője lánya Marika 
maradt, férje halála után.

A szépkorúak egy hosszú élet 
munkáját, rengeteg tapasztalatát tud-
hatják maguk mögött, és ez tiszteletet, 
elismerést érdemel. Településünk 
minden lakója nevében kívánunk Ne-
kik jó egészséget, sok örömteli napot 
maguk, és családjuk örömére.
P.S. „önmagát becsüli meg minden nemze-
dék azáltal, hogy tudomásul veszi: a világ 
nem vele kezdődött”. (Sütő András)

Baloghné dr. Nagy Edit jegyző
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Halásztelki 
színésztanoncok
izgalmas hetet tudhat maga mögött a márai 
színitanoda nyári musical tábora, melynek fi-
atal résztvevői júniusban megismerhették a 
színészmesterség csínját-bínját.

A tanoda vezetője, Mészáros Lász-
ló és más neves előadóművészek 

vezették be a kicsiket és a nagyokat a 
színészkedés, éneklés és színpadi 
mozgás rejtelmeibe. Vagyis kiderült a 
táborban hogyan kell fordulni, nézni 
és gesztikulálni a színpadon. De azt is 
megtanulták a diákok, hogy miket 
nem szabad csinálni. Nem szabad pél-
dául halkan beszélni vagy háttal for-
dulni a közönségnek, eltakarni a má-
sik színészt, vagy kimutatni azt, ha 
elrontottad a szöveget, vagy ha éppen 
hamisan énekeltél egy hangot. 
A mozgás mellett a sminkelés tudo-
mányát is megismerhették a fiatalok, 
melyre azért volt szükség, hogy a 
színpadi szerepüket, karakterüket még 
inkább megerősítsék. Előkerült tehát a 
szemtus, a pirosító, a rúzs, a szempil-
laspirál és a műszempilla, hogy kellő-
képpen átalakuljon mindenki. A szí-
nésztanoncok még azt is megtanulták, 

a Dózsa György féle parasztfelkelés 500. évfordulójának tiszteletére a bikali élménybirtok és a 
szigetszentmiklósi szigetszínház 2014 nyarán mutatta be a halásztelki mészáros lászló által 
komponált „Dózsa György, a nép fia” című rockmusicalt.

A Nemzeti Lovas Színház céljául tűzte ki, hogy évről-évre magyar történelmi 
személyiségeket kelt életre rockopera, vagy musical formájában. Az új mű 

ősbemutatójának és első nyolc előadásának az Élménybirtok adott otthont, így 
előadásonként ezernél is többen nézhették meg a produkciót.  
A monumentális darabot Pintér Tibor rendezte, aki egyben  a főszerepet is alakí-
totta, míg dramaturgként, valamint dalszövegíróként Ódor Richárd tevékenyke-
dett.

A nézők egy újabb egyedülálló produkciónak lehettek tanúi. Hősiesség, bá-
torság és lovagi erények keltették életre a történelem egy újabb nagy alakját. 
Dózsa György személyisége, parasztokból álló kaszákkal, kapákkal harcoló „ka-
tonái”, a táncosok színes forgataga lélegzetelállító show műsorral és látványos 
csatajelenetekkel ejtették a nézőket ámulatba. 

A produkciót 30 lovas és 50 gyalogos szereplővel mutatták be júliusban és 
augusztusban, fergeteges látványelemekkel, pirotechnikával, nagy lovas csaták-
kal, lovagi tornákkal elkápráztatva a musicalt szerető közönséget. 
A műsor 2x50 perc izgalmat és lenyűgöző látványt nyújtott, rengeteg meglepe-
téssel, mely garantálta a színvonalas szórakozást és kikapcsolódást felnőtt és 
gyermekeknek egyaránt. 

Mészáros László a HH-nak elmondta, hogy ebben az évben még négy szín-
házi darab létrehozásában kapott alkotói szerepet, valamint párhuzamosan a ha-
lásztelki színházi életet is szándékában áll „felpörgetni”.

A HH ezúton gratulál a halásztelki zeneszerzőnek a legújabb darabjához.
Bódy Géza

hogyan tudják a smink által öreggé 
tenni az arcukat. A lányok meglepőd-
ve tapasztalták, hogy a fiúk a sminke-
lés után hetven éves öregemberekké 
változtak. A tanoda vezetője Mészáros 
László a programra számos tehetséges 
előadót invitált meg, mint Balázs And-
reát, a Karinthy Színház egyik tagját, 
Papadimitriu Attilát, akivel Mészáros 
a Dózsa György című musicalben dol-
gozott együtt, valamint Csizmadia 
Ákost, aki humoros jeleneteket írt a 
gyerekeknek. – Nagyon ügyesek vol-
tak a fiatalok, a második nap már min-
den instrukciót tökéletesen megértet-
tek, és meg is tudták csinálni – mondta 
Mészáros, majd hozzátette: és bár a 
gyerekek 7-17 évesek, a nagy korkü-
lönbség ellenére is jól együtt tudtak 
dolgozni.

A tábor a nagy érdeklődésre való 
tekintettel hamarosan folytatódik.

P. Szabó Dénes

A tábor résztvevői a vizsgaelőadás után

töBB ezer néző Bikalon
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GöröGkatolikUs szentlitUrGia 
szkopjéBan
a halásztelki görögkatolikus egyház idei nyara esemé-
nyekben gazdag volt. Hittan- és drámatábor, máriapócsi 
és pádovai zarándoklat is szerepelt a programok között.  
szintén kiemelt esemény volt, hogy prodán Gábor tb. 
esperes, paróchus, a halásztelki plébánia vezetője, ma-
gyar nyelvű szentliturgáiát mutatott be szkopjéban a 
teréz anya emlékház kápolnájában. 

