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hALÁSZTELKI

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk Halásztelek város lakosságát 2014. március 15-én 
az 1848-49-es Szabadságharc emlékére rendezett városi ünnepségre.

9.00 órakor: 
ünnepi istentisztelet 
a református templomban.

10.00 órakor: 
Ünnepség
a Hunyadi Mátyás Általános
Iskola és Gimnázium
aulájában.

Ezt követően koszorúzás a Petőfi-kertben, a Petőfi szobornál!

Beszámoló a Böl-
csődeépítésről

A bölcsőde építése terv szerint ha-
lad. A kivitelező Progress B’90 

Zrt. 2013. november 29-én érte el a 
25%-os, 2013. december 18-án a 
40%-os készültségi szintet. Köszön-
hetően az enyhe télnek, még decem-

Épül a bölcsőde, a falak és a tetők is készen vannak már - Fotó: Bódy Géza - OK GÉP 

továBB javult 
a közBiztonság!
eredményes évet zárt a szigetszentmiklósi 
rendőrkapitányság. sokkal kevesebb regiszt-
rált bűncselekmény történt, mint korábban, 
köszönhetően a fokozott és hatékonyabb 
rendőri jelenlétnek és intézkedéseknek. a ha-
lásztelki körzeti megbízotti irodát és az önkor-
mányzat által vásárolt dacia dustert napokon 
belül átadják rendőreinknek, így városunk-
ban még jobb közbiztonságra számíthatunk. 
dr. csipler norbert rendőr alezredes, a kapi-
tányság vezetőjét az elmúlt évről kérdeztük. 

– Hogyan alakultak a miklósi kapi-
tánysághoz tartozó települések bűn-
ügyi adatai?  

– Ha a 2013-as év statisztikai ada-
tait összehasonlítjuk a korábbi 2012-
es időszakkal, sokkal kedvezőbb évet 
zártunk. Hat település tartozik hoz-
zánk, köztük Halásztelek is. A kapi-
tányság mutatószámai önmagukért 
beszélnek: a rendőri eljárásban re-
gisztrált bűncselekmények száma 
2841-re csökkent, szemben a két évvel 
ezelőtti 3725 darabról. A kapitányság 
nyomozás-eredményességi mutatója 
ezzel szemben nőtt, közel 40 százalé-
kot értünk el, amely 2012-ben csupán 
29 százalék körül mozgott. Elmondha-
tó tehát, hogy kollégáim, köztük ki-
emelve a bűnügyes munkatársakat, jól 
dolgoznak. Csökkent a vagyon elleni 
bűncselekmények száma is, míg 2012-
ben 2249, addig tavaly már 1692 eset-
ről szereztünk tudomást. Hozzájön 
még, hogy az ezekhez tartozó nyomo-
zások is sikeresebbek voltak: közel 
4%-kal javult az eredmény. Sajnos 
több testi sértés történt, ez 60-ról 79-re 
nőtt, viszont az ezekkel kapcsolatos 
nyomozások-eredményessége pár szá-
zalékkal javult. Kevesebb lopás tör-
tént (2013-ban 1339, 2012-ben 1797 
darab) és ezek esetében szintén ered-
ményesebbek voltunk, hiszen 17, míg 
egy évvel korábban 10,9 százalékot 
értünk el. A korábbinál szintén jobban 
alakult a rablások nyomozási 

berben tető alá került az építkezés, így 
már fedett, fűtött térben haladnak a 
belső munkálatok a mostani hidegebb 
idő ellenére. A belső teret kokszkály-
hával fűtik, ami nem csak meleget ad, 
de a nedvességet is megköti. Beépítés-
re kerültek a nyílászárók, a szerelvé-
nyek nagy része. 2014. január 30-án 

elérte az épület a 60%-os készültségi 
fokot, ennek fényében a 2014. márci-
us 9-i befejezés tarthatónak tűnik.

A projekt technikai és anyagi hát-
tere biztosított. Még 2013. év végén 
sor került az első kifizetési kérelmünk 
beadására, amelyet csupán egy hiány-

(Folytatás a 2. oldalon)

(Folytatás a 10. oldalon)
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a Helyi 
választási iroda 
közleményei

A választási eljárásról szóló 2013. 
évi XXXVI. törvény 75. § (1) be-

kezdés a) és b) pontjai, valamint az 
országgyűlési képviselők és az Euró-
pai Parlament tagjainak választásán a 
választási irodák hatáskörébe tartozó 
feladatok végrehajtásának részletes 
szabályairól, a választási eljárásban 
használandó nyomtatványokról, vala-
mint a választási eredmény országo-
san összesített adatai körének megál-
lapításáról szóló 28/2013. (XI. 15.) 
KIM rendelet 9. § (2) bekezdésének c) 
pontja alapján – a helyi választási iro-
da vezetőjéről, a választási iroda hiva-
tali helyiségének címéről, telefonszá-
máról, e-mail címéről és fax számáról, 
valamint a választási információs 
szolgálatról – az alábbi hirdetményt 
teszem közzé:

Választási iroda: 
Halásztelek Város Helyi Választási 
Iroda
Vezetője: 
Baloghné dr. Nagy Edit jegyző
Címe: 
2314 Halásztelek Posta köz 1.
Telefonszáma: 
(24) 517-270
Fax száma: 
 (24) 517-270
E-mail címe: 
jegyzo@halasztelek.hu

A választással kapcsolatos infor-
mációk, valamint nyomtatványok a 
www.valasztas.hu internetes oldal-
ról letölthetőek.

A választópolgárok a választással  

tájékoztató 
a képviselő-testület üléséről

Képviselő-testület 2014. február 4-én, kedden 17.00 órakor a munkatervtől 
eltérően, tíz nappal hamarabb, rendkívüli ülésén tárgyalta a Város és 

Intézményei 2014. évi költségvetését.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról 

szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet értelmé-
ben a költségvetési rendelet képviselő-testület elé terjesztésére nyitva álló határ-
idő a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépéséhez igazodik. A 
Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. 
törvény a korábbi évek gyakorlatától eltérően nem 2014. január 1-én, hanem a 
kihirdetését követő napon, 2013. december 22-én lépett hatályba, ennek alapján  
a költségvetési rendelet benyújtására előírt határidő 2014. február 5-e. Szent-
györgyi József polgármester a több mint 70 oldal terjedelmű költségvetési ren-
deletet és mellékleteit határidőben a képviselő-testület elé terjesztette.

A benyújtott költségvetés az önkormányzat összesített kiadási főösszegét 
983.466.- eFt-ban, összesített bevételi főösszegét 983.466.- eFt-ban állapította 
meg.

A képviselő-testület rövid tárgyalás után a Pénzügyi Bizottság javaslatára 
úgy döntött, hogy a 2014. évi költségvetés tárgyalását 2014. február 20-án 
17.00 órától folytatja.

A rendkívüli ülés második napirendi pontját zárt ülésben tárgyalták a képvi-
selők. Az elmúlt év végén létrehozott új, negyedik területi védőnői körzet védő-
női, és a már korábban megüresedett iskolai védőnői állásra benyújtott pályáza-
tokról döntöttek a képviselők. A területi védőnői állást Barabás Gabriella, az is-
kolai védőnői állást Janauschek Anikó nyerte el.

Baloghné dr. Nagy Edit jegyző

kapcsolatos kérdésekre személyesen, 
ügyfélfogadási időben a Helyi Válasz-
tási Irodában kérhetnek tájékoztatást, 
vagy fenti telefonszámon, e-mail cí-
men.

