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valamennyi képviselő jelenlétében tartotta  
munkaterv szerinti első rendes ülését az újon-
nan megválasztott képviselő-testület 2014. 
november 28-án, pénteken 13,00 órakor szo-
kásos helyén a márai sándor közművelődési 
Intézmény és városi könyvtár liszt Ferenc 
Hangversenyteremben.

Elsőként Szentgyörgyi József  pol-
gármester köszöntötte a megje-

lenteket és  külön köszöntötte Bóna 
Zoltán országgyűlési képviselő urat, 
akit arra  kért, ha ideje, munkája enge-
di, csatlakozzon a testület munkájá-
hoz, tisztelje meg a képviselőket je-
lenlétével. 

Bóna Zoltán országgyűlési képvi-
selő mindenekelőtt gratulált a megvá-
lasztott képviselőknek és  felajánlotta 
együttműködését Halásztelek és a 
térség fejlődése érdekében. Elmond-
ta, hogy a városlakók és a közte lévő 
jó kommunikáció érdekében Sziget-
szentmiklóson a Kossuth Lajos utca 
10. szám alatt hamarosan megnyílik 
az országgyűlési képviselői irodája, 
de szeretne negyedévente Halásztel-
ken is képviselői fogadó órát tartani. 
Elmondta, sok halásztelki lakos kere-
si meg a közlekedés problémájával, 
hiába van a gerincút, továbbra is ne-
héz kijutni, vagy bejutni a városba a 
késő délutáni és esti órákban. A kör-
nyéket ismerve nem tudja, mit lehet-
ne még tenni, de ha bármi javaslat, 
megoldás megfogalmazódik Polgár-
mester úr részéről, azt köszönettel 
várja és fogadja. 

Végezetül konstruktív együttmű-
ködést, s mivel közel az  Advent, ál-
dást, békességet kívánt mindenkinek.

Ezután az ülés a megszokott rend-
ben folytatódott. Szentgyörgyi József 
polgármester elsőként beszámolt az 
elmúlt időszak eseményeiről, így kü-
lönösen arról, hogy most már a Ma-
gyar Közlönyben is megjelent, misze-
rint az áprilisban kérvényezett hitel-
felvételt a Kormány nem hagyta jóvá, 
ezért a likviditást a folyószámla hitel-
keret megemelésével  kell megoldani.

Az önkormányzat saját forrásból 
teljes egészében kifizette a bölcsőde 
beruházást, ezért közel 30 millió fo-
rintos visszatérítésre várunk a pályá-
zati forrásból, amire nagyon nagy 

szükség van  a december 31-ei zárás 
előtt a város biztonságos működésé-
hez. A napokban sikerült megoldani 
egy hosszú idő óta húzódó problémát, 
az önkormányzati romos, életveszé-
lyessé nyilvánított ingatlanban élő 
idős hölgy átköltöztetésével. 

Elkészült a Kisgyár utcában 
szennyvíz nyomócső szakasz cseréje, 
így remélhetőleg megszűnik a gondot 
okozó szennyvízszag.

A Tököli Szennyvíztisztító próba-
üzeme lezárult, azonban vitás helyzet 
alakult ki az üzemeltetést átvevő Víz-
művek és a projektet lezáró két kivite-
lező cég között. Ez ügyben rendkívüli 
társulási ülés volt Tökölön a múlt hé-
ten. 

A lejárt határidejű határozatokról 
szóló beszámoló ismertetése után a 
napirendek tárgyalása következett.

Elsőként Handeldt István az Ügy-
rendi Bizottság elnöke tájékoztatta a 
képviselő-testületet arról, hogy vala-
mennyi képviselő határidőben eleget 
tett a vagyonnyilatkozat-tételi kötele-
zettségének. 

A következő napirend a Képvise-
lő-testület és szervei Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló rende-
lettervezet megtárgyalása volt. A Ma-
gyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CXXXIX törvény sza-
bályai szerint a képviselő-testület az 
alakuló vagy az azt követő ülésen 
felülvizsgálja szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló rendeletét. A tör-
vény több lépcsőben lépett hatályba, 
és teljes egészében a 2014. évi általá-
nos önkormányzati választások nap-
ján, ekkor lépett hatályba a helyi ön-
kormányzati képviselőre, a polgár-
mesterre, az alpolgármesterre, az ösz-
szeférhetetlenségre vonatkozó új sza-
bályok, valamint ekkor jelent meg a 
méltatlanság intézménye is a törvény-
ben.

Mindezen változások átvezetése, 
és néhány kisebb változtatást követő-
en a képviselők egyhangúan fogadták 
el az előterjesztést és alkották meg a 
Képviselő-testület és szervei Szerve-
zeti és Működési Szabályzatáról 
16/2014.(XII.01.) önkormányzati 
rendeletet.

A napirendek sorában a Polgár-
mesteri Hivatal beszámolója követke-

zett a helyi adóbevételek I-III. ne-
gyedéves teljesüléséről, majd a helyi 
adókról szóló 25/2012.(XI.14.) számú 
önkormányzati rendelet módosítását 
tárgyalták a képviselők. Polgármester 
úr az ülésen javaslatot tett egy sajátos 
probléma, a lízingszerződéssel rendel-
kező ingatlantulajdonosok problémá-
jának kezelése érdekében. 

A helyi adókról szóló  25/2012.
(XI.14.) önkormányzati rendeletet 
módosító 17/2014. (XII.1.) 
önkormányzati rendelet nem változtat 
a bevezetett adónemeken: építmény-
adó, telekadó, iparűzési adó. Meg-
szünteti a sok jogos kritikát is kiváltó 
garázsok adóztatását. Változatlan a 
lakás, iroda, raktár, műhely, üzlethe-
lyiség, vállalkozási célú építmények 
adóztatása, éves mértéke 600,-Ft/ 
négyzetméterről 800,- Ft/m2-re emel-
kedik. Az adómentességek, kedvez-
mények megmaradnak, tehát a lakóin-
gatlan továbbra is mentes az adó alól, 
ha abban az ingatlan tulajdonosa él.

Bevezetésre kerül az egyébként 
adóköteles lakásokra a lakcím szerinti 
bejelentett lakosok utáni kedvezmény, 
mely minden egyes albérleti szerző-
déssel, szabályszerűen bejelentett la-
kos után személyenként 25% adóked-
vezményt jelent. 

Fontos, hogy a mentesség, kedvez-
mény a bevallási kötelezettséget nem 
érinti, tehát a bevallást minden ingat-
lantulajdonosnak be kell nyújtania, és 
a bevallás beadása után az adóhatóság 
állapítja meg a mentességet, illetve a 
kedvezmény mértékét.

A rendelet a telekadó éves adómér-
tékét 100,- Ft/m2-ben állapítja meg, a 
korábbi 30,- Ft/m2-rel szemben.

Pontosításra került az eddigi telek-
adó mentesség, miszerint abban az 
esetben adómentes a magánszemély 
beépített telke teljes egészében, 
amennyiben azt nem vállalkozási célú 
építménnyel építették be.