Az eseményre a magyar nagykövetség és a Macedóniai Magyarok Teleház szer-
vezete hívta a macedóniai fővárosban élő magyar keresztényeket és érdeklődő-
ket. Gábor atya az I. világháború kitörésének centenáriumára figyelemmel a mai 
Macedónia területén elesett magyar katonák emlékének ajánlotta a szentmisét.  
Az Szentliturgiát követően Gábor atya és Dr. Bencze József nagykövet ellátoga-
tott a Magyarok Teleháza központjába, ahol találkoztak a szervezet tagjaival. 
Sutush József elnök bemutatta a Teleház tevékenységét, beszámolt a szervezet és 
a nagykövetség sikeres és aktív együttműködéséről, a Macedóniában élő magya-
rok pozitív megítéléséről.                                                                              B.G.

szent istván Döntése
Első szent királyunk a nyugati kereszténység felvételével bekapcsolta Magyar-
országot Európa vérkeringésébe. Az idő igazolta: jól választott. A magyarság 
jelenét, jövőjét sziklára építette.Az evangélium sziklája megmaradásunkat jelen-
tette és jelenti ma is! Jézus szava a Bibliában mindennapi megtérésre, döntésre 
szólít fel valamennyiünket ma is! Egyszeri végleges döntésre a keresztség szent-
ségében és mindennapi hűséges döntésekre, kisebb megtérésekre. Ugyanúgy, 
ahogy a házasság szentségében. Kimondtuk egyszer a közös, nagy Igent 
életreszólóan. És minden nap kimondjuk hitvesünknek az apró igeneket, további 
döntéseinkkel, nem? Szeretlek, szeretem aki vagy, és szeretni foglak, bármit te-
szel! Ugyanígy egyszer döntöttünk gyermekeink születéséről, de folyamatosan 
életet adunk nekik szeretetünkkel, megbocsátásunkkal. Történjék bármi, amíg 
lehet, fogjuk a kezüket, és életünk végéig mellettük állunk. Hasonló a helyzet az 
unokáinkkal is. Gyermekeink felnevelésének jó gyümölcseit ők kamatoztatják.
Ahogy a Szentírásban olvassuk: „Ha a gyökér szent, az ágak is azok!” Íme így 
növekszik nemzetünk Ég-Ígérő fája!

A következetes jó döntés nemcsak családunkra, de barátainkra, hivatásunkra, 
munkánkra is vonatkozik. Aztán jön a tágabb család: ide tartozom Halásztelekre, 
Egyházközségembe, Magyarországhoz, Kárpát-hazámhoz. Sorsközösségben 
minden magyar testvéremmel. Akármi történjen velem, velünk. Amikor 
Kárpátalján magyar férfiakat mozgósítanak és visznek katonának az idegen 
háborúba, anyaországiként nem lehetünk közömbösek. Ki kell állnunk értük. 
Szelíden, de keményen, egy akarattal. Testvérem, rajtunk a sor. Mit választunk? 
Ha kérdeznek, felelni kell, ahogy Dsida Jenő írja „Tekintet nélkül” című versében: 
„Az úton becsületesen végig kell menni // és repül hozzánk kő is, szitok is, // de 
rózsa, sóhaj is... Krisztusnak és Pilátusnak egyformán szolgálni nem lehet!”

Időszerű bölcs Szent Istvánunk közbenjárását kérni, reá tekinteni. Jézus 
főpapi imájával: „...értük könyörgök, hogy EGY legyenek...” és 
Boldogasszonyunkkal, Máriával:  »Tegyétek, amit Fiam mond!«”

Kérjük hazánk védőszentjét, hogy ide-oda lökdösött komp helyett legyünk 
újra híd Kelet s Nyugat között. „Nem kellünk mi testvér, sem itten, sem ottan // 
a nem kellésekbe beleszomorodtam!” – milyen találó Kányádi Sándor verse. 
Talán azért, hogy egy téveszmével leszámoljunk. A magyarság történelmi hiva-
tása  nem az idegen országok katonai védelme. Bár megtettük, Európa pajzsa 
voltunk. Ám szinte egyik nép sem hálálta meg. Mi önmagunkat védjük, s nem 
őket. Nekünk Krisztus urunk sziklájára épülve továbbra is a maradandót alkotás, 
szolgálat, befogadás, a tisztító szenvedés és lelki megújulás a feladatunk. 
Erősnek, nagylelkűnek, sokszínűnek lenni. Mint a népművészetünk, népzenénk 
és táncaink. Keleti szívvel és nyugati aggyal kapunak lenni. Szeretni az Istent, a 
teremtett világot, és mindazokat, akik mellettünk élnek. Mindennapi jó 
döntéseinket add meg nekünk ma. Amen                                         Balázs Tibor

csaláDtáBor 
iszkaszentGyörGyön
a Halásztelki római katolikus plébánia csa-
ládtábora júliusban iszkaszentgyörgyön volt.

A reggeli, esti közös imádság, a va-
sárnapi szentmise mellett együtt 

fociztunk, csocsóztunk és strandol-
tunk, kézműveskedtünk és filmet is 
néztünk.

Együtt kirándultunk az alcsúti ar-
borétumban és a tabajdi mezitlábas 
sétányon, ahol gyermekeink puha tal-
pacskái ügyesebben trappoltak végig a 
különféle köveken, vízben, sárban, 
kukoricacsöveken, fenyőtobozokon, 
mint a mi nagy tappancsaink.

A programok csak a keretét adták 
az együttlétnek. Bár néha a gyerekse-
regnek azért szüleikre is szüksége  
volt egy-egy probléma megoldásában, 

szinte egész nap csodálhattuk, hogy 
terelgetik egymást, milyen ügyesen 
játszanak, futkároznak, nevetgélnek 
együtt, és hogy oldják meg kisebb-na-
gyobb problémáikat.