Tájékoztató az országgyű-
lési képviselő-választásról.

A Magyar Köztársaság Elnöke  
2014. április 6-ra,  vasárnapra  tűzte  ki  
az  országgyűlési képviselők 2014. évi 
választását. A választás napján a sza-
vazás 6-19 óráig tart.

 
A szavazóköri névjegyzékben szerep-
lő választópolgárokat a Nemzeti Vá-
lasztási Iroda 2014. február 17-ig vá-
lasztási értesítő megküldésével tájé-
koztatja a névjegyzékbe vételről. Az 
értesítő a szavazókör pontos címét is 
tartalmazza.

Azok a választópolgárok, akik a 
választás napján más településen sze-
retnének szavazni,  legkésőbb  2014. 
április 4-én  16 óráig  nyújthatják be az 
átjelentkezési kérelmet az állandó lak-
cím szerinti helyi választási irodához, 
illetve eddig az időpontig lehet módo-
sítani vagy vissza vonni az átjelentke-
zés iránti kérelmet.

 A választópolgár mozgóurna iránti  
igényét írásban, legkésőbb 2014. ápri-
lis 4-én 16 óráig nyújthatja be  ahhoz a 
helyi választási irodához, amelynek 
szavazóköri névjegyzékében szerepel, 
vagy  a kérelemnek  legkésőbb 2014. 
április 6-án 15 óráig kell megérkeznie 
a szavazatszámláló bizottsághoz.

Változott az ajánlás folyamata. 
Egyéni jelölt az a természetes személy 
lehet, aki a jogszabályban meghatáro-
zott számú – legalább ötszáz – ajánlást 
az erre rendszeresített ajánlóíven ösz-
szegyűjt.

Baloghné dr. Nagy Edit 
HVI vezető

pótlással sikerült eredményesen vé-
gigvinni, és így 5.715.000 forint uniós 
támogatást lehívni. Döntött a Képvise-
lő-testület az önerő pályázat beadásá-
ról, így tovább nőhet a támogatási in-
tenzitás, ennek benyújtása előkészítés 
alatt áll.

Az épület átadását április végére 
tervezzük, szeptemberre az üzemszerű 
működést. Jelenleg a konyhatechnika, 
belső és külső bútorzat közbeszerzésé-
nek előkészítése zajlik. Külön figyel-
met igényelnek egy ilyen volumenű 
beruházás esetében a közműcégekkel 
történő egyeztetések, amelyek majd az 
épület használatbavételi engedélyének 
feltételei. Azon dolgozunk, hogy ezek 

minél hamarabb megoldódjanak, és ne 
kelljen az elkészült épületet sokáig 
üresen hagyni, az engedélyekre várni.

Az önkormányzat nyílt pályázat 
keretében keresi a leendő intézmény-
vezetőt, aki a bölcsőde intézményét 
elindítja, a leendő dolgozókat felveszi. 
Mindezek fényében a működés nyár 
közepére, a gyermekek fogadása 
2014. szeptember hónapban várható.

Örömmel tapasztaljuk, hogy már 
most sokan keresik fel a hivatalt a be-
iratkozás miatt, azonban erre júniusnál 
hamarabb nem lesz lehetőség. Termé-
szetesen a Halásztelki Hírmondóban 
is részletes beszámolót és beiratkozási 
felhívást fogunk közzé tenni a közel-
jövőben.

Szentgyörgyi József polgármester

(Folytatás a 1. oldalról)
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H i r d e t m é n y
A Halásztelek Város Önkormányzat (2314 Halásztelek, Posta köz 1.) 
Képviselő-testületének - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
többször módosított 2011. évi 13.§. (1.) 3.) pontjában foglaltak az egyes 
törvényeknek a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elne-
vezések tilalmával összefüggő módosításáról szóló 2012. évi CLXVII. 
tv. 4.§. és a Településrészek és közterületek elnevezésének, továbbá az 
ingatlanok házszámának szabályainak megállapításáról szóló 8/2011. 
(04. 28.) helyi önkormányzati rendelet 7.§. (1.) bek. alapján a magyaror-
szági hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szó-
ló többször módosított 303/2007. (XI. 14.) Korm. rendeletben foglaltak 
figyelembevételével elfogadott - a 169/2013. (XII. 12.) számú határozata 
alapján a 2314 Halásztelek, (771) hrsz., (772) hrsz. és a (773) hrsz. alatti 
kivett közterületek nevét 2013. XII. 12.-i hatállyal

Ságvári Endre utcáról Bethlen Gábor utcára módosí-
tottam.

A fentiek alapján a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilván-
tartásáról szóló többször módosított 1992. évi LXVI. tv. és a végrehajtá-
sáról szóló többször módosított  146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 28/A. 
§. (7.) bek. foglaltak alapján a közterület név és házszám nyilvántartás-
ban Ságvári Endre utca közterület nevet deaktiváltam és az új  – Bethlen 
Gábor utca – közterület nevet átvezettem.

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

Az érintett ingatlantulajdonos, haszonélvező, az utcában bejelentett 
lakcímmel, cégszékhellyel és telephellyel rendelkező (jogi és) természe-
tes személyeket, hogy az egyes törvényeknek a XX. századi önkényural-
mi rendszerekhez köthető elnevezések tilalmával összefüggő módosítá-
sáról szóló 2012. évi CLXVII. törvény 5. §-a az illetékekről szóló 1990. 
évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat 
igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény 32/C. § 
(1) bekezdését a következő m) pontja alapján  az önkényuralmi nevet 
viselő közterületi név változtatással kapcsolatos irat és okmánycsere ille-
ték és eljárási díjmentes!

A lakcímkártya cseréjét Halásztelek Város Önkormány-
zata Polgármesteri Hivatala hivatalból intézi, átvétel helyé-
ről és idejéről külön értesítést küld!

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

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

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

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

A Református Dunamenti Kistérségi Diakónia járásunk 14 településén látja el az 
otthoni hospice ellátást, a daganatos betegek OEP által finanszírozott, ingyenes 
otthoni ápolását és biztosítja az ápolási eszközök kölcsönzését a betegek részére. 
Az országosan egyedülálló, adományokból felépülő 15 férőhelyes Majosházai 
Hospice Ház a ráckevei és a szigetszentmiklósi járás 20 településén élő felnőtt 
daganatos betegek ingyenes fekvőbeteg-intézményi ellátását fogja biztosítani, 
személyi válogatás nélkül, otthonos környezetben. 

Az építkezést 2013 nyarán kezdtük meg az alapozási munkálatokkal, majd 
ősszel a főépület falait építtettük meg. Az eddig megvalósult építkezés 
15.643.546 Ft költséggel járt. Az építkezésről és az egyesületi munkánkról ké-
szült fotókat és megtekinthetik a honlapunkon és a Facebook oldalunkon. Büsz-
kék vagyunk önkénteseinkre is (163 fő), akik 2013 évben 815 órában segítettek 
nekünk az építkezésen, rendezvényeinken és az adománygyűjtésben.

Szeretnénk megköszönni Halásztelek Város Önkormányzatának, a helyi egy-
házaknak és a lakosságnak a nagylelkű támogatásokat, és továbbra is várjuk az 
adományokat, hogy az építkezést folytatni tudjuk. Az Ön 1000 Ft-os adományá-
ból 3 db tégla vagy 3 db tetőcserép vásárolható meg. Az épülő Hospice Ház tá-
mogatható „Téglajegy” vásárlásával személyesen Bán Ágnes körzeti nővérnél 
tel: 06-70/204-6010, Tóth Mihálynénál Református Egyház tel: 06-70/417-2604, 
Dévai Katalinnál Bocskai Református Oktatási Központ tel: 06-20/851-9250.