Újként kerül bevezetésre, hogy a 
magánszemély egy darab 1000 m2-t 
meg nem haladó, beépítetlen telke 
50%-os kedvezményben részesül. Itt 
is, mint az építmény adónál fontos 
tudni, hogy a kedvezmény, mentesség 
a bevallási kötelezettséget nem érinti, 
tehát az ingatlantulajdonosnak a be-
vallását be kell nyújtania, és a mentes-
ség, kedvezmény mértékét az adóha-
tóság állapítja meg.

A negyedik napirendben a képvi-
selő-testület a Polgármesteri Hivatal-
ban foglalkoztatott köztisztviselők 
anyagi érdekeltségi rendszeréről szóló 
rendelet módosítására tett javaslatot 
tárgyalta. A képviselők a Pénzügyi és 
az Ügyrendi Bizottság javaslatával ki-
lenc egyhangú szavazattal megalkot-
ták a 18/2014.(XII.01.) önkormányza-
ti rendeletet a Polgármesteri Hivatal-
ban foglalkoztatott köztisztviselők 
anyagi érdekeltségi rendszeréről.

A következőkben a képviselő-tes-
tület tárgyalta és elfogadta a Halász-
telki Tündérkert Óvoda 2014/2015. 
nevelési év kezdetéről szóló beszámo-
lót, és a Halásztelki Humánszolgáltató 
Központ intézményvezetői pályázatá-
ról szóló tájékoztatót

A Képviselő-testület a költségve-
tésében meghatározott bevétel  teljesí-
tése érdekében úgy döntött hogy a 
2314 Halásztelek, Diófasor utca 80. 
szám alatti, 1606 helyrajzi számú, 806 
m2 alapterületű ingatlant nyílt licites 
eljárásban értékesíti 5.900.000.- Ft in-
duló áron. 

A nyolcadik napirend az önkor-
mányzati tulajdonban lévő Kisgyár 
utcai húsbolt bérleti jogviszonyának 
rendezése volt. Polgármester úr el-
mondta, hogy korábbi bérlő a Kucú-
Hús Kft. jelentős összegű tartozást 
halmozott fel, ami a bérleti jogviszony 
fenntartását ellehetetlenítette, majd a 
helyiséget átadta a 3 Holló Kft.-nek. 

A Képviselő-testület úgy döntött, 
hogy az idei évre elmaradt bérleti díj 
50%-ának a rendezése esetén 2014. 
december hónapra, a fennmaradó 50% 
rendezése után 2019. december 31-éig 
megköti a bérleti szerződés a 3 Holló 
Húskészítmény Kft.-vel. 

A napirendek sorában utolsóként a 
képviselő-testület hozzájárult, hogy a 
Tököl és Térsége Szennyvíztisztító 
Önkormányzati Tárulás Tököli 
szennyvíztisztító telep kapacitásbőví-
tésével kapcsolatos beruházásban az 
önkormányzat többletkapacitást vásá-
roljon, és a 700/2500 tulajdoni hánya-
dát 833,333/2500-ra módosítsa. 

Baloghné dr. Nagy Edit jegyző

Ülésezett a képviselő-testület
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ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY
Halásztelek Város Önkormányzata nyilvános árverésen értékesí-
teni kívánja a tulajdonában lévő 2314 Halásztelek, Diófasor utca 
80. szám alatti belterületi építési telkét.

Az ingatlan adatai:
Halásztelek, Diófasor utca 80. szám, hrsz.: 1606, 806 m2 
alatti kiszabályozott belterületi részben közművesített, 
„kivett beépítetlen” építési telek. A telken egy bontásra ítélt 
25 m²-es gazdasági épület áll. 
Az ingatlan kikiáltási ára: 4.645.670,- Ft + ÁFA, azaz 
5.900.000,- Ft.

  Licitlépcső: 100.000,- Ft;

Árverés ideje:  2014. december 29-én 10:00 óra.

Árverés helye: Halásztelek Város Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatal,  2314 Halásztelek, Posta köz 1.

Minden liciten résztvevőnek a kikiáltási ár 10%-át kell előre-
utalással az önkormányzat (lentiekben feltüntetett) költségveté-
si számlájára történő utalással, amely összeg, sikeres licit esetén 
foglalónak minősül. A befizetett összeg a liciten nem nyert pályá-
zók részére az árverés után visszafizetésre kerül. A licit győztese 
az lesz, aki az ingatlanra a legmagasabb vételárat ajánlja, vala-
mint sikeres licitnek minősül a vételár azonnali rendezése. Licit-
lépcső: 100.000,- Ft.
A licitre az árverés napján 09 óra 45 percig lehet jelentkezni a 
Polgármesteri Hivatal (2314 Halásztelek, Posta köz 1.) a banki 
átutalás kivonatának bemutatásával.

Az ingatlanok vételárát (kikiáltási árát) az Önkormányzat költ-
ségvetési számlájára (K&H Bank Zrt.: 10400195-49575251-
49551006) történő banki átutalással kell kiegyenlíteni (a banki 
átutalás megjegyzésében a következő közleménnyel: „1606 hrsz. 
ingatlan vételára”). 

További információért a Polgármesteri Hivatalban a hatósági ügy-
intéző áll az érdeklődők rendelkezésére a következő telefonszá-
mokon: 06 (24) 518-470-es telefonszámon, illetve személyesen 
ügyfélfogadási időben (2314 Halásztelek, Posta köz 4. I. em. 4.)

Baloghné dr. Nagy Edit jegyző

Karácsonyi hagyományok

Bolgár szenteste
Halásztelek nagyon szép példája a sokszínűségnek: élnek itt német, sváb, bolgár, roma, magyar 
származásúak, saját szokásaikkal, hagyományaikkal. a karácsony mindannyiunk számára az 
egyik legfontosabb ünnep; családi, vallási, sokaknak mind a kettő.

Ismerjük meg egymást kicsit jobban, egymás szokásait, hagyományait – ta-
lán változatosabbá tehetjük saját, megszokott ünnepünket néhány ellesett ötlet-
tel.

Idén a bolgár szentestébe kukkantunk be, Kusev Nikola, a Halásztelki Bolgár 
Nemzetiségi Önkormányzat elnökének segítségével.

– Nálunk a Szenteste a legfontosabb vallási ünnep – meséli – böjtidőszak, 
tehát nem egészen olyan ételeket készítünk, mint a Magyarországon megszokot-
tak. De azért nekünk is van „Terülj Asztalunk”, mindenféle finomsággal. A ha-
gyományos magyar étel december 24.-én a hal, mi, bolgárok, halat december 
6-án, Mikuláskor eszünk, dióval töltött pontyot. 

A karácsonyi asztalról nem hiányozhat a pitka, a bolgár karácsonyi kenyér. 
Emellett ott van az asztalon a böjti töltött szőlőlevél, amelyet – böjt lévén – rizs-
zsel, paradicsommal töltünk, gazdagon fűszerezzük, és mártással tálaljuk. Ehhez 
hasonlóan készül a töltött paprika, szárított paprikából, savanyúkáposztával.