És mindezek mellett miért szere-
tem még az iszkaszentgyörgyi tábort?

Mert az ismeretlen családokat egy 
órán belül régi ismerősnek érzem.

Mert a gyerekeim minden gyerek-

kel úgy játszanak, mintha évek 
óta ismernék egymást.

Mert bátran fordulhatok a 
többiek felé, és mindig figyel-
mes hallgatóságra találok.

Mert finomat főznek ne-
künk és nagyon kedvesek a 
konyhás nénik.

Mert Tamás atya maga 
mellé vette a ministránsainkat 
és szeretettel terelgette őket.

Mert a kézműves foglalko-
záson a gyerekek egymásnak fűzték a 
gyöngyöket.

Mert úgy tűnt, a csocsóban előbb-
utóbb mindenki nyert.

Mert a tábort azzal zártuk, hogy 
megbeszéltük a jövő évi időpontját.

És ez mutatja igazán, hogy szeret-
tük ezt a fajta közösséget, és összetar-
tozásunkat egy újabb táborral szeret-
nénk erősíteni.     Somogyi Mihályné

Az idén is sikeres volt 
a katolikus napközis 
tábor a templomban. 
Számtalan program 
színesítette a gyere-
kek nyári napjait.
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a Halásztelki Humánszolgáltató központ négy 
hónappal ezelőtt kinevezett intézményvezető-
jét kérdezte a HH arról, hogy ennyi idő alatt 
miként sikerült beilleszkednie a városunk éle-
tébe és miként kezdett bele az intézményve-
zetői feladatok ellátásába. kecskésné jám-
bor Gyöngyi vázolta a bölcsőde működtetésé-
vel kapcsolatos elképzeléseit is. 

– Ön nem halásztelki. A város pol-
gárai közül kevesen ismerik, kezdjük 
egy bemutatkozással és szakmai úttal, 
amely hozzánk vezetett.

– Martonvásáron lakom, onnan já-
rok naponta Halásztelekre dolgozni. 
Négy hónappal ezelőtt a helyi Képvi-
selő-testület döntésének köszönhetően 
megkezdhettem munkámat a Halász-
telki Humánszolgáltató Központ in-
tézményvezetőjeként. Alapvégzettsé-
gemet tekintve pedagógus vagyok if-
júság és gyermekvédelem specializá-
cióval. A pályám kezdetén 2 évig taní-
tottam felső tagozatos gyermekeket, 
majd egy évig közepesen sérült gyer-
mekek nevelőtanára voltam. Miután 
megszülettek a saját gyermekeim, 
minden energiámat az ő gondozásuk-
ra, nevelésükre fordítottam a követke-
ző években. A gyermekvédelmi tör-
vény 1997. november 1-jei bevezeté-
sével egy időben kezdtem el dolgozni 
szociális területen amelyet először 
munkának tekintettem, majd fokoza-
tosan a hivatásommá, az életem részé-
vé vált. Az elmúlt 17 év alatt számos 
tapasztalatra tettem szert a gyermekjó-
lét és a családsegítés szakfeladatok 
területén egy integrált intézményben, 
ahol 7 évig szakmai vezetői feladato-
kat láttam el. Emellett folyamatosan 
képeztem magam: a Semmelweis 
Egyetemen mentálhigiénés szakember 
diplomát kaptam, szociális szakvizs-
gával rendelkezem, valamint coach és 
mediátor is vagyok. Jelenleg szociális 
menedzser szakra járok a Pázmány 
Péter Katolikus Egyetemre. Eddigi ta-
nulmányaim és a gyakorlati munka-
végzésem olyan átfogó tudást adtak, 
mely segített abban a döntésben, hogy 
a számomra új kihívást jelentő fel-
adattal váltsam fel eddigi munkámat.

– Életében jött tehát egy nagy 
munkahelyi és közösségi váltás. Mi-
lyen volt bekerülni városunk ismeret-
len körforgásába?

– Nem egyszerű döntés 17 év után 
váltani, ismeretlenként bekerülni egy 
munkahelyi közösségbe, egy település 
életébe nem helyi lakosként. Felvállal-
ni egy intézmény kialakításában való 
részvételt, majd pedig a működtetését. 

Mint minden helyzetnek, ennek is 
megvannak az előnyös oldalai, illetve 
a hátrányai is. Igyekszem folyamato-
san építeni a kapcsolatot azokkal a 
szakemberekkel, akik segítik a mun-
kámat, s természetesen a helyi lako-
sokkal is annak érdekében, hogy meg-
ismerjenek, elfogadjanak.

– Hogyan kezdett hozzá a Halász-
telki Humánszolgáltató Központ ki-
alakításához?

– Ennek az intézménynek a kiala-
kítása, elindítása összetett, nehéz fel-
adat, ugyanakkor szép, s nagy kihívást 
jelentő munka, hiszen egy új intéz-
mény létrehozása mindig megadja a 
vezetőnek a lehetőséget, hogy azt a 
szemléletet, s azokat a szakmai tartal-
makat is beépítse, melyeket fontosnak 
tart.

– Az intézmény működéséről mit 
kell tudni? 

– Három egységből áll: a gyer-
mekjóléti s a szociális szakfeladatok-
ból, a védőnői szolgálatból, s az újon-
nan nyíló bölcsődéből. Az előző két 
terület idáig az önkormányzat szakfel-
adataként működött. Az elmúlt 4 hó-
nap alatt sikerült feltölteni a szociális 
terület üres álláshelyeit szakemberek-
kel, a védőnői szolgálat létszáma pe-
dig szeptembertől lesz teljes. A létszá-
mok feltöltése mellett a működtetés, a 
szakmai munka összehangolása, a ve-
zetés kialakítása nagyon körültekintő 
munka, mely részemről nagy odafi-
gyelést igényel.