Adományt banki átutalással is fogadunk az OTP-nél vezetett 11742180-
20066150 sz. bankszámlánkra – „Hospice Ház” megjelöléssel. Cégeknek adó-
igazolást adunk.

Egyesületünk számít az 1% felajánlásokra is, ezen összegből fedezzük ápo-
lási eszközeink felújítását, karbantartását és a raktárépületünk költségeit. - Adó-
számunk: 18673539-1-13.

Kontha Benőné diakónus – elnök tel: 06-20/58-44-653
Református Dunamenti Kistérségi Diakónia (REDUKIDI) - Otthoni 

Hospice Ellátás - 2339 Majosháza, Kossuth u. 71/a. - Ápolási eszközök 
kölcsönzése – tel: 06-20/311-92-42 (munkaidőben) - diakonia@xnet.hu 

- www.dunamentidiakonia.hu  - Facebook: Hospice Diakónia Majosháza

Hospice Ház adományösszesítő

Település Lélek-
szám:

Adományozó 
összesen

2012-2013 évben adomány 
összesen:

Apaj 1186 9 26 000 Ft
Áporka 1149 2 7 000 Ft
Délegyháza 3488 24 136 000 Ft
Dömsöd 5745 9 27 000 Ft
Dunaharaszti 20738 109 1 014 330 Ft
Dunavarsány 7442 53 669 500 Ft
Halásztelek 9204 9 139 000 Ft
Kiskunlacháza 8858 33 106 000 Ft
Majosháza 1513 142 1 096 200 Ft
Ráckeve 9842 12 63 000 Ft
Makád-Lórév 1567 7 32 000 Ft
Szigetbecse 1346 1 10 000 Ft
Szigetcsép 2349 1 5 000 Ft
Szigethalom 17538 32 95 000 Ft
Szigetszentmárton 2083 0 0 Ft
Szigetszentmiklós 33086 22 364 970 Ft
Szigetújfalu 2096 11 34 000 Ft
Taksony 6323 26 67 000 Ft
Tököl 10418 7 43 500 Ft
össz lakosság 145583   
Budapest  71 972 830 Ft
Országos település  28 280 500 Ft
Külföldi gyülekezet  1 3 271 083 Ft
Állami támogatás  2 6 500 000 Ft
Országos Egyházi támogatás  21 443 800 Ft
ÖSSZESEN  632 15 403 713 Ft

épül a Hospice Ház
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Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár

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

Családi Színházi előadásnak adott otthont  január 31-én este a Márai közösségi 
ház. Zsúfolásig megtelt a nézőtér, izzott a levegő. Felnőttek és gyerekek izga-
lommal várták az előadást.

Nem hiába! Minden korosztálynak kellemes szórakozást biztosított Mészá-
ros László mesemusicalje a Rumcájsz és Manka, ami szenzációs díszlettel, jel-
mezekkel és nem utolsósorban sziporkázó poénokkal volt fűszerezve.

Hatalmas tapsviharral köszönte meg a közönség az előadást.
A családoknak szóló előadás-sorozat a nagy érdeklődésre való tekintettel  

természetesen folytatódik.

rumcájsz és manka – 
 Bemutató a máraiBan

ÁLLANDÓ KLUBOK, KÖRÖK

Lányok, Asszonyok Kézimunka 
Klub – Foglalkozásai: kéthetente 
szerdán 14-16 óra között. Időpontja: 
február 26, március 12 és  26.
A klub tagjai számára ingyenes a 
varrógép használata! 
Vezeti: Halmai Jánosné

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

Sakk-kör keddenként 17 órától 
Vezeti: Sitkei András

Garabonciás Egyesület
Foglalkozásai: csütörtök/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

Musical Stúdió
szombatonként  9-13 óra között
Tanárok: színészmesterség : Csiz-
madia Ákos, Mészáros László, 
beszédtechnika : Makay Andrea, 
szinkronszínészet : Mészáros László 
(CragMusic Studio), tánc és színpadi 
mozgás: Bakti Zoltán (Coledance), 
színpadi smink : Berekszászi Yvett.
Érdeklődni és jelentkezni lehet a 
06 70 317-9572-es telefonon.
Részvételi díj: 6000 Ft/hó.

Ú J   K L U B O K  I N D U L N A K !
Keddenként,az első foglalkozás:

2014. február 18-án 10-11 óra között

HALÁSZTELKI 
BABA – MAMA KLUB 

Szeretettel várjuk azokat az édesanyá-
kat, akik szeretnének a négy fal közül 
csemetéjükkel együtt kimozdulni, más 
babákkal és mamákkal találkozni, egy 
jót beszélgetni, kicsit kikapcsolód-

2014. február 15-én, március 1-én és 29-én  (szombaton) 21 órától hajnalig
RETRO DISCO – Belépődíj: 1500 Ft

2014. március 8-án (szombaton) 20 órától
NŐNAPI BATYUS BÁL – Belépődíj: 1000 Ft

A hölgyeket egy szál virággal köszöntjük! Játszik: Happy Melody Duó
2014. március 9-én vasárnap 9-13 között

CSERE-BERE BÖZRE

ni. Minden héten más – más érdekes 
témával várjuk az Anyukákat pl. az 
anyaság megélése, megváltozott szere-
pek a gyermek születése után, a hozzá-
táplálás nehézségei, mit mikor adhatok 
a babámnak, a sokat vitatott kötődéses 
nevelés, a baba veleszületett tempera-
mentuma, stb.
Egy hely, ahol a babáé és a mamáé 

a főszerep!

Minden hónap utolsó csütörtökjén 
este 18 órakor, első foglalkozás: 

2014. február 27-én 

TUDATOS ÉLET KLUB
 Ha az előadáson akár csak egy ember 
is hall egy olyan mondatot, mely vál-

tozást indít el az életében, akkor már 
érdemes ellátogatnia.  A tapasztalat az, 
hogy nem látjuk a fától az erdőt, remé-
lem sikerül egy kicsit kitakarnom azt 
a fát, hogy lássuk magunkat kívülről. 
Minden foglalkozás más-más témá-
val foglalkozik. Szó esik majd arc-
elemzésről, stresszoldó technikákról, 
tanulási nehézségek megoldásáról, az 
5 szeretetnyelvről, fájdalomcsillapí-
tó technikákról, kineziológiáról... Az 
első téma: Miről árulkodik az ar-
cunk? 9 jellegzetesség, ami segítheti 
a kommunikációnkat. Vezeti: Szabó 
Patrícia kineziológus, numerológus

VÁROSI KÖNYVTÁR PROGRAMJAI

2014. február 27-én (csütörtökön)
 17 órakor

OLVASÓSAROK

2014. március 7-én (pénteken)
17 órakor

HORVÁTH KRISZTIÁN
festőművész

kiállításának ünnepélyes megnyitója
A kiállítás március 28-ig tekinthető 
meg a könyvtár nyitvatartási ideje 

alatt.

A tanfolyamokra és klubokba jelentkezni személyesen (a közösségi házban) vagy  a 20-268-5585-ös telefonon lehet.
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a kultúra napját ünnepeltük január 22-én a 
máraiban. a meghitt ünnepségen felléptek a 
színi tanodások is, szép ernő: május című da-
rabjának részletét adták elő hatalmas siker-
rel, ráadásul telt ház előtt. szerencsére egyre 
több az olyan előadás a máraiban, amely je-
lentős nézősereg előtt megy, ebből is látszik, 
hogy a halásztelkiek közül sokan szeretik az 
igényes programokat.