Pitka (bolgár házi kenyér)recept:
Hozzávalók: 1 kg liszt, 6 tojás, 2,5 dl tej, 25 dkg vaj vagy zsír, 1 csomag 

élesztő, só
Elkészítés: az élesztőt langyos vízben vagy tejjel, kevés cukorral és liszttel 

felfuttatjuk, majd az átszitált lisztre öntjük. A sót, a felvert tojásokat a meleg 
tejjel a liszthez keverjük, és elkezdjük dagasztani. Hagyományosan olvasztott 
vajba mártogatott kézzel dagasztották addig, amíg a vaj el nem fogyott, manap-
ság talán hasonló eredményt kapunk, ha a dagasztás során a vajat lassan a keve-
rőtálba csorgatjuk.

Dióval töltött ponty:
Hozzávalók: 1 tükörponty (2-3 kg), 4-5 fej vöröshagyma, olaj, só, bors, 

vegeta, 50 dkg darált dió
Elkészítés: a gerince felől felvágott pontyot megpucoljuk, megmossuk, sóz-

zuk. Az apróra vágott hagymát olajon megpirítjuk, fűszerezzük. Ha kihűlt, hoz-
záadjuk a da-
rált diót, és 
m e g t ö l t j ü k 
vele a halat. 
A l u f ó l i á b a 
burkolva süt-
jük meg. Más 
változat sze-
rint a megtöl-
tött halat kelt 
tésztába bur-
kolva teszik a 
sütőbe.
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A  BOCSKAI ISTVÁN REFORMÁTUS 
OKTATÁSI KÖZPONT

ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK
BEISKOLÁZÁSI

TÁJÉKOZTATÓJA

A leendő első évfolyamosok 2015/2016. tanévre történő 
beiskolázásának főbb időpontjai:

- 2015. JANUÁR 27-28. (KEDD-SZERDA) 9.00 ÓRA
NYÍLT NAPOK  a leendő első osztályosoknak és szü-
leiknek. 
Az első két évfolyamon várjuk az érdeklődő szülőket 
gyermekeikkel együtt. A közzé tett órarend szerinti órák 
látogatását követően tájékoztatót és szülői fórumot tar-
tunk intézményünkről, és a beiskolázás részleteiről. Ek-
kor lehet elvinni a beíratási szándékot megerősítő nyilat-
kozatot is.

- 2015. FEBRUÁR 3. (KEDD) 9.00 ÓRA
PÓT NYÍLT NAP
A fent leírt nyílt napok rendje szerint

- 2015. FEBRUÁR  25 - MÁRCIUS 13.
Családi beszélgetések. Találkozás a leendő elsősök csa-
ládjaival az iskolához visszajuttatott szándéknyilatkoza-
tok alapján. Ez idő alatt a Református EGYMI munka-
társai egyenként felmérik, hogy a gyermekek számára 
várhatóan milyen tehetségfejlesztő szakmai háttér bizto-
sítása szükséges.

- 2015. ÁPRILIS 1-30 BEÍRATKOZÁSI IDŐSZAK
A beiratkozás pontos időpontját a Pest Megyei Kormány-
hivatal közleményben később határozza meg.

MINDEN ÉRDEKLŐDŐ SZÜLŐT 
SZERETETTEL VÁRUNK!

Kovács István igazgató

„az Igazat értenI, a szépet éreznI, 
a jót gyakorolnI kell.”

Az ősz folyamán rendezték meg egész Magyarországon és Kovászna, Hargi-
ta megyében a Nemzetközi Bolyai Matematika és Anyanyelvi Csapatver-

senyt. A Hunyadi Mátyás Általános Iskola 4.a osztálya is jelentkezett a 4 fős 
csapatversenyre.

A verseny során átélték a tanulók az együttmunkálkodás örömét, próbára tet-
ték logikus gondolkodásukat, s eközben összemérték tudásukat. 
A sok gyakorlásnak meglett az eredménye, hiszen matematikából a Pest megyei 
fordulón közel 60 csapatból a Szám-űzők csapata (Ludányi Csenge, Miklósi Vi-
vien, Miskolczi Gréta, Rendessy Bálint) a 10. helyet, anyanyelvből a 80 csapat-
ból a Betűvetők csapata (Ludányi Csenge, Orosz Fruzsina, Rendessy Bálint, 
Szögi Lili) a 2. helyezést szerezte meg.

Gratulálunk a gyerekeknek, ehhez a kimagaslóan jó eredményhez!

mIkulás nap a HalásztelkI 
tündérkert óvodáBan
Hosszú évek folyamán, hagyománnyá vált óvodánkban, hogy mikulás túra keretein belül elláto-
gathatnak nagyobbacska óvodásaink a mikuláshoz.

Átgondolt előkészítő, és a Hunyadi Mátyás Általános Iskola pedagógusaival 
való együttműködő munka után, a túra alkalmával, az iskola alsó tagozato-

sai közül kerülnek ki az út során kialakított állomásokon lévő segítőkész kram-
puszok és manók, akik különböző feladatokkal tették érdekesebbé a Mikuláshoz 
vezető utat. 

Az óvodások lelkesen keresgélték a mikuláshoz vezető jelzéseket, és boldo-
gan feleltek meg az életkoruknak megfelelő feladatoknak, mint pl.: találós kér-
dések, dalok felismerése furulyáról, szaloncukor keresése és válogatása.

A Mikuláshoz érkezvén dallal, verssel és a gyerekek által készített rajzokkal 
kedveskedtek a csoportok. Beszélgethettünk vele, megölelhették a gyerekek és a 
végén nem maradt el a jól megérdemelt ajándék sem.

A Vöröskereszt sütivel, teával és szaloncukorral, nagy szeretettel megvendé-
gelte az odaérkező gyerekeket és felnőtteket. 

Óvodás gyermekeink felmenő rendszerben tapasztalhatják meg, hogy aki 
egykoron óvodásként keresgélte a Mikuláshoz vezető utat, az iskolásként a Mi-
kulás segítőjévé válhat.

Ezen innováció, összefogás, példaértékű városunkban, és szeretnénk ezt a 
hagyományt „jó gyakorlatként „a jövőben is a felnövekvő gyermekek számára is 
biztosítani. 

A kisebb gyermekeinkhez pedig minden évben ellátogat óvodánkba a Miku-
lás, aki lovas hintón érkezett és ajándékait kiosztotta a gyermekeink között.

Nagyon szépen köszönjük mindenkinek a közreműködést, aki hozzájárult 
ahhoz, hogy  sikerült újra a gyerekeknek örömet, meglepetést, élményt szerezni.