– Reméljük, mielőbb beindulhat a 
bölcsőde működése is.

– Kiemelt terület jelenleg a bölcső-
de elindítása. Halásztelken a lakosság-
szám a születések számával és a be-
költözőkkel folyamatosan emelkedik, 
így a szükségletek indokolták a böl-
csődei szolgáltatás kialakítását. Az 
1997.évi XXXI. évi törvény a gyer-
mekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szabályozza a gyermekek 
napközbeni ellátásának igénybevéte-

lére a bölcsödét, mint szakszerű gon-
dozást és nevelést biztosító intéz-
ményt, mely a családban nevelkedő 3 
éven aluli gyermekek részére gondos-
kodik a szülő távollétében arról, hogy 
a gyermek egészséges fejlődési feltét-
elei biztosítottak legyenek. Az új böl-
csőde olyan tárgyi feltételeket biztosít, 
mely megteremti azt az optimális kör-
nyezetet, ahol az igénybe vevő kis-
gyermekek olyan légkörben tudnak 
nevelkedni, mely elősegíti fejlődésü-
ket. Rendkívül fontosnak tartom a tár-
gyi feltételek megteremtésén túlmenő-
en a gyermekközpontú, szeretetteljes 
bölcsődei légkör kialakítását, a 
gyermekcentrikus egyéni bánásmó-
dot, mely olyan környezetet biztosít a 
kisgyermek számára, ahol biztonság-
ban, s jól érzi magát, ezáltal elősegítve 
mozgása, beszéde, valamint az értelmi 
képessége fejlődését. Ebben kulcssze-
repe van azoknak a gondozónőknek, 
akik szakmailag, emberileg segíteni 
tudják ennek a szép, ugyanakkor ne-
héz feladatnak az ellátását, akiknek 
képzettségükön túlmenően olyan sze-
mélyiséggel kell rendelkezniük, mely-
lyel a felsorolt feladatokat meg tudják 
valósítani, hiszen a gyermek életében 
az első 3 év meghatározó jelentőség-
gel bír. Napjainkban a bölcsőde a ne-
velési intézmények első állomása lett. 
A bölcsődei gondozás-nevelés terüle-
tén a tanulás fogalmát a lehető legtá-
gabban kell értelmeznünk: Minden 
olyan tapasztalat- és információszer-
zési folyamat, amely tartós változást 
idéz elő a kisgyermek viselkedésében, 
gondolkodásában. Fontosnak tartom 
az optimálisan ingergazdag környezet 
kialakítását, mely lényeges feltétele 
annak, hogy a kisgyermek érdeklődés-
sel forduljon környezete felé, kedve 
legyen az őt körülvevő környezettel 
megismerkednie, abban tevékenyked-
nie, mely segíti az önállósodását. Eb-
ben a tanulási folyamatban tevékeny-

ségekhez kapcsolódva folyamatosan 
fejlődnek a személyes, a szociális 
kompetenciák. Ezekben a helyzetek-
ben a bölcsődei gondozónők szerepe, 
feladatai, lehetőségei sokrétűek. 

– A munkatársait mi alapján vá-
lasztotta ki?

– Leendő kollégáimat és a techni-
kai dolgozóimat is igyekeztem a fenti-
ekre való tekintettel kiválasztani a sok 
jelentkező közül, figyelembe véve, 
hogy mind a szakmai tapasztalattal 
rendelkezők, mind pedig a pályakez-
dők lehetőséget kapjanak részt venni a 
bölcsődei munkában.

– Milyen volt az első találkozás az 
apróságokkal?

– A bölcsődei jelentkezés időszaka 
lezajlott, nagy élményt jelentett talál-
kozni a sok aprósággal és szüleikkel, 
akik élettel fogják megtölteni naponta 
a számukra kialakított épületet. Ter-
mészetesen igyekszünk azoknak a 
gyermekeknek és szüleiknek is segíte-
ni a bölcsődei programunkban leírtak 
alapján, akik várólistára kerültek. 
Olyan szolgáltatások bevezetését ter-
vezzük majd a jövőben, melyek lehe-
tővé teszik, hogy az említett gyerekek 
is valamilyen módon részt vehessenek 
– a lehetőségek és az igények függvé-
nyében – a bölcsőde életében.

– A Képviselő-testülettel és az ön-
kormányzat dolgozóival milyen a kap-
csolata?

– Az eddig eltelt időszakban azt 
tapasztaltam, hogy az önkormányzat 
vezetősége, a kollégáim, a Képviselő-
testület tagjai, azok a szakemberek, 
akiknek a segítségét folyamatosan 
igénybe veszem a felmerülő feladatok 
elvégzése során, segítőkészen állnak 
hozzám, ami segít abban, hogy beil-
leszkedjem a város életébe, s olyan 
minőségi munkát végezzek, mely hoz-
zájárul a lakossági igények magas 
színvonalon történő ellátásához. 

Bódy Géza

A Hunyadi Mátyás általános Iskola, gimnázium és 
Alapfokú Művészeti Iskola tanévnyitó ünnepségének 

időpontja:
2014. szeptember 1-jén, 09.00 óra

Tájékoztatjuk a kedves szülőket, hogy az első szülői érte-
kezleteket az alábbi időpontokban tartjuk:
1-4. évfolyam minden osztálya számára: 

2014. szeptember 1. 17.00 óra
5. évfolyam számára 2014. szeptember 2. 17.00 óra

6-12. évfolyam minden osztálya számára 
2014. szeptember 2. 18.00 óra.

A tankönyvosztással kapcsolatos tudnivalókról a honlapun-
kon és az iskola portájánál találhatnak tájékoztatást. 