A polgármester köszöntőjében ki-
emelte: nagy szó Halásztelek éle-

tében, hogy létrejött egy olyan közös-
ségi ház, mint a Márai. Minden kultú-
ra iránt érdeklődő csoportot és egyént 
befogad, így helyet és teret ad a tánc, a 
zene- és színházművészeten át a kézi-

munkázó és társasozó csoportokon 
keresztül a legkülönfélébb kluboknak, 
rendezvényeknek is – mondta Szent-
györgyi József.

Ezután Szabó Julianna mb. igaz-
gató ünnepi beszédében kiemelte: 
Himnuszunk születésnapját legújabb 
kori történelmünk avatta ünneppé, a 
Magyar Kultúra Napjává. Ez az a nap, 
amikor főhajtással emlékezhetünk 
meg legfontosabb közös kincsünkről, 
arról, amely jelzőjét és minősítését ad-
hatja létünknek, amely megkülönböz-
tet bennünket más népektől. Ez a ma-
gyar kultúra. Nem különb és nem több 
mint más nemzetek kultúrája, de a 
földrajzi és történelmi helyzete miatt 
különös státuszú: a velünk együtt élő 

Egyre kedveltebb a Márai
nemzetiségek felelősséggel gondozott 
kultúrájának megőrzésében betöltött 
szerepe által. Nem véletlen, hogy érté-
keink, kincseink közül éppen nemzeti 
himnuszunk születése vált a magyar 
kultúra ünnepévé. Nemcsak a magyar 
sors, történelmünk viharos évszázadai 
sejlenek föl gyönyörű himnuszunk-
ban, hanem a nép által átörökített, 
megőrzött kultúra is.

Az igazgatónő szavai után a Márai 
színi tanodásai adták elő Szép Ernő: 
Május című darabjának részletét. Kö-
szönet illeti a rendezőt Csizmadia 
Ákost, aki színészmesterségre oktatja 
a diákokat és amit lehetett, azt kiho-
zott belőlük. Bizonyítja ezt a közön-
ség hatalmas tapsa is. A „tanoncok” 
gátlásai az előadáson már sokat oldód-
tak a főpróbához képest, a teret beját-
szották és élvezték a játékot is, min-
denki kihozta magából a maximumot. 
A szereplők: Pap Gergő, Bódy Ákos, 
Bellai-Répássy Kinga, Kondorosi Ni-
kolett, Csibi Annamária, Fórizs Gab-
riella, Füsti-Molnár Luca illetve Ger-
gely Attila.  

Az előadás után a Márai dolgozói 
bőséges állófogadáson látták vendégül 
a közönséget, ráadásul a finom étele-
ket maguk készítették. Bízunk benne, 
hogy ez a kulturális fellendülés váro-
sunkban sokak örömére az egyre szí-
nesebb programokkal együtt tovább 
folytatódik.                       Bódy Géza

Az előadás szereplői :Pap Gergő, Bódy Ákos, Bellai-Répássy Kinga, Kondorosi Nikolett, 
Csibi Annamária, Fórizs Gabriella, Füsti-Molnár Luca illetve Gergely Attila

Szentgyörgyi József és Szabó Julianna
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140, avagy „ott 
nem tanul rosz-
szat a gyerek”

Munkácsy Mihály Krisztus-triló-
gia. Nincs nép, melynek ilyen 

kincse volna! És életünkben először 
állították ki a budai várban. Százak és 
ezrek látogatták naponta. Mit ért ebből, 
aki nem ismeri a Bibliát? Mit ért mesé-
inkből, közmondásainkból? A magyar 
gyerekek többsége ezért is tanul hittant 
ősztől az iskolákban. Na és, van hatá-
sa? Csak egy aprócska jel a karácsonyi 
időszak végén (Gyertyaszentelő Bol-
dogasszony): Csepelen és Halásztelken 
közösen szoktunk készíteni adventi 
koszorút. Most sokkal többen jöttek el, 
140 koszorút készítettek. 140 család 
biztosan gyújtott gyertyát az adventi 
estéken! Minek a hittan? Úgyis az ne-
vel, amit a családból hoz. És ma hány 
gyereknek van családja?! Teljes család-
ja! Miért is panaszkodnak a tapasztalt 
óvónők: ma először a fiatal szülőket 
kell nevelniük.

Hát elkezdődött. És most pár hét 
múlva újra döntés előtt állnak a szülők: 
a kis óvodást hittanra, vagy etikára írat-
ja? Döntés előtt állnak a szülők: az el-
sősök és az ötödikesek folytatják-e 
ősztől a hittant? Döntés előtt állnak a 
szülők: elsős és ötödikes gyermeküket 
az etikáról átíratják-e ősztől hittanra?

Megéri? Ha csak annyit tudunk, 
„ott nem tanul rosszat a gyerek”, már 
megérte. Ha pedig a Biblia ismerete ál-
tal érti festményeinket, legszebb verse-
inket, a zeneműveket, a népszokásokat, 
ez már főnyeremény! 

Kedves halásztelkiek, kedves szü-
lők! Adjunk esélyt a gyermekeknek!

Kispál György plébános

Dávid és Góliát küzdelme az 
egyik legismertebb ószövetségi 

történet a Bibliában (I. Sámuel 17. 
fejezet). A kis Dávid küzd a hatalmas 
és jól felfegyverzett Góliát ellen, és 
végül győz. Nem egyszer érezhetjük 
magunkat hasonlóképpen, küzdünk a 
magunk „Góliátjaival”: anyagi gon-
dokkal, családi problémákkal, hada-
kozunk önmagunk gyengeségei, bű-
nei ellen is, és néha úgy érezzük, 
maguk alá gyűrnek fájdalmaink, fé-
lelmeink, reménytelenségünk.

Dávid mégis győz: egy parittyá-
val és egy kis kövecskével győzte le 
az állig felfegyverzett Góliátot. So-
kan vágyakozva olvassák ezt a törté-
netet, de végül a mesék világába utal-
ják, mert bátorító ugyan Dávid győ-
zelme, de abból indulnak ki, hogy a 
mi mindennapi küzdelmeink nem 
mindig végződnek ilyen sikeresen.

Azonban ennek a győzelemnek 
van egy előzménye. Ugyanis a „Góli-
átok” legyőzhetőek – de a kulcs a 
győzelemhez az, ahogyan Dávid küz-
dött. Kínáltak neki fegyvert is, pán-
célt is, hasonlót, mint Góliátnak volt. 
A legtöbb ember azonnal magához 
ragadta volna azokat. Dávid azonban 
letette a kezéből ezeket a fegyvere-
ket, és levette magáról a páncélt is. 
Helyette pedig felvette azt a „fegy-
vert”, amit Isten adott neki. Ezért 
győzhetett ő: mert Isten adta a győ-
zelmet, Isten adott eszközt is a győze-
lemhez, és Dávid elfogadta azokat.

Vannak eszközeink, fegyvereink, 
amiket azonnal bevetünk sikert re-
mélve, de aztán kiderül: mégsem ve-
zettek igazi győzelemre. Amikor a 

Elhunyt 
P. Aczél László Zsongor
pálos szerzetes

Isten akaratát elfogadva a Ma-
gyar Pálos Rend és a rokonok 
tudatják, hogy Dr. Aczél Lász-
ló Zsongor atya 2014. február 
5-én, életének 72. évében a bu-
dapesti pálos kolostorban a 
szerzetesrendi testvérek köré-
ben szentségekkel megerősít-
ve, hosszú, türelemmel viselt 
betegség után csendesen az égi 
hazába költözött. 