Balláné Csányi Krisztina óvodapedagógus
Halásztelki Tündérkert Óvoda
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krIsztus születIk

Így köszöntjük egymást 
mi görögkatolikusok a 

karácsonyi időszakban, 
amire a válasz: dicsőítsé-
tek! Mindez a karácsony 
lelkesedéséből fakad, hi-
szen vallási hovatartozás-
tól függetlenül  e szent na-
pokban mindannyian bol-
dogan tekintünk egymásra 
és a környezetünkre is. Az 
otthoni karácsonyfák egy 
kicsit szent hellyé változ-
tatják életünk legfőbb szín-
terét a lakásunkat. Eszünk-
be jutnak a hajdani kará-
csonyok, szüleink, nagy-
szüleink, a havazás, az ün-
nepi eledelek, a templo-
munk ami betlehemi bar-
langgá változott, mert ab-
ból a barlangistállóból 
egykoron templom lett. 
Krisztus ártatlan kisbabaként megszületett. A legegyszerűbb helyen és módon. A 
Betlehem csöndjében. Nincsenek viták, a napkeleti bölcsek sem tartanak kiselő-
adást, tudományos eszmecserét. Ott csak nyugalom van, békesség, Istentől a 
szeretet és az embertől a meghatódott leborulás. Velünk az Isten! Jövendölte 
Izaiás próféta. És ezt tapasztalhatták meg az egyszerű pásztorok, a napkeleti böl-
csek és velük együtt a karácsony időtlenségében mi is. Hogyan is énekeltek ott 
az angyalok? „ Dicsőség mennyben az Istennek és békesség a földön a jóakaratú 
embereknek!”  Így hát tudjuk, akkor lesz békességünk, ha dicsőítjük az Istent és 
jóakaratúakká válunk. Ezekkel az ünnepi gondolatokkal kívánok minden 
olvasónak áldott Karácsonyt, görögkatolikus egyházközségünk nevében is: Gá-
bor atya

Ünnepi szertartásaink a halásztelki görögkatolikus templomunkban (Bethlen 
G. u. 45.):

dec. 24-én 16 órától Szentliturgia, betlehemes előadással
dec. 25-én 9.30-tól ünnepi Szentliturgia
dec. 26-án 9 órától utrenye, 9.30-tól ünnepi Szentliturgia
dec. 28-án vasárnapi rend szerinti szertartások
dec. 31-én éjjel 23.30-tól évzáró vecsernye
jan. 1-én 9.30-tól újévi Szentliturgia

a napkeletI Bölcsek karácsonya
az első karácsonykor, jézus születésekor „bölcsek érkeztek napkeletről”, és Isten népének 
most születendő királyát keresték (mt 2,1-12).

A napkeleti bölcsek, amikor megérkeznek a betlehemi jászolba, „leborulva 
imádták Őt”. Leborulnak Jézus előtt. Nem más előtt, hanem egyedül Jézus 

előtt! Hiszen a karácsony Őróla szól. Amikor a karácsonyfát kivágják és elsza-
kítják gyökerétől, egy darabig még zöldell, aztán csak egy csupasz, kiszáradt 
fadarab lesz belőle. A karácsony ünnepe is akkor üresedik ki, ha elszakítjuk gyö-
kerétől. Azonban Isten szeretete, amely Jézusban adatott nekünk, mindig képes 
új életet lehelni nemcsak ünneplésünkbe, hanem családunkba, egész életünkbe 
is.

„Leborulva imádták Őt”. A bölcsek keresik Isten népének új királyát, remél-
nek tőle békét és oly sok mindent. Leborulnak előtte, mert tudják jól, hogy jó 
dolog a Békesség fejedelmének szolgálni, de talán volt bennük félelem is. Térd-
re ereszkedve, a homlokukkal a földet érintve borulnak le előtte. Szokás volt így 
leborulni a győztes előtt. És szokás volt, hogy a győztes, ha valaki leborult előtte, 
a nyakára tette a lábát, jelezve, hogy ezentúl ez az ember az övé, és ezentúl neki 
szolgál.

De mi történik a betlehemi jászolban, miután a bölcsek leborultak? Senki 
sem tette a lábát a nyakukra! Hanem, amikor feltekintenek, egy kisdedet látnak 
maguk előtt. És ez tölti el őket csodálattal: ilyen Urunk van, aki hozzánk hason-
ló lett! A karácsony szó megtestesülést jelent: az élő Isten emberré lett. Ilyen 
Urunk van, aki sorsközösséget vállal velünk! Ezt érették meg: olyan Urunk van, 
aki leszállt közénk, nemcsak egy születéshez méltatlan istállóba, hanem minden 
emberi mélységbe is, és közösséget vállal velünk. Látták, ahogy a betlehemi is-
tállót új fény ragyogja be Őáltala, és teszi azt a szomorú és méltatlan helyet ra-
gyogóvá, örömtelivé és a világ legfontosabb helyévé. És láthatták azt is, hogy 
később is sokan borult le Őelőtte, és senkinek sem tette rá a lábát a nyakára, ha-
nem felemelte őket, meggyógyította életüket, megbocsátotta bűneiket, üdvössé-
get és megújulást adott nekik. Ő ezért jött, ezért született meg erre a világra.

Jézus nem azért jött, hogy „jézuskánk” legyen és meghitt hangulatot vará-
zsoljon karácsonykor. Hanem azért, hogy Megváltónk és Szabadítónk legyen, 
aki úgy szeret, hogy az életét is értünk adta, hogy üdvösségünk legyen, és aki a 
nemcsak karácsonykor, hanem minden nap, örömeinkben is, mélységeinkben is 
társunk akar lenni, aki felemelni és megáldani akar bennünket a maga világossá-
gával és szeretetével.

Szeretettel várjuk ünnepi alkalmainkra!
December 24-én 15 órakor ünnepi istentisztelet, gyermekek szolgálatával.
December 25-én 9.30-kor ünnepi úrvacsorás istentisztelet (az alagsorban 

gyermek-istentisztelet).
December 26-án 9.30-kor ünnepi istentisztelet legátus szolgálatával.

Jelényi László református lelkipásztor

2014 karácsony – rómaI katolIkus pléBánIa
DECEMBER 24. SZERDA
Hittanos gyermekeink pásztorjátéka du. 4-kor
Éjféli mise, bemutatja Fekete András ferences atya
DECEMBER 25.CSÜTÖRTÖK
Karácsony első napja, szentmise 1/2 12-kor
DECEMBER 26.PÉNTEK
karácsony másodnapja, szentmise 1/2 12-kor
DECEMBER 28.
Szent Család vasárnapja, szentmise 1/2 12-kor
DECEMBER 31.SZERDA
Év végi hálaadó mise du. 4-kor
2015.JANUÁR 1.CSÜTÖRTÖK
Szűz Mária Isten Anyja, szentmise 1/2 12-kor

Az Istengyermek kegyelmével 
áldott, szent karácsonyt kívánunk 

minden kedves Halásztelkinek!

Kispál György plébános
és munkatársai
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Ha azt mondom első, akkor ehhez 
a szóhoz rengeteg mindent társít-

hatok: első lépések, első osztály, első 
verseny és még sorolhatnám. Biztos 
vagyok benne, hogy az olvasóban 
szintén feltörtek valamilyen emlékek 
és ehhez kapcsolódó érzések, mert az 
ilyen momentumok belevésődnek az 
ember tudatalattijába. Ilyenformán, ha 
ezt mondom, ’első szalagavató a Hu-
nyadiban’, nekem a felemelő érzés 
lesz a hívó szó erre az eseményre.