BemUtatkozik a BölcsőDe vezetője



7h A L Á S Z T E L K I  h Í R M O N D Óoktatás - HUnyaDis táBorok

2 0 1 4 .  A U G U S Z T U S

A Nemzeti Környezetvédelmi és 
Energia Központ Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság (NKEK) az Új 
Széchenyi Terv Környezet és Energia 
Operatív Program keretén belül „Épü-
letenergetikai fejlesztések és közvilá-
gítás energiatakarékos átalakítása” 
tárgyú (KEOP-5.5.0/A/12-2013) pá-
lyázati felhívást tett közzé, melyre a 
Bocskai István Református Oktatási 
Központ 2013 februárjában pályázatot 
nyújtott be. A NKEK 2013 szeptembe-
ri döntése alapján a Bocskai 
171.668.366 Ft vissza nem térítendő 
támogatásban részesült. Az összesen 
201.962.784 Ft összértékű épület-
energetikai felújítás során idén nyá-
ron sor került a külső oldali nyílászá-
rók cseréjére, a homlokzati hőszigete-
lésre, a világítási rendszer és a kazán-
ház korszerűsítésére, valamint a radiá-
tor szelepek szabályozhatóvá tételére. 
Az energetikai fejlesztéssel egyidejű-
leg került sor az épületek kifestésére, 

a nevelőtestületi szoba korszerű-
sítésére és az utcafronton található is-
kolaudvar parkosítására is.

Az épület-energetikai korszerűsí-
tését az elavult műszaki- és technoló-
giai színvonal indokolta, hiszen az 
ehhez társuló energiaköltségek nehe-
zítették a gazdaságos működtetést. A 
nyertes projektnek köszönhetően 
olyan összetett korszerűsítés történt az 
általános iskolai és a középiskolai 
épületegységben, amely az intéz-
ményt használó tanulók és pedagógu-
sok számára méltó körülményeket 
biztosít a mindennapokban, jelentősen 
emeli a gépészeti és műszaki színvo-
nalat, ezáltal gazdaságosabbá téve a 
működését.

A felújítás révén javul az energia-
felhasználás hatékonysága, csökken a 
károsanyag-kibocsátás, mellyel hoz-
zájárulunk a környezetünk fenntartha-
tóságához.     dr. Papp Kornél főigazgató

épület-enerGetikai 
Felújítás 
a BocskaiBan

csUDajó táBor
„Legtöbb, amit gyerekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak." (Goethe)
Kemence-Szeteharaszton csudajó helyen, csudajó programokkal és ételekkel, 
kedves és szelíd állatokkal, sok játékkal várták gyerekeinket a nyári táborba. 
Táborvezetőnk Fitori Ágnes volt. Köszönjük a felejthetetlen élményeket!

Idén először 40 kisdiák (felső kép) ingyenesen táborozhatott iskolánkban, ezúton 
is szeretnénk köszönetet mondani Szentgyörgyi József polgármesternek, a 
KÖBE biztosítónak és a Mosolytáborok szervezőinek a támogatását, továbbá 
Ferencz Zsolt vállalkozónak, a Multi Work Bt. Uszodatechnika (Hárai Albert-
nek), a Györök Kft.-nek és a Cekara Divat (Ceglédi Krisztinának) a segítő fel-
ajánlásokat, Stefanik Zsolt kollégánknak a technikai segítséget, végül, de legfő-
képp iskolánk vezetőségének, hogy a megvalósításban 
maximális segítséget nyújtottak! Minden kisgyerek ne-
vében KÖSZÖNJÜK!

Van egy varázslatos angol-kézműves tábor minden 
évben az iskolánkban! Az intenzív angol oktatás észre-
vétlenül zajlik, hiszen az csupa élmény és kalandos körí-
téssel társul: sütünk, főzünk, kirándulunk, lovaskocsi 
túrázunk, strandolunk, bográcsozunk, csillagtúrázunk, 
sátrazunk és a bűbájból sosem elég! – jelezték már visz-
sza oly sokan a résztvevők (jobb oldali felső képünk).

Augusztusban a „kisgólyák˝ is egy teljes vidám he-
tet tölthettek iskolánkban: mindamellett, hogy a játékos 
feladatokon keresztül erősödtek azon képességeik, me-
lyek a zökkenőmentes iskolakezdéshez elengedhetetle-
nek – daloltak, mondókáztak angolul és magyarul is, rengeteg élménydús prog-
ramon vehettek részt! (jobb oldali alsó kép)

Táborainkról további képes beszámolók a Mosolytáborok Halásztelek - 
Facebook oldalon találhatóak.                                                 Tallárom Ágota

Július 21-étől egyhetes tábort szerveztünk két nemzeti parkban. A környező tá-
jak, falvak szépsége mindenkit lenyűgözött. Táborhelyünk a Bán patak mellett 
volt. A napos, igen meleg időben különösen jólesett a csodálatos mészkőkép-
ződmény mellett az egerszalóki fürdőben a sokféle élményt nyújtó lubickolás.

A táborozás programjai között szerepeltek  játékok, versenyek és változatos 
helyszíneken túrák:  számháború, foci, röplabda, ping-pong versenyek, termé-
szetismereti játékok, íjászverseny; Bélapatfalván a lebontott külszíni bánya 
megtekintése, aggteleki barlangtúra,  Vörös-tóhoz, Lázbérci víztározóhoz és  a 
Szalajka-völgyben gyalogtúra, és az elmaradhatatlan tábortűz.

Kiemelnénk az aggteleki barlangtúrát, ahol a csodálatos cseppköves termek 
közül a „Hangverseny terem”, s az abban hallható zene hangzása  miatt tátottuk 
a szánkat. A Lipicai-ménesudvar és kisvasutazás  a  Fátyol-vízeséshez örök em-
lék marad. Az utolsó estén a várva várt bátorság próba is felejthetetlen élmény 
marad!

Csodálatos egy hetünk volt, amit a  szülők mellett az  iskolai alapítványunk-
nak és a Tiszta Formák Alapítványnak is köszönünk.