Lelki üdvéért az engesztelő te-
metési szentmisét rendtársai és 
paptestvérei közösen mutatják 
be 2014. február 18-én, ked-
den, 11.30-kor a pécsi temető-
kápolnában, majd a pécsi köz-
temető pálos kriptájában he-
lyezik örök nyugalomra.

László atya 1992 és 1999 
között volt a Halásztelki 
Római Katolikus 
Egyházközség plébánosa. 

„Akkor megnyílik magától az ég,
S egy pici csillag sétál szembe 

véled,
S olyan közel jön, szépen moso-

lyogva,
Hogy azt hiszed: a tenyeredbe 

hull.
Akkor – magától – szűnik a vihar,
Akkor – magától – minden elcsi-

tul,
Akkor – magától – éled a remény.
Álomfáidnak minden aranyágán
Csak úgy magától – friss gyü-

mölcs terem.
Ez a magától: ez a Kegyelem.”

(Reményik Sándor: Kegyelem, 
részlet)

ökumené 

Minden év elején az Egyházak Világtaná-
csa döntésének értelmében, a történelmi 

egyházak vezetői és tagjai az egyházak egysé-
géért imádkoznak. 

Itt Halásztelken ebben az évben, február 
6-án a mi görögkatolikus templomunk nyitotta 
meg a kapuit e közös imádságos együttlétre. A 
városunkban működő három történelmi egy-
ház, a református, a római katolikus és a mi 
görögkatolikus egyházközségünk vezetői, 
Kispál György plébános, Jelényi László lel-
kész és Prodán Gábor paróchus a hívekkel 
együtt fordultunk  Istenhez, az egymás iránti 
megbecsülés lelkületét kérvén. Kispál György atya beszédében emlékeztetett arra, hogy Halásztelken a három egyházköz-
ség egymást anyagiakkal is segítve látványos eredményeket ért el. 

Az ökumené görög szó, ami annyit jelent: „mindenkit érintő”. Ez a törekvés, az egyházak mind több téren való együtt-
működése, a családok és családtagok erősebb kötődését is, mint jó példa, erősíti. A régi mondás e téren is igaz, „egységben 
az erő”. Tegyünk meg ezért mindannyian minden tőlünk telhetőt családunk körében is.                Gábor atya

hangos szóra még hangosabbal felel-
tünk. A megbántásra még nagyobb 
bántással. Milyen sokszor bízik az 
ember a maga erejében, eszében, ösz-
szeköttetéseiben, anyagi lehetőségei-
ben vagy a maga furfangjában. Vajon 
igazi győzelemre visznek-e? Problé-
mát győzünk le így, vagy csak a má-
sik embert próbáljuk? És közben nem 
veszítjük-e el mások bizalmát, barát-
ságát, közelségét?

Dávid letette a maga fegyvereit, 
és felvette azt, amit az Úr adott a ke-
zébe. Próbáltunk-e már másképp 
küzdeni, mint szoktuk? Nem egymás 
ellen, hanem egymásért? Nem a ma-
gunk indulatai, elméletei szerint, ha-
nem Isten Igéje szerint, egészen más-
képp, ahogy belőlünk fakadna? Pró-
báltunk-e megbocsátással, türelem-
mel, szelídséggel küzdeni? Próbál-
tunk-e bűnbánattal, belátással, alázat-
tal küzdeni, ami által az Üdvözítő és 
Szabadító Urunkkal kerülhetünk 
kapcsolatba, és ami által megtisztított 
szívvel, indulatokkal élhetünk meg 
konfliktusokat, hogy ne essünk újból 
és újból ugyanazokba a melléfogá-
sokba? Tudjuk-e az üdvösség bizo-
nyosságával megélni fájdalmunkat, 
gyászunkat és a szabadítás bizonyos-
ságával minden mélységet?

Isten ezt kínálja Jézus kegyelme 
által: üdvösséget és a maga világos-
ságát, erejét, és megtisztított szívet. 
Vagyis olyan „fegyvert”, ami által 
valóban győzhetünk.

Jelényi László
református lelkipásztor

küzdelmeink és győzelmeink
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Az Összefogás Halásztelekért Egyesület immár hagyományosan, minden év-
ben közzéteszi előző évi gazdálkodásának főbb mutatóit. Teszi ezt azért, 

mert vállalt feladatainak pénzügyi fedezetét – a tagsági díjak és adományok mel-
lett – elsősorban önkormányzati támogatás biztosítja. Elszámolási kötelezettsé-
günkön túlmenően fontosnak tartjuk önökkel is megismertetni, hogy mire hasz-
náltuk fel a pénzüket. Hiszen ez a pénz az önök pénze, az adófizető halásztelkiek 
pénze.

2013. évben 350 ezer forint önkormányzati támogatást nyertünk, amely ösz-
szeget az utolsó fillérig a köz javára költöttünk. Június 3-án este elhoztuk Ha-
lásztelekre az Európában is méltán híres Szentegyházi Gyermekfilharmóniát. A 
Nemzeti Összetartozás Nap tiszteletére emlékműsort szerveztünk, melynek 
sztárvendége Vikidál Gyula, Liszt díjas énekes volt. Mindkét rendezvényünkről 
százak térhettek haza csodálatos élményekkel gazdagabban. A tavalyi évben is 
mint mindig, nemzeti és állami ünnepeinken koszorúztunk, illetve részt vettünk 
a városi rendezvényeken. A Garabonciás Egyesülettel közösen láttuk vendégül a 
szüreti felvonulókat. Megrendeztük a II. Halásztelki Összefogás Napot, melynek 
keretében délelőtt közlekedésbiztonsági programokat és bemutatókat szervez-
tünk, kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Az esti jótékonysági bál bevételét, (kö-
zel 100 ezer forintot) a nehéz sorban élő halásztelki gyermekek javára fordítot-
tuk. Karácsonykor mesekönyvekkel ajándékoztuk meg a Lámpás Óvodát. Ezek-
ből a programokból érzékelhető, hogy azok költségei jóval meghaladták az ön-
kormányzat támogatási összegét, vagyis nagy szükségünk volt az ún. egyéb 
adományokra is, amit hálás szívvel köszönünk mindenkinek. Őszintén reméljük, 
hogy 2014-ben is bizalmukba fogadnak bennünket és egyesületünk programjait 
megtisztelik jelenlétükkel.         Balázs György elnök  

vöröskereszt

Örömmel tájékoztatjuk a Tisztlt Lakosságot, hogy a 
decemberben megrendezett Vöröskereszt Jótékony-

sági Bál bevételéből Halásztelken 100 rászoruló családnak 
tudtunk segíteni. 1800 kg burgonyát, 600 kg hagymát és 
38 kg szaloncukrot osztottunk ki még karácsony előtt.

A rászorulók nem jelentkezési alapon, hanem az intézményvezetőktől kért 
ajánlások  alapján (Hunyadi Mátyás Iskola, Bocskai Oktatási Központ, Tündér-
kert Óvoda és Süni Óvoda)  kerültek a családokhoz. Meggyőződésünk, hogy a 
jótékonysági célú rendezvények nemes célt szolgálnak, ezért fogunk a jövőben 
is hasonlókat szervezni. Köszönjük még egyszer a támogatóknak és mindenki-
nek, aki hozzájárult a rendezvény sikeréhez!