Amikor megszólaltak a hangsze-
rek a zeneiskolánk tagjainak kezei 
alatt, felcsendültek az ismerős filmbe-
tét dalok, kinyílt az ajtó, és beléptek 
végzőseink osztályfőnökük vezetésé-
vel, akkor eszembe jutott a következő 
mondás, miszerint: „Ha valamit csi-
nálsz, csináld teljes erőbedobással 
vagy sehogy!” Ilyen hozzáállással ké-
szítettük ugyanis Szerényiné 
Sándorházi Anikóval a műsor prog-
ramját, és így visszatekintve, ennek 
eleget tettünk.

A bevonulást követően az esemény 
védnökének -Szentgyörgyi József pol-
gármester- nyitóbeszédével folytató-
dott a műsor. A 12.A osztály nevében 
Nagy Márton fogalmazta meg, hogy 
közeleg a búcsú pillanata, és kirepül-
nek a nagybetűs életbe. Megköszönte 
az osztály nevében az idáig vezető 
úton kapott segítséget a szülőknek, ta-
nároknak, amit a vezetőségnek átadott 
egy-egy virágcsokor is   jelképezett.

Ezután következtek Juhász Zoltán-
né, iskolánk igazgatójának köszöntő 
szavai, majd az est fénypontja, a sza-
lagtűzés. Miután az intézmény törté-
nelmének legelső kék szalagját 
Szerényiné Sándorházi Anikó osztály-
főnök megkapta, sorra tűzte fel diákjai 
mellkasára. 

Az ezt követő szalagtűző műsor-
ban a gimnázium harmadik évfolya-
mos tanulói is közreműködtek. Verset 
mondott Gábrisch Viktória, illetve 
Dzsida Jenő: Hol a bölcsesség című 

 a HalásztelkI HunyadI mátyás Iskola gImnázIumának szalagavatója

prózájából hallhattunk részletet Gere 
Tiffany tolmácsolásában. 

A végzős Mizsér Tamás és tánc-
partnere latin táncokkal kápráztattak 
el minket. Az emelkedett hangulatot a 
12. évfolyam nyitótánca, a bécsi ke-
ringő fokozta. Lélegzet visszafojtva 
figyeltük, hogy ugranak fel a lányok a 
fiúk karjaira, akik egy kört így forog-
tak velük. A látványt hatalmas taps 
övezte, ami annak a ténynek is szólt, 
hogy senki sem potyogott le. Amíg a 
végzős diákok az osztálytánchoz öl-
töztek át, egy képösszeállítást láttunk 
az eltöltött négy év emlékeiből, ami 
alatt László Attila énekelt, ezen kívül 
arra is fény derült egy kisfilmből, 
mely tanárok nyertek a ki volt a ked-
venc tanárod? kategóriában. A humor-
ban gazdag osztálytáncot művészeti 
iskolánk gitárszakos csoportjának elő-
adása követte, mialatt az angolkerin-
gőhöz öltöztek át a diákok.  A záró 
tánc megkezdése előtt  tanáraikat kér-
ték fel egy fordulóra, majd az angol 
keringő részeként a szülők fogadták 
gyermekeik táncra való felkérését. 

A közel két órás programot a diá-
kok hálájuk kifejezésével zárták 
Mizsér Tamás felé, aki végtelen türe-
lemmel tanította be, illetve koreogra-

fálta társainak a szalagavató táncait.  
Köszönjük a szülőknek az ese-

mény megvalósulásához szükséges 
szervezési segítséget, támogatást, a 
11. évfolyam közreműködését, Művé-
szeti Iskolánk növendékeinek, tanárai-
nak pedig a zenei aláfestést, mellyel 
fokozták a kitűnő hangulat megterem-
tését.                Írta: Tipszics Adrienn

köszönet, 
a 40 év 
HalásztelkI 
közszolgálatért
2014. december 5. én óváry gézáné, mizsei 
zsuzsanna, mindenki mosolygós zsuzsija az 
utolsó munkanapját tölti a fogászati rende-
lőben.

40 év – halásztelki egészségügyben 
töltött munka – után nyugdíjba vonul, 
megkezdi megérdemelt pihenését.

Mindenki mosolygós Zsuzsija
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a BocskaI István reFormátus oktatásI központ a szalagtűző ünnepsége

2014. november 29-én tartotta a Bocskai István 
Református Oktatási Központ a szalagtűző ünnep-
ségét a szigetszentmiklósi Városi Sportcsarnok-
ban. Ezen alkalomból 108 diák kapta meg a végző-
söknek kijáró szalagot.
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Zsuzsi egész életében itt élt és 
dolgozott, először Dr. Jakab Anna 
aszisztenseként 1974-től 1979.-ig, 
1979-től 2014. december 5.-ig a fo-
gászati rendelőben tevékenykedett. 
Vaszil doktorral a 35 év alatt jobban-
rosszban együtt vitték a rendelőt. 
Mindig mosolyogva fogadta a bete-
geket, biztosította a patika tisztasá-
got, az eszközök sterilitását, ha kel-
lett fogta a beteg kezét. A Kisgyár úti 
rendelőben az akkor még kisgyermek 
Kalojánnal is sokat foglalkozott, ha 
ideje engedte. 

Szakmai tudása, emberi magatar-
tása biztosította doktor úrnak a nyu-
godt munka körülményeket, a bete-
gek maradéktalan ellátását. Ez alatt a 

hosszú idő alatt a két család kapcso-
lata is rendkívülivé, mondhatni bará-
tivá vált.

Doktor úrral félszavakból és 
mozdulatokból is értették egymást, 
kiváló szakmai munkát végzett, ezért 
Ő köszönetet mond, és úgy érzi, 
hogy Zsuzsi pótolhatatlan űrt hagy 
maga után.

A kiváló szakmai munka mellett 
egész életében tett azért is, hogy Ha-
lásztelken jó dolgok történjenek, fej-
lődjön, szépüljön. 

Könyvei is Halásztelekről szól-
nak, szívvel írt gyöngysorokba fűzve 
a történéseket.

Mizsei Zsuzsanna egy igazi lo-

kálpatrióta, aki szereti városunkat.
Azt hiszem sokan vagyunk akik-

nek a fogászati rendelő ettől a naptól 
már nem lesz ugyan az Zsuzsi min-
denkinek hiányozni fog.

Kívánjuk Neki, hogy nyugdíjas 
évei egészségben, örömökben telje-
nek, reméljük arra is lesz ideje, hogy 
újabb könyvvel ajándékozza meg ,a 
városunkat szerető embereket.

Vaszil doktor gondolatait
lejegyezte:

Zsitnyányiné Pásztor Katalin
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egy művészI 
mérnök
Bár rezessy kinga építészmérnökként a szi-
gorú formákkal dolgozik, festményein a lá-
gyabb vonalvezetésű tájképek, utcarészletek 
szerepelnek. a művésznővel a könyvtárban 
rendezett kiállítás-megnyitóján beszélget-
tünk.

– Mikor kezdett el festeni?
– Tizennyolc éves koromban kezd-

tem el a festészet iránt érdeklődni, de 
az igazság az, hogy nekem a nagyma-
mám és a dédnagymamám is festett. 
Így nyilván a festészetre való hajla-
mot, érzéket nem kellett különösebben 
elsajátítanom, ettől függetlenül grafi-
kát tanultam. 