Táboroztatók: Cul Mária és Kun Gabriella (Hunyadi)

BánvölGye táBor
„Csak ott jártál igazán, ahol gyalogoltál.”

A csapat a lázbérci víztározónál

mosolytáBorok
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Részvételi díj:  egyesületi tagoknak 1000 Ft, 
más egyesület tagjainak 3000 Ft, gyermek és ifjúsági horgászoknak ingyenes.

Jelentkezni lehet személyesen a részvételi díj befizetésével 
2014. augusztus 27-ig Szőllősi Tibor (06 30 410 0554),

Révész István (06 30 599 0648) (Iskola utca 64.)
és Szabó István (06 20 387 7523) szervezőknél.

Részletek az egyesület web oldalán:  www.halhorg.webnode.hu
A versenyt támogatja Halásztelek Önkormányzata.

Program:
7.30-8.00 gyülekező a horgásztónál

8.00 helyek sorsolása, résztvevők tájékoztatása
9.00-13.00 horgászverseny

13.30 eredményhirdetés, díjak átadása
14.00 ebéd (marhapörkölt, kenyér, savanyú +italok)

15.00-tól szabad horgászat estig

A Halásztelki Sporthorgász Egyesület
2014. augusztus 30-án megrendezi

BARÁTI
HORGÁSZVERSENYÉT
a tököli horgásztavon!

a Gitártanár
májusban a liszt Ferenc koncertteremben 
tartotta nagy sikerű diploma-előkészítő kon-
certjét Hujber tibor, a zeneiskola gitártanára. 
Hosszú út vezetett számára idáig, de még 
nincs vége: új zenekarával, a manna trióval 
tavaly ősszel Budapesten tehetségkutató ver-
senyt nyertek.

– Öt éven át ingáztál munka mel-
lett a Miskolci Egyetem zeneművészeti 
fakultására. Nagyon nehéz volt? Meg-
érte? 

– Az igazság az, hogy a kötelezővé 
vált szakirányú diploma kényszere 
miatt kezdtem el. Juhászné Margó 
igazgató és Perecsényi Zsuzsa zeneis-
kola vezető együtt agitáltak, hogy 
vágjak bele, menni fog. Egy kicsit 
öregnek éreztem magam ehhez 46 
évesen, de nem hogy nem bántam 
meg, hanem kifejezetten élmény volt. 
Rengeteget tanultam. Most végre el-
játszhatom a klasszikus gitár remekeit, 
Bach A-moll szvitjét, Sor Mozart vari-
ációit, Barrios Katedrálisát, s ez óriási 
örömet okozott a hangversenyterem-
ben is. Nagyon izgultam, remegtem, 
mert bár a vizsgákon már előadtam 
ezeket, egészen más, amikor kapsz 
egy széket a színpad közepén és egy 
teremnyi közönségnek egyedül kell 
eljátszanod.

– Menjünk vissza a kezdetekre. 
Hogyan lettél gitártanár? 

– A zsámbéki tanítóképzőben még 
testnevelőnek tanultam, és utána tíz 
évig Szigethalmon tornatanárként dol-
goztam. De már akkor is órák után 
azonnal a gitáromért nyúltam. Nem 

volt semmilyen iskolám, másoktól le-
segettem el néhány fogást, hiányoztak 
az alapok, nem tudtam, hogyan kell 
szabályosan fogni a hangszert, pendí-
teni a húrt. Igaz, a könnyűzenében 
nem törődnek vele, hogyan tartja vala-
ki a gitárt, de ezek a rossz beidegződé-
sek később akadályoztak a fejlődés-
ben. 1998-ban, harmincöt évesen 
Szentendrén elvégeztem egy kéthetes 

„nyári zeneakadémi-
át”, sokat tanultam, 
azt mondták, tehet-
séges vagyok, és rá-
döbbentem, hogy én 
egész életemben ezt 
akarom csinálni. El-
jöttem képesítés nél-
kül, alacsonyabb fi-
zetésért gitárt taníta-
ni a halásztelki zene-
iskolába. Onnantól 
kezdve folyamato-
san képzem magam. 
Hat évig jártam a 
nemrég elhunyt 
Vereczkey László gi-
tárművészhez, a 
nagy öregek egyiké-
hez, a Gitár ABC 
szerzőjéhez. Utána 
Szilvágyi Sándornál, 
a budapesti konzer-
vatórium Liszt díjas 
tanáránál tanultam, 

aki fantasztikus ember és pedagógus. 
– Én már akkor elámultam a köny-

nyed és biztos dallamvezetéseden, 
technikádon, amikor Halásztelken az 
egykori Hiszi-Piszi Bábcsoport neve-
zetes és telt házas előadásait kísérted. 
De hol kezdtél el játszani önállóan kö-
zönség előtt?

– Vendéglátóztam, éjszakai szóra-
kozóhelyeken duóban játszottam. Hu-
szonkét éve, 1992-ben alakítottuk meg 
a Zsuzsa néni közbelép rockzenekart, 
amely elvileg még most is létezik, 
csak az énekesünk jelenleg London-
ban él és ritkán jön haza. Beugróként 
sok más zenekarban is megfordultam, 
például amikor a Kugli gitárosa eltörte 

a kezét, egyetlen próba után végigját-
szottam egy nagy bulin a teljes műso-
rukat. Tavaly a sportpályai majálison a 
Tüdőfej és a szökevényekben léptem 
fel.

– De a tudásod alapján beférnél 
bármelyik első vonalbeli magyar 
együttesbe is. Merre tovább?