Végváriné Nyíri Lídia Vöröskereszt Halásztelki Szervezetének elnöke

2014. január 29-én tartottuk az év első véradását városunkban. A 
hideg és a hóesés ellenére most sem hagytak cserben véradóink.  
35 megjelent véradóval zártuk a napot és ebből 9 új véradó volt. 
Ezúton is köszönjük mindenkinek a részvételt és a segítséget!

Következő véradásunk 2014. április 25-én lesz, amire 
szintén szeretettel várjuk régi és új  véradóinkat!

 Halásztelki Vöröskereszt Alapszervezete

a kultúra iránt érdeklődők ismét ünnepelhettek, a ha-
lásztelki olvasósarok éppen egy éve alakult. ez elmúlt 
idő alatt beigazolódott, hogy úgy a könyvesboltokban, 
mint pedig városunk könyvtárában „zavarba ejtően” nagy a választék, ugyanakkor az olvasásra 
szánt idő bizony korlátozott. ebből következik, hogy szívesebben olvasunk olyan könyvet, amelyet 
barátunk, vagy ismerősünk személyesen ajánl.

Igen nagy örömmel tölt el, hogy a fent említett személyes ajánlat módszere 
Halásztelken immár szervezett formában is működik. Ez idő alatt igazi közös-

séggé formálódtunk, a rendszer ereje tagjaink számával arányosan nő – mondta 
a HH-nak Oláh Kálmán, a csoport egyik megálmodója. Hangsúlyozta: az Olva-
sósarok csoport nyílt és kötelezettségektől mentes és ez így is marad. Az elmúlt 
év alatt közel 130 darab könyvről beszélgettünk, amely természetesen nem azt 
jeleni, hogy mindenkinek mindegyiket olvasni kellett volna. 

A mi kedvenceinket alul láthatják és mindegyikről bővebben olvashatnak a 
Facebook Olvasósarok csoportbejegyzései között, hiszen a tagok „beszélgetése” 
alapvetően ezen a közösségi portálon folyik, de minden hónap utolsó csütörtö-
kén személyesen is találkozunk Halásztelek gyönyörű könyvtárában. Szabó Ildi-
kó és Szabóné Léces Katalin munkatársak ezeket az összejöveteleket kellemes 
teadélutánná varázsolják. Az ember azt hinné, hogy a könyvet olvasni kell, nem 
pedig beszélni róla. Ezek a délutánok erre bizony rácáfolnak! Élménybeszámo-
lók, kedvenc idézetek és időnként parázs viták is alakítják a hangulatot. Tavaly 
több sikeres író-olvasó találkozó is volt, bízom benne, hogy ez a hagyomány az 
idén is folytatódik majd.  

Egy év után visszatekintve felmértük a szépen gyarapodó társaság aktivitását 
és nagyszerű eredményre jutottunk: a tagoknak közel 60 százaléka rendszeresen 
olvassa bejegyzéseinket, kommentel, lájkol, részt vesz a virtuális diskurzusban. 
Ugyanakkor szükségesnek tartom megjegyezni, hogy az Olvasósarok léte to-
vábbra is elsősorban a résztvevők aktivitásán múlik. Nyitottak vagyunk az új 
ötletekre, javaslatokra, ehhez pedig új tagok kellenek, így számítunk az olvasni 
szerető fiatalokra is. Nagyon könnyű csatlakozni hozzánk, ehhez csupán be kell 
jelölni bennünket a Facebookon, vagy személyesen találkozhatunk a könyvtár-
ban.       Bódy Géza
Ezeket a műveket ajánlották a legtöbben és értékelték a legjobbra: 
Gróf Nádasdy Borbála: Zagolni zabad (37 pont), Vámos Miklós írása a Szitakötő (28 
pont), William Blacker: Időtlen utakon (20 pont), Gulyás Dénes: Mekkora Isten tenye-
re (20 pont), Paula McLain: A párizsi feleség (20 pont), Krénusz József : Negyven év a 
Metropolitan operában (20 pont), Nelson De Mille: Visszatérés Vietnamba (19 pont).

egy éves az olvasósarok nyitott zseBBel

sportHorgász taggyűlés
A Halásztelki Sporthorgász Egyesület 2014. február 8-án tartott tisztújító köz-
gyűlésén a jelenlévő tagság elfogadta a vezetőség beszámolóit és lemondását. A 
tagság új vezetőséget választott: Halmai Csaba elnök, Révész István titkár, Mo-
noki Endréné gazdasági vezető, Oláh Barna, Hegedűs András és Antoni Károly-
né ellenőrző bizottsági tagok, valamint Szabó István verseny- és ifjúsági felelős 
személyében. Az egyesület döntött nevének Halásztelki Sporthorgász, Sza-
badidő- és Vízisport Egyesület-re történő változtatásáról. A vezetőség tervei-
ben szerepel, hogy a horgászaton kívül immár a nevében szereplő más területe-
ken is szerepet vállaljon. A horgászengedélyekkel kapcsolatos ügyntézés az 
egyesület irodájában (Dózsa Gy. út 3.) szombatonként 8-12 óráig lesz.
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Beiskolázási program
Folytatódik a Bocskai István Református Oktatási Központ Általános Iskolájá-
nak beiskolázási programja! 2014. január 21-22-én, majd február 4-én tartotta a 
református általános iskola a nyílt napokat, ahol a tanítási órák látogatása mellett 
az intézmény pedagógiai célkitűzéseivel is megismerkedhettek az érdeklődő 
szülők. A nyílt napok alkalmával a részvevők elvihették az intézménybe történő 
jelentkezést tartalmazó szándéknyilatkozat nyomtatványát. Akik nem tudtak 
megjelenni a nyílt napokon, a nyilatkozatot kérhetik az iskola titkárságán, vagy 
letölthetik a www.bocskairefatisk.hu/közérdekű/dokumentumok/le-
töltések fül alól. 

A nyilatkozatot 2014. február 21-ig kell eljuttatni az iskolába.
 2013. március 3-28. között kerül sor a családi találkozásokra előzetesen 

egyeztetett időpontban. A beszélgetések alkalmával a Magyarországi Reformá-
tus Egyház Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény munkatársai 
egyenként felmérik, hogy a gyermekek számára várhatóan milyen tanulást segítő 
szakmai háttér válhat szükségessé, illetve – igény szerint – tanácsot adnak a 
szülőknek az iskolakezdéshez. Az intézmény köszöni Halásztelek valamennyi 
óvodájának segítő közreműködését.

A beiratkozásra a kormányhivatal által meghatározott időpontban áprilisban  
kerül sor. Erre az alkalomra a postázott felvételi határozatban felsorolt személyi 
dokumentumokat kell hozni. 

Változatlanul minden érdeklődő szülőt szeretettel vár, a Bocskai István Re-
formátus Oktatási Központ Általános Iskolája!               Kovács István igazgató

önzetlen segítség
A Tündérkert óvodában az elöregedett padok már igen rossz állapotban voltak, 
éppen ezért néhány képviselő összefogva a halásztelki polgárőrökkel januárban 
úgy döntött, hogy megelőzve a balesetet segít a kisgyermekeken. Így azok a 
csiszolás és festés után ismét újszerűek lettek a csemeték legnagyobb örömére. 
Az intézmény vezetője Urbán Miklósné is megköszönte az áldozatos és önzetlen 
munkát.                     BG

Újabb intézménybe került 
defibrillátor, amelyet a Szociális 

Bizottság vásárolt. Az újraélesztő ké-
szüléket januárban adták át az iskolá-
nak, amelyet a folyosón helyeztek el, 
hogy bárki számára elérhető legyen. 
Ehhez azonban a működését is ismerni kell/kellene!  