– Grafikát hol tanult?
– A gimnázium mellett képeztem 

magam a Kisképző esti oktatási rend-
szerében. De ez csak egy mellékvá-
gány volt az életemben. Az érettségi 
után az Ybl Miklós Építész Főiskolára 
jártam mint építészmérnök, majd to-
vábbtanultam a Budapesti Műszaki 
Egyetemen, de utóbbit végül nem fe-
jeztem be.

– Hogyhogy műszaki irányba ment 
tovább? Miért nem egy művészeti kép-
zést választott?

– Nem volt megfelelő a hátterem: 
nem képzőművészeti, iparművészeti 
középiskolát végeztem. Nem voltak 
meg a kellő ismereteim, hogy a művé-
szeti életben érvényesülni tudjak. To-
vábbá nem éreztem úgy, hogy a meg-
felelő szinten állok. Idő kellett ahhoz, 
hogy a festészetben kiteljesedjek. Ter-
mészetesen ez a folyamat nem ért még 
véget és talán sose fog, de már jóval 
letisztultabb a stílusom. Bár jelentkez-
tem az Iparművészeti Főiskola, belső-
építészeti szakára és mivel elsőre nem 
vettek fel, másodszorra már nem pró-
bálkoztam. Mivel maga az építészet is 
művészet,  a matek és a fizika viszont 
elég jól ment, így elindultam a műsza-
ki pályán.

– Hogy kanyarodott vissza a festé-
szethez, mint hobbihoz?

– Mivel nálunk a rokonságban töb-
ben festettek, ezért gondoltam, én is 
kipróbálom. Vásároltam vásznat és 
keretet, festettem egy képet és meg-
lepve tapasztaltam: jé, ez megy ne-
kem! Az első alkotásom nonfiguratív 
volt, mértani elemekből a káoszt fes-
tettem meg. 

– Hogyan képezte magát?
– Múzeumokba jártam, művészeti 

könyveket olvastam. És tanulmányoz-
tam, hogy egyes tárgyakat hogyan le-

máté péter emlékére
– mondd, zene nélkül mit érek én? – énekelték a máté péter emlékesten a márai színpadán.

Igazi időutazásban vehetett részt, aki jegyet váltott a zenés eseményre, me-
lyen Borbás Erika, a Budapest Voices egyik hangja, Mészáros László zene-

szerző-énekes és László Attila, a Csillag születik harmadik szériájának nyerte-
se idézte meg a legendás énekest.

László Attila amúgy pont Máté Péter egyik leghíresebb dalával, a Zene nél-
kül mit érek én című szerzeménnyel zsebelte be a tévés tehetségkutató fődíját. 
Külön érdekesség, hogy amikor az ifjú tehetség később jelentkezett az Euroví-
zió dalfesztiválra, akkor Mészáros László segített neki megírni és hangszerelni 
a dalokat. – László Attila a fiatalkori Máté Péter, jellemre, hangra, hangszínre 
és énektechnika szempontjából is – jellemezte Mészáros a fiatal előadót a kon-
cert előtti napon.

A három énekes az este során olyan klasszikusokat énekelt mint az Egyszer 
véget ér, Azért vannak a jóbarátok és Ez majdnem szerelem volt. A repertoár-
ban azonban nemcsak Máté Péter-dalok hangzottak el, hanem a Hamu és Gyé-
mánt Cserháti Zsuzsától Borbás Erika előadásában vagy egy szerelmes dal El-
vis Presley-től, melyet László Attila énekelt, aki meglepő módon még a rock 
and roll királyát is profin utánozza. Az zenés est házigazdái természetesen fo-
lyamatosan visszatértek a fő csapásirányhoz, újabb Máté Péter klasszikusokat 
énekelve.

A színpad előtt Bakti Zoltán és Nagy Vivien táncosok mutattak pergő-forgó 
mozdulatokat, melyektől még inkább elállt a lélegzet. Az estet az Elmegyek 
című örökzöld zárta.                                                                   P. Szabó Dénes

enter!
A múlt havi számunkban megjelent 
felhívásra nagy örömünkre számos le-
vél érkezett. Az olvasókban kérdés-
ként merült fel, hogy mi az, amiről írni 
lehetne? A válaszunk nagyon egysze-
rű! Írhattok iskolai történetekről, ver-
senyekről, bulikról beszámolókat. 
Ajánlhattok általatok olvasott könyve-
ket, bemutathatod néhány mondatban 
különleges hobbidat, gyűjteményedet, 
akár állatodat. Általatok írt verseket, 
és rajzokat is megoszthattok velünk. 
Mindenről szólhattok, amit egy igazi 
újságíró megírna! A kultúra rovatba 
várjuk korosztályi megkötés nélkül, az 
írni vágyó halásztelki lakosok leveleit 
is. 

Nagy örömünkre jelentkezett ná-
lunk Kovács Judit tanárnő a Hunyadi 
Általános Iskolából, aki felajánlotta, 
hogy önzetlen munkájával szívesen 
segítené kezdeményezésünket. Már 
most nagyon várjuk a hunyadis diák-
újságírók által írt cikkeket.

A mellékelt csodálatos rajzot Pór 
Petra 3.b osztályos tanuló küldte szer-
kesztőségünknek, melyet nagyon kö-
szönünk! Ezzel a csodálatos alkotással 
kívánunk mindenkinek áldott, békés 
szent Karácsonyt a magam és a képvi-
selőtársaim nevében.

Bagaméry Ábelné Hatvany Viktória
Kulturális Bizottság elnöke 

het lefesteni, melyek a legjobb techni-
kák, az anyagok hogyan-miként rea-
gálnak egymásra, a vászonra.  A tech-
nikát saját magam fejlesztettem és 
fejlesztem folyamatosan.

– Sokat kellett gyakorolni mire ki-
alakult a technika?

– Az alkotás olyan, mint egy kuta-
tómunka. Persze, ha valamit újra meg-
festenék most, nem biztos, hogy 
ugyanolyan lenne, mint előtte. Az em-
ber nem léphet kétszer ugyanabba a 
folyóba. Az ember nem léphet kétszer 
ugyanabba a folyóba. Állandóan vál-
tozunk.

– A tájképein feltűnik Budaörs, Iz-
land és Görögország. Miért pont ezek 
a helyek?

– Budaörs esetében egyszerű az 
ok: nagyon sokáig laktam ott. Izland-
ról van egy barátom, aki nagyon szép 
képeket mutatott nekem. Görögorszá-
gon pedig a testvérem felesége járt és 
fényképezet szép tájakat, egyedi épü-
leteket.

– Halásztelket nem kívánja meg-
festeni?