– Két évvel ezelőtt több gitáros-je-
lölt meghallgatása után bevettek a 
Manna trióba. Ez egy akusztikus együt-
tes, Ady, Pilinszky, József Attila és 
Nagy László vers-megzenésítéseket 
játszik. Az énekesnő Kocsány Mariann 
„Manna”, csodálatosan tehetséges és 
csinos, végzettségére nézve pszicholó-
gus, jelenleg egy karaoke-bárt vezet 

Amszterdamban. A zongoristánk Szil-
ágyi Roland, most végezte a zeneaka-
démiát, világtalan létére kiváló ered-
ménnyel. Kezdetben Korom Attila volt 
a zeneszerzőnk, akinek a dalait sokan 
ismerik a Hernádi Judit vezette Kö-
lyökidő tévé-műsorból. Tavaly nyáron 
Grillus Vilmos meghívott bennünket a 
Művészetek Völgyébe, Kapolcsra, ját-
szottunk a Kaláka sátorban. Szeptem-
berben megnyertük vers-megzenésítés 
kategóriában az Antré fesztivált.  Ha 
nyáron előkerül mindenki, meghívlak 
az első koncertünkre.

– Köszönöm, ott leszek!
Holakovszky László

Hujber Tibor, a zeneiskola gitártanára

Zárókoncert:
augusztus 16-án 18 órakor
a Szent László téren
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VII. HAláSZTElkI MESEnAPok
2014. október 3-4.

Kedves Mesebarátaink!

Immár hetedszer kerülnek megrendezésre a Szent László téren 
a Halásztelki Mesenapok, amelynek mottója az idén:

HéTMérFöldES cSIZMáVAl 
HETEdHéTorSZágbAn

Vajon csak egy egyszerű szám a hetes?
Meglehet, ám mégis rendkívül különleges!

Kezdjük együtt kibogozni, mit jelent a matematikában, a csillagászatban, a 
vallásokban, a történelemben, a sportban, a zenében; a mesében?

Akinek kedve támadt csatlakozni ehhez a kalandhoz, vegye fel hétmérföldes 
csizmáját, lépjen gyorsan hetet és jöjjön el a hetedik mesenapra megfejteni a 

hétpecsétes titkot és megküzdeni a hétfejű sárkánnyal!

PályáZATAInk:
1. Rajzpályázat. Minden korosztálytól várunk pályaműveket. Téma: a magyar 

monda- és mesevilág.
2. díjazásra várunk: saját készítésű, hét lakat alatt őrzött kincsesládákat, 

hétfejű sárkányokat.
3. Várjuk azok jelentkezését, akik szívesen tartanak előadást hét magyar 

vezérünkről.
A pályaműveket 2014. szeptember 22-ig várják a mesemátkák:

a Tündérkert Óvodában Nagy Gabriella óvónő, a Hunyadi Mátyás Általános 
Iskolában Jelencsik Valéria, Kecskésné Szöts Annamária, Holakovszkyné 

Bense Aliz, a Bocskai István Református Oktatási Központban és a Lámpás 
Óvodában Prodán Gáborné Emese. A beérkezett pályaműveket a Mesenapok 
alatt kiállításon mutatjuk be. A kiállításra szánt tárgyakat névvel, címmel és 

telefonszámmal ellátva kérjük leadni.

Színes programokkal, mesékkel, tánccal várunk mindenkit!

Az idén is eljön a ládafia bábszínház, róka Szabolcs mesemondó, 
mesejátékot mutatnak be az óvónők, lesz Pittyendáré táncház, 

hétpróba verseny, iskolai osztályok színpadi produkciói és sok más színes, 
érdekes műsor. 

Szívesen vesszük halásztelki fellépők, szerepelni vágyók jelentkezését, 
továbbá akik jó ötleteikkel és tevékeny részvételükkel 

gazdagítanák a mesenapokat. 

A részletes programot később tesszük közzé. 
A rendezvény az idén is ingyenes lesz.

A mesemátkák



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

2 0 1 4 .  A U G U S Z T U S

A HALÁSZTELKI BOXKLUB IMMÁR HAGYOMÁNYOS 

„HAláSZTelki PoFonok” 
neVŰ VerSenYÉT 

2014. AUGUSZTUS 16-ÁN 14.OO ÓRAI KEZDETTEL RENDEZI MEG. 

Előreláthatólag 14 boxklub részvételével közel 40 mérkőzést  
izgulhatunk végig! Halásztelek versenyzői közül 12 fő szerepel, köztük van 

a három Európa Bajnoksági helyezett is. 
Mindenkit szeretettel várunk a rendezvényen!



2 0 1 4 .  A U G U S Z T U S

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

11h A L Á S Z T E L K I  h Í R M O N D ÓHirDetés - sport

SZAkISkOlÁSOk köZÉPISkOlÁJA 
11-12 évfolyam (nappali tagozaton)
•	 érettségire felkészítő képzés (2 év)

GImNÁZIumI OkTATÁS (esti tagozaton)
•	 érettségire felkészítő képzés 

(korábbi tanulmányok beszámításával)

FElSő SZINTű OkJ-S SZAkmAI OkTATÁS 
(esti tagozaton a 13. évfolyamtól) 

A csoportokat elegendő jelentkező esetén indítjuk.

•	 gazdasági informatikus (2 év)
•	 informatikai hálózattelepítő és üzemeltető (2 év)
•	 logisztikai ügyintéző (2 év)

Tanulóink a képzés ideje alatt ECDl bizonyítványt 
szerezhetnek. Felvétel esetén diákigazolvány biztosítható.

Beíratkozás: az iskola titkárságán 2014. 08. 25-től 
folyamatosan.