A készülék átadása után – többek között a testnevelő tanárok részvételével – 
bemutatták a  használatát és a szakszerű újraélesztési technikákat, mindezt elmé-
letben és gyakorlatban egyaránt.

A szakemberek a tanfolyamon hangsúlyozták: az újraélesztést a segítség-
nyújtónak kell a megadott normák szerint végezni, a készülék „csupán” segítsé-
get jelent ebben a mentők kiérkezéséig. A defibrillátor tehát életmentő eszköz, de 
az újraélesztés emberi erővel történik! 

Az újraélesztés technikája egyébként gyakran változik, így nem árt felfrissí-
teni a tudást sem, hiszen ilyenkor értékes másodperceken is múlhat az élet. Fel-
téve, ha nem karba tett kézzel állunk a bajba jutott felett, hanem szakszerű segít-
séget nyújtunk, és azonnal cselekszünk! Az oktatók kiemelték: ezeknek a 
defibrillátoroknak a használata egyáltalán nem bonyolult, hiszen ábrák és han-
gok is segítik a szakszerű alkalmazást. Amit meg kell tanulni, az az elsősegély-
nyújtás pontos metodikája.

Halásztelken immár a Hunyadiban, a Bocskaiban és a Sportcentrumban is 
található újraélesztő készülék, amelyet megadott időközönként az azokért felelő-
sök hitelesítetnek és felülvizsgáltatnak. 

Merjünk és segítsünk életet menteni, ne álljunk tétlenül a beteg mellett és ne 
várjunk a mentők kiérkezéséig!    Bódy Géza

deFiBrillátor  a  BocskaiBan!

Farsangi bultit rendeztek a Hunyadiban 
február 8-án. Az ötletes jelmezekben a gyerekek fergeteges hangulatot varázsoltak az au-
lába a szülők és a tanárok legnagyobb örömére. Fotók: Stefanik Zsolt.

Farsang a HunyadiBan!

KÖZLEMÉNY – A Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Mű-
vészeti Iskola a nevelési oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII.31.) 
EMMI rendelet 182/A § (1) bekezdése alapján 2014. március 3-án (hétfőn) 17.30 
órakor tájékoztató szülői értekezletet szervez az iskola aulájában, ahol a Halásztel-
ken hitéleti tevékenységet ellátó egyházi személyek tájékoztatják az érdekelteket a 
2014/15. tanévben választható hit- és erkölcstan oktatásról. E szülői értekezletre az 
iskola várja a 2., 5-6. illetve az következő első évfolyamos tanulók szüleit is.
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Halásztelki csapat (az Interspect 
Kutatócsoport) nyerte a „Kör-

nyezet és Biztonság Globális  Ellenőr-
zése” európai műholdas földmegfi-
gyelési záró konferencia és 
országfelmérés pénzjutalommal is 
járó díját és elismerését. 

Az említett program központi vita-
témája a 2014-ben felbocsátandó új 
európai térképészeti műholdak, és 
azok fényképeinek hozzáférhetősége, 
a műholdképek közlési szabványainak 
irányelvei voltak, a díjat elsősorban az 
erre irányuló javaslatokért és adat-
rendszer ötletekért kapták.

A díjazottakról korábban a NASA 
egyik műholdrendszerének adatfel-
dolgozásában való részvétel és a mű-
holdas globális erdőtűz és szennyezés 
előrejelző rendszer népszerűsítése 
kapcsán lehetett hallani, többek között 
a National Geographicban.

Nem ez az első méltatásuk idén: A 
csapat tavasszal megnyerte az Orszá-

perlei gyula (62) alighanem a legprecízebb 
kezű halásztelki, hiszen képes egy szarvas-
agancs keresztmetszetébe, vékony szeletébe 
belefaragni egy teljes erdőrészletet, 
ágasbogas agancsú bőgő szarvassal, vaddisz-
nóval.

Úgy mondja, apjától örökölhette a 
pontosságot, aki az Országos 

Mérésügyi Hivatalban volt esztergá-
lyos.  Ő maga szerszámkészítő lett, a 
Csepel Művekben, majd a Csepel Au-

adnak a Halásztelki kutatók 
véleményére 

gos Széchenyi Könyvtár és a Lázár 
deák Térképészeti Alapítvány külön-
díját a Szép Magyar Térkép verse-
nyen, amely a hazánkban készült tér-
képműveket díjazza. A csapat ezen 
kívül két repülőgépes térképészeti vi-
lágrekordot is jegyez. Legújabb és 
egyben az egyik legjelentősebb mun-
kájuk az Egyesült Államok által készí-
tett 1960-as évekbeli első kémműhold 
felvételeinek digitalizálása és egysé-
ges térképpé alakítása. Ezt az „archív 
Google térkép”-ként jellemezhető fo-
tótérképet a klímaváltozás és a föld-
felszín, a növényzet változásainak 
elemzése során használják fel, aho-
gyan az MTA ökológiai kutatóintézete 
is erre használja a Halásztelken előál-
lított térképi adatbázist.

Az Interspect Kutatócsoport most 
jutalmazott programban résztvevő 
tagjai: Molnár Zsolt, Bakó Gábor, 
Góber Eszter, Tolnai Márton (képün-
kön).

Szarvas az agancsban...
tógyárban dolgozott. 1972-ben költö-
zött Halásztelekre, itt alapított csalá-
dot, épített saját kezűleg házat a Tán-
csics utcában. Miután az autógyárból 
negyvenhárom évesen leszázalékol-
ták, kezdett el csontfaragással foglal-
kozni.   

Úgy kezdődött, hogy a tévében lát-
ta az erdész-vadász Németh János 
csontfaragó művészről szóló filmet, és 
elámult a miniatúráin, agancs-faragá-
sain, a hét vezért ábrázoló híres soro-

zatán. Véletlenül egy jó barátja, aki 
dísztárgyak készítésével foglalkozott, 
személyesen ismerte a művészt, be-
mutatta neki, elvitte hozzá annak sós-
kúti lakására. Onnan kezdve nem 
nyughatott. Évről-évre kijárt a 
FEHOVÁ-ra, a Fegyver-, Horgász- és 
Vadász Kiállításra, ahol több csontfa-
ragó munkáival, kínálatával is megis-
merkedett. 

Egyre jobbak lettek a figurái, tár-
gyai, fényképekről tanulmányozta a 
szarvas és vaddisznó anatómiáját, ará-
nyait, már vadászok is rendeltek nála 
megunt trófeáikból dísztárgyakat, a 
munkáiból szívesen fogadott becses 
ajándék lett.  Az utóbbi időben pedig 

kiváltotta az egyéni vállalkozói iga-
zolványt és a legfrekventáltabb bala-
tonfüredi, tihanyi, budapesti vadász- 
és ajándékboltokban árulják a porté-
káit. Főleg külföldiek vásárolják, 
messzire viszik a hírét a magyar preci-
zitásnak, kézügyességnek.         H. L.
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eredményességi mutatója, amely 44 
százalékra nőtt a 2012-es 26,7 száza-
lékkal szemben. Hatalmasat nőtt a bí-
róság elé állítások száma is, míg 2012-
ben ez csupán 29-volt, tavaly már 80. 
Jó hír az is, hogy minimálisan, de ke-
vesebb gépkocsit vittek el, négy da-
rabbal kevesebbet, mint két éve, azaz 
55 helyett 51-et. Ezen számok tükré-
ben tehát kijelenthetem, kollégáim jó 
szakemberek. 