– Egy éve költöztem ide, de itt 
még nem fogott meg a környezet, 
hogy fessek. De majd talán egy Bol-
gárkereket!                  P. Szabó Dénes

Mészáros László, Borbás Erika, László Attila
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Szívből segít a rászorulókon Szitás Lajosné, vagy ahogy mindenki ismeri: 
Piroska. A hetvenkét éves nyugdíjas minden évben tűzifával vagy más hasz-

nos ajándékkal támogatja a halásztelki Vöröskereszt munkáját. Piroska ugyanis 
a város Tüzép üzletét vezeti, és önzetlen támogatásával már sok halásztelki csa-
ládnak segített átvészelni a fagyos, téli napokat. 

Piroska még a rendszerváltás előtt, 1987-ben nyitotta meg a Tüzépet. A vál-
lalkozás azóta is működik, korábban viszont Piroskának több alkalmazottja is 
volt, a fákat bérsofőr szállította, de most már csak a fia az egyetlen munkatársa, 
akivel leginkább a tűzifa eladásából él meg. Az idős hölgy az adminisztratív 
munkát végzi, fia pedig a fát fuvarozza a megrendelőkhöz. Munkája során Pi-
roskában mindig is élt a tenni akarás, már a halásztelki Vöröskereszt megalaku-
lása előtt is jótékonykodott, bálokon, valamint kulturális és gyermek rendezvé-
nyeken adományozott. A legutóbbi Vöröskereszt bál tomboláján is egy ajándék-
kosarat ajánlott fel, mely kávét, teát, bort és csokoládét tartalmazott. Korábban 
a Bocskai István Református Gimnáziumnak is segített, alapanyagot biztosított 
a Kálvin harangláb felállításához. 

Legjobban viszont az ajándékba adott ingyen kaloda tűzifa segít a rászoru-
lókon.  Ráadásul még a szállításért se kell fizetnie a családoknak, mivel 
Piroskáék a szociális fát ingyen szállítják ki. Többen is nagyon hálásak, akiknek 
Piroska már segített. Egyszer egy idős asszony könnyek között borult a segítő-
kész nőre, miután megkapta az ingyen tűzifát. Piroskát a jótékonykodás öröm-
mel tölti el: – Én attól vagyok boldog és kiegyensúlyozott, ha másokon segíthe-
tek. Hetvenkét évesen.                                                                  P. Szabó Dénes

ajándék a mIkulásnak
Mikulás napján debütált a Máraiban Mészáros László, legújabb gyerekek-
nek szóló Mikulás Álomországban című darabja, melyet eddig még sehol 
sem mutattak be.

– Most lett kész a zene, a szövegkönyv, melyet most tanultak be és adnak elő 
először a színészek – mondta a Hírmondónak a darab rendezője.

A történet főszereplője Kati, aki egy öreg favágó kislánya. Egy nap arra a 
következtetésre jut, hogy bár mindenki kap ajándékot a Mikulástól, a Mikulás 
nem kap senkitől. Így Kati úgy határoz, hogy majd ő meglepi az nagyszakállút. 
Útja során Álomországba kerül, ahol találkozik a hóemberrel, akinek elveszett 
az orra, és a komisz krampusszal, aki azt kamuzza, hogy ő a Mikulás. De persze 
ezt péntek este a Máraiban nem hitték el a gyerekek, hiába álcázta magát a sötét 
figura. A dalok mesések voltak, a fénytechnika pedig kitűnő, a művelődési ház 
egy kis időre tényleg Álomországgá változott. A darab végén természetesen a 
Mikulás megkapta az ajándékot egy Télapó igéző dalt.

Mészáros László szerint a pici gyerekek megjegyzik a varázslatos előadáso-
kat, akár egy életen át bennük él az élmény. – Azt szeretném, hogy a gyerekek az 
előadás megnézése után higgyenek a Mikulásban, és ez a hit megmaradjon akár 
még felnőtt korban is.                                                                    P. Szabó Dénes

Hat éves a HalásztelkI vöröskereszt!
kis szervezetből naggyá nőtte ki magát a Halásztelki vöröskereszt alapítvány. Hat évvel ezelőtt 
még csak harmincnégyen csatlakoztak a jótékonysági csoporthoz, jelenleg már kétszáztíz tagot 
számlál a szervezet. az önkéntesek rendszeresen segítenek másokon, hol étellel, hol ruhával.

A halásztelki Vöröskereszt emellett már negyedik alkalommal szervez éves 
jótékonysági bált. – Az idei, november 28-án tartott eseményt is nagy ér-

deklődés előzte meg –mondta Végváriné Nyíri Lidia, a halásztelki Vöröskereszt 
elnöke. A zenés est elő zenekara a Csiga Big Band volt, mely remek hangulatot 
keltett már az est kezdetén. Majd érkezett Kökény Attila, a Megasztár tehetség-
kutató egyik döntős versenyzője, aki bár a műsor fináléján a második helyet érte 
el, de 2010-ben megnyerte az Év Hangja címet. Az énekest Szentgyörgyi József 
polgármester, az esemény fővédnöke kérte fel, az énekes már az első percekben 
magával ragadta a közönséget. A volt megasztáros után újra a Csiga Big Band 
lépett színpadra garantálva a jó hangulatot egészen hajnali négyig.

Köszönjük minden felajánlónak az értékes tombolaajándékot, valamint a 
Süni Óvoda óvónénijeinek a terem díszítését!          Végváriné Nyíri Lídia elnök

Halásztelki Vöröskereszt Szervezet

városI FestőkluB Időseknek! 
Idősebbek is elkezdhetik! Festő tanfolyam idősebbeknek
A szabadidő izgalmas eltöltése, a szellemi frissesség, az új utak kipróbálásá-

nak támogatása érdekében teljesen kezdő festészeti tanfolyamot indítunk Ha-
lásztelken a Márai Sándor Közösségi Házban. Minden festéshez, rajzoláshoz 
kedvet érző idősebb, nyugdíjas halásztelki lakost várunk szeretettel. Előképzett-
ség, rajztudás, nem feltétel. A tanfolyam kedvezményes díja: 500 Ft/alkalom.  Az 
árban a festőeszközök is benne vannak.

A festő órák délelőtti időpontokban, decembertől, havi 2 alkalommal kerül-
nének megtartásra. Előzetes jelentkezés: a Közösségi házban.

 Bagaméry Ábelné Hatvany Viktória

Fával segít pIroska

 Kökény Attila

Szentgyörgyi József polgármes-
ter, az esemény fővédnöke és 
Végváriné Nyíri Lidia, a halász-
telki Vöröskereszt elnöke
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ÁLLANDÓ KLUBOK, KÖRÖK

Lányok, Asszonyok Kézimunka 
Klub

Foglalkozásai: kéthetente szerdán 
14-16 óra között

Időpontja: január 7., 21., február 4.
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 17-20 óra között

Vezeti: Sitkei András

Garabonciás Egyesület
Foglalkozásai:péntek 19-21 között

Vezeti: Popov Szimeonov Trifon

Halásztelek 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

MÁRAI SZÍNI MŰHELY
pénteken 15-19 óra között

Vezeti: Csizmadia Ákos színművész

JANUÁRI ELŐZETES:

2015. január 22. (csütörtök) 18 óra
A MAGYAR KULTÚRA NAPJA

Belépés díjtalan!

VÁROSI KÖNYVTÁR
PROGRAMJA

2015. január 29-én
(csütörtökön) 17 órakor

OLVASÓSAROK

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.