INFORmÁCIó: BOCSkAI.GImNAZIum@REFORmATuS.Hu 

A Bocskai István Református Oktatási központ
tandíjmentes képzései a 2014/15. tanévben

Több évtizedes gyakorlat – rugalmas oktatás – 
eredményes felkészítés

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

Halásztelki gépgyártó üzemünkbe 
2 fő gyakorlott lakatos szakembert 

keresünk.
Akit keresünk, képes önállóan 

dolgozni, műszaki rajz olvasáshoz 
ért, van gépszerelő-, 

és hegesztési gyakorlata (AWI, CO).
Jelentkezni a gyzs@pr.hu e-mail cí-
men fényképes önéletrajzzal, amely 
tartalmazza a szakmai tapasztalatait.

Hárai: tele 
vaGyUnk élettel! 
a magyar férfi vízilabda-válogatott tagját, a 
halásztelki Hárai Balázst kértük egy rövid ér-
tékelésre a 12–7-es szerb győzelemmel záru-
ló finálé után. 

– Utólag hogyan vélekedsz a szerb 
győzelemről?

– Nagyon jó érzés volt itthon, ha-
zai közönség előtt játszani. Hat mecs-
csen keresztül tartottuk magunkat, jól 
használtuk ki a helyzeteinket, minden 
jól ment. A döntőben sajnos semmi 
nem jött össze, sem az emberelőnye-
ink, sem az emberhátrányos védekezé-
sünk nem működött. Ezeket a hibáin-
kat kihasználva megérdemelten nyert 
a szerb együttes.

– A teljesítmény így is fantasztikus 

volt, de az összecsapás sajnos vere-
séggel zárult…

– A mi országunkban, a mi város-
unkban és a mi uszodánkban a mi ér-
münket más nyakába akasztották. Saj-
nos kell pár nap, míg ezt a vereséget 
feldolgozzuk attól függetlenül, hogy 
nagyon nagy dolog és nagy eredmény, 
hogy a budapesti Európa Bajnokságon 
döntőt játszhattunk. Nagyon jó csapa-
tot állított össze a kapitány, fiatalok 
vagyunk tele élettel és tetterővel.

– Hogyan tovább?
– Folytatjuk természetesen. Au-

gusztus 11-24-ig világkupa van Ka-
zahsztánban (Almati).

– Ezalatt a rövid idő alatt sikerült 
kipihenni magatokat az Eb után?

– Sajnos csak egy hét pihenőt 
kaptunk a világkupára való felkészülés 
miatt, így csak pár nap horgászat fért 
bele a telken.

– A szokásos és elmaradhatatlan 
kérdés: mit üzensz a halásztelkieknek?

– Először is köszönöm a drukko-
lást. Nagyon jó érzés volt, hogy a kö-
zösségi oldalon is több halásztelki 
szurkoló buzdított, valamint szüleim-
nek is nagyon sokan gratuláltak, és 
megerősítettek, hogy a 2. hely nagyon 
is jó eredmény.

Bódy Géza

Hírek 
a viláGkUpáról

A DancEarth TSE, New Collection 
felnőtt lányformációs csapata el-

indult, hogy megméresse magát a vi-
lág számos akrobatikus rock and roll 
formációjával Olaszországban. 2014. 
július 13-án Riminiben került megren-
dezésre a R’N’R történetében először 
a felnőtt lányformációs világkupa. A 
csapat országos versenyeken való si-
keres szerepléssel kvalifikálta magát a 
világkupára. Ezt egy két hónapos ke-
mény felkészülés követte. (A lányok 
az utolsó hétig edzettek, készültek a 
versenyre.) Nagy volt az izgalom, hi-
szen ebben a csapatfelállásban a for-
mációnak ez volt az első nemzetközi 
versenye. A selejtezőben a 9. helyet 
szerezték meg, mely után az úgyneve-
zett „hope round” következett, ahol 

egy remek előadással elsőként jutottak 
tovább a középdöntőbe, itt összesítve 
a 8. helyen álltak. A versenyt végül a 
9. helyen zárták és ezzel 10 csapatot 
utasítottak maguk mögé. A világkupa 
győztese egy magyar formáció lett, 
így a Himnusz az összes magyar csa-
patnak szólt. Gratulálunk nekik a szép 
teljesítményhez!

Ezúton szeretnénk megköszönni a 
rengeteg támogatást, amit a csapat ka-
pott mind a szülőktől, mind az edzők-
től. Külön köszönjük Halásztelek Vá-
ros Önkormányzatának a támogatást, 
mellyel közelebb juttatták a lányokat a 
versenyhez. Kívánunk az egyesület-
nek további szép eredményeket és jó 
felkészülést a következő versenyidő-
szakra. Várunk minden mozogni vá-
gyó kicsit és nagyot egyaránt a szept-
emberben induló óráinkon (www.
dancearth.hu).        Nemes Bettina



MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE KITŰZTE

A HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK
ÉS POLGÁRMESTEREK

ÁLTALÁNOS VÁLASZTÁSÁT.

A SZAVAZÁS NAPJA:

2014. OKTÓBER 12.
A SZAVAZÁS 6.00 ÓRÁTÓL 19.00 ÓRÁIG TART.

A VÁLASZTÓI NÉVJEGYZÉK

A választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről
2014. augusztus 25-ig kapnak értesítést. 

AJÁNLÁS

Jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet. 
A választókerületben választójoggal rendelkező választópolgár 

2014. szeptember 8-ig ajánlhat jelöltet. 
Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat.

A SZAVAZÁS

A választópolgár személyesen, a lakcíme szerinti szavazókörben szavazhat. 

Az a választópolgár, aki 2014. június 23-ig tartózkodási helyet létesített, 
és tartózkodási helyének érvényessége legalább a szavazás napjáig tart, 
átjelentkezéssel a tartózkodási helyén szavazhat. Átjelentkezésre irányuló 

kérelmet 2014. október 10-én 16.00 óráig lehet benyújtani a www.valasztas.hu 
oldalon vagy levélben, illetve személyesen a helyi választási irodában.

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

Nemzeti Választási Iroda

HIRDETMÉNY