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

2 0 1 4 .  D E C E M B E R

advent a néprajzI mÚzeumBan
2014. november 21-23-án Budapesten, a Néprajzi Múzeumban immár hagyomá-
nyosan adventi virágkiállítás és verseny került megrendezésre a Virágkötők és 
Virágkereskedők Magyarországi Szakmai Egyesületének szervezésében. Ezen a 
megmérettetésen a Bocskai István Református Oktatási Központ virágkötő 
diákjai is rendszeresen részt vesznek. A versenyzők készen hozhatták 
készítményüket. A versenykiírás szerint a koszorútest csak természetes 
anyagokat tartalmazhatott, de a díszítésnél is erre kellett tanulóinknak törekedni. 
Az „én adventi koszorúm” diákkategóriában hat tanulónk indult és az első évfo-

lyamosok kategóriában SOÓS NI-
KOLETT első és NAGY MIRTILL 
második helyezést ért el.

Ezúton gratulálunk diákjainknak 
és felkészítő tanárának, Varga Endré-
nek!

Felber Gyula szakmai 
igazgatóhelyettes

pest megye legjoBB sportolóI, 
sportszervezeteI 2014-Ben
2014. december 12-én rendezte meg Pest Megye Közgyálése és Pest Megye Ön-
kormányzata az idei Sportkarácsony ünnepségét.  

Az eseményen átadásra kerültek az ÉV SPORTOLÓJA, az ÉV LEGJOBB 
CSAPATA, az ÉV EDZŐJE és AZ  ÉV SZABADIDŐ ÉS SPORT SZERVEZE-
TE DÍJAK – együtt ünnepelve azokat a Pest megyei sportolókat, akik kiemelke-
dő teljesítményt nyújtottak idén. 

AZ ÉV LEGEREDMÉNYESEBB ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA 
kategóriában díjat kapott a 

HALÁSZTELKI HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA.

AZ ÉV TESTNEVELŐJE GÖRÖGH ZOLTÁN 
Halászteki Hunyadi Mátyás Általános Iskola pedagógusa.

Az ünnepségen sajnos Görögh Zoltán tanár úr nem tudott jelen lenni egyéb 
elfoglaltságai miatt, a díjakat átvette Juhász Zoltánné igazgató, Kun Gabriella 
pedagógus, valamint az ünnepségen jelen volt Szentgyörgyi József polgármester 
is.

Ezúton gratulálunk a díjazottaknak, valamint kívánunk további munkájukhoz 
jó egészséget és további sikereket!

SOÓS NIKOLETT

NAGY MIRTILL 

Kun Gabriella pedagógus, Szentgyörgyi 
József polgármester, Juhász Zoltánné igaz-
gató Görögh Zoltán az év testnevelője

Wenczel Ferenc, Simicskó István, Juhász Zoltánné és Balogh Gábor
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példányban. –  HIRDETÉSEK MEGRENDELÉSE személyesen, ügyfélszolgálati időben a polgármesteri titkárságon. Érdeklődni lehet telefonon: 06-24/517-271 vagy e-mailben: hirmondo@halasztelek.hu

40 éve tanítok Halásztelken és ez idő alatt 
150 magyar bajnokságot nyertek a tanítvá-
nyaim a diákolimpiákon, illetve az egyesületi 
versenyeken egyéniben, összetettben és csa-
patversenyen. a halásztelki tanítványaimmal 
többnyire Halásztelken edzünk, de nyáron 
csepelen illetve 3-4 éve telente a sIma csar-
nokba is eljutunk.

40 éves tanárkodásom mellett 40 
éve vagyok Csepelen edző, ezért ebbe 
a klubba hoztam az atlétáimat Halász-
telekről. Mindösszesen 4 évig kaptam 
valamiféle juttatást, illetve fizetést a 
klubtól a 40 év alatt. 

Tanítványaim következő verse-
nyeken vettek részt a pályafutásom 
alatt:
I. Olimpia (Atlanta – Bálint Zita – 

hármasugrás)
II. Világbajnokság 

a. Tóth Mónika (több világbaj-
nokság)

b. Tusai Brigitta
c. Répási Petra (100 m-es gátfu-

tás)
d. Jezsek Brigitta (az 2015-ös if-

júsági világbajnokság kereté-
ben van 100 m-es gátfutásban)

III. Felnőtt válogatottak voltak a kö-
vetkező atlétáim (5 fő):
a. Bálint Zita
b. Répási Petra
c. Tóth Mónika
d. Tusai Brigitta
e. Honti Gábor

IV. Junior válogatottak voltak a fent 
említett 5 fő, illetve Szabó Beat-
rix és Sier Zsófia

V. Ifjúsági válogatott a fentieken kí-
vül: Máté Dezső, Szabó Zsuzsa, 
Juhász Krisztina, Kóti Antal, Ka-
tonai Norbert. (Összesen: 12 fő)

VI. Serdülő válogatott volt a fentie-
ken kívül: Mizsei Szilvia, 
Dzsongova Anikó, Nagy Kriszti-
na (15 fő)

VII. A gyerek magyar válogatottban 
az évek folyamán kb. 20-22  atlé-
ta jutott be.

VIII. Országos csúcsokat futottak, il-
letve ugrottak tanítványaim. Ösz-
szesen 19-et.

a. Bálint Zita 15 évesen a 60 m-es 
gátfutás fedettpályás országos 
csúcsát már 28 éve tartja és a 
felnőtt hármasugrás országos 
csúcsát is ő tartja még.

Az elmúlt 25 év atlétikai eredményei

b. Tóth Mónika 25 éve tartja 3000 
méteres fedettpályás ificsúcsot.

c. Tusai Brigitta is jópár csúcsot 
tart még (ő nem halásztelki)

d. Répási Petra 8 csúcsot javított 
60 m-es gáton, 80 m-es gáton 
és 100 m-es gáton. (Serdülő, ifi 
és junior csúcsokat tart még ma 
is.

e. Jezsek Brigitta 60 és 80 m-es 
gátfutásban ma is tartja a ser-
dülő csúcsokat.  A 80 m-es gát-
futás országos csúcsa 11,24 s. 
A régi csúcsot 0,6 s-al javította 
meg, ilyen mértékű csúcsjaví-
tásra még nem  volt példa a 
magyar atlétikában.

A különböző korosztályokban az 
utolsó negyed században 21 magyar 
bajnokom volt Halásztelekről és ők 
gyűjtötték be a 150 magyar bajnoksá-
got a különböző korosztályokban. Az 
utolsó években évente 6-12 OB-t nye-
rünk. Azért el kell mondanom, hogy 
nagyon mostoha körülmények között 
dolgozunk, futó- és ugrópályánk 
nincs, ezért az iskola folyosóján va-
gyunk kénytelenek edzeni, illetve a 
rendkívül kisméretű tornateremben. 
(16x8 méteres).

Görögh Zoltán,
testnevelő tanár, atléta edző

Jezsek Brigitta (345-ös rajtszámmal)

Szabó Beatrix

Sier Zsófia és Répási Petra