– Hogyan alakultak a miklósi kapi-
tánysághoz tartozó települések rendé-
szeti  adatai?  

Rendészeti adatinkban is pozitív 
változások történtek, elfogásaink szá-
ma 365-ről 390-re nőtt, előállításaink 
száma pedig 709-ről 1119-re növeke-
dett. A személyi sérüléses balesetek 
száma 9%-kal csökkent az előző évi-
hez viszonyítva, összesen 125 alka-
lommal történt sérüléssel járó baleset. 
A legtöbb baleset 2013. évben (csak 
úgy, mint 2012. évben is) az elsőbbsé-
gi jog megsértése miatt következett 
be. A második ilyen baleseti ok a fi-
gyelmetlen vezetés, a harmadik he-
lyen a kanyarodási szabályok megsér-
tése. Természetesen egy ember sérülé-
se is sok, így ebben az évben is nagy 
hangsúlyt kívánunk fektetni a további 
baleset-megelőzési feladatokra. A 
2012. évi II Szabálysértési Tv. Hatály-
ba lépésével 2012.04.15-én a Köz-
rendvédelmi Osztály keretein belül 
alakult meg a bírósági hatáskörbe tar-
tozó szabálysértési elzárással is bün-
tethető szabálysértési csoport. A 2013-
ban 659 ügyben járt el a csoport.

– Minek köszönhető ez a jelentős 
javulás? 

– Ez többek között annak, hogy a 
kapitányságunkon belüli átalakítások 
megtörténtek, hatékonyabbá vált a pa-
rancsnoki, illetve a vezetői munka. 
Köszönhetően az elmúlt évek létszám-

fejlesztéseinek, immár teljesen feltölt-
ve és kellő intenzitással dolgozunk. 
Szakembereink jól képzettek, a közte-
rületeken pedig folyamatosan jelen 
vagyunk, akár portyaszolgálattal, akár 
irányított járőrszolgálattal, de a körze-
ti megbízottak (kmb) is eredménye-
sebbek. A környékünkön több kmb-
irodát is létrehoztunk illetve létreho-
zunk, ezzel szolgálva a helyi hatéko-
nyabb munkavégzést. Tehát infra-
strukturálisan is fejlődtünk. Külön ki-
emelem azt is, hogy remek projektje-
ink vannak a bűnmegelőzés területén: 
számos felvilágosító előadást tartunk 
a nyugdíjasoknak és a diákoknak is. 
Halásztelken tavaly is volt ilyen, de 
2014. március 19. 13.30 órakor erre 
ismét sor kerül a Máraiban. Család, 
gyermek- és ifjúságvédelem területén 
szintén történtek előrelépések, csak-
úgy, mint a drogprevencióban, illetve 
a baleset megelőzésben, illetve na-
gyon jól működik a területen az „isko-
la rendőre” program. Ráadásul Ha-
lásztelken a Bocskaiban beindult a 
rendészeti képzés is, szakmai gyakor-
latra pedig várjuk hozzánk a tanuló-
kat. Halásztelken, csakúgy, mint a te-
rületünkön működő többi polgárőr 
egyesülettel is, jó kapcsolatot ápo-
lunk. Ezek a tényezők és az új típusú 
szemlélet mind-mind hozzájárultak a 

közbiztonság javulásához. Természe-
tesen nem dőlhetünk hátra ebben az 
évben sem, hiszen egy jogsértés is 
sok, ezért továbbra is kiemelten kezel-
jük a vagyonbiztonságot és a közterü-
letek rendjének kérdését.  

– Mikor veszik át a halásztelki új 
körzeti megbízotti irodát és mikor áll 
szolgálatba a Dacia Duster?  

– Az irodába már csupán egy 
nyomtató és az a titkosítási rendszer 
hiányzik, amelynek segítségével biz-
tonságosan el tudjuk érni online a 
rendőrségi szoftvert. Ezt az eszközt is 
megrendeltük már a megyétől, akár 
napokon belül megérkezhet. Így a 
megnyitás elől már minden akadály 
elhárult.  Az önkormányzat által vásá-
rolt Duster Halásztelken nagyon-nagy 
előrelépést jelent, hiszen nem minden-
napos, hogy egy kétfős körzeti megbí-
zotti szolgálat ilyen jó teljesítményű 
és nulla kilométeres autót kap. Az autó 
haszonbérleti szerződéssel kerül majd 
az önkormányzat részéről a Pest me-
gyei Rendőr Főkapitánysághoz, ők 
pedig használatba adják nekünk. Így a 
rendőri munka még inkább előtérbe 
kerül és bízom benne, hogy ezt a la-
kosság is érzékeli majd. 

Bódy Géza 

(Folytatás a 1. oldalról)

megszűnt a dugó
„Átadták a gerincút halásztel-
ki ágát! A 2,1 km hosszú útsza-
kasz összeköttetést teremt a 
főváros XXI. kerülete, a II. 
Rákóczi Ferenc út és a Csepel-
szigeti gerincút között. Az új 
összekötő út tehermentesíti 
Halásztelek és Szigetszentmik-
lós belterületeit az átmenő for-
galomtól.”

Kis hír volt a fenti pár mondat, 
de mégis nagyon sokat jelent vá-
rosunknak. Bár az átadás után 
még nem azonnal jelentkeztek 
az új út hatásai, azért szép lassan 
– egy hónap után – a Szigetha-
lom, Szigetszentmiklós felől ér-
kezők átszoktak az új szakaszra. 
Így megszűnt az adótoronynál 
lévő bekötőút felől érkező forga-
lom szinte 90 százaléka.
S láss csodát, ezzel a halásztelki 
útszakaszon is szabaddá vált a 
közlekedés!
Az évek óta tartó áldatlan állapot 
megszűnt, ma már autóval a reg-
geli csúcsidőben is kb. 15 perces 
menetidővel lehet eljutni a Cam-
ponáig és a tömegközlekedéssel 
közlekedőknek is elég egy ké-
sőbbi buszjáratot választaniuk. 
Visszatértek a „boldog béke-
idők”! Végre...!!!

HCs
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Hirdetések megrendelése személye-
sen, ügyfélszolgálati időben a 

polgármesteri titkárságon. Érdeklőd-
ni lehet telefonon: 06-24/517-271 

vagy e-mailben: 
hirmondo@halasztelek.hu

MEGOLDÁS SZIGET SZERVíZ
ÉS ALKATRÉSZBOLT

Lakásán: mosógép, bojler,
tűzhely, hűtő stb.

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

Szigetszentmiklós, 
Tököli u. 33. Bajcsy Zs. sarok

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

JAVíTÁSNÁL  A  KISZÁLLÁS 
INGYENES!

www.megoldasszerviz.hu
Minőségi szolgáltatás elérhető 

áron már 17 éve!

Sí & SNOWBOARD kölcsönző és szerviz
Új és használt sí és ruházat adás-vétele!

Halásztelek, Erkel F. u. 21.
H-P: 15-19, Szo-V: 10-13

T.: 06-30-932-9225 – www.blondersport.hu

ASZTALOS
Egyedi bútorgyártás

www.abarbor.hu
abarbor@citromail.hu

06-70-312-1113

HERMINA EXPR Z EBÉDRRRMMIIIINNNAA ZZZZ EEBB
Telefon/fax: +36 24 474 129 • Mobil: +36-20-352-4021

 „Hagyomány és minőség 1991 óta” 

Változatos, kétféle
napi menü 700 Ft és 800 Ft/adag áron!

Házhoz szállítással is!

ÚJDONSÁG! Mindkét menü előfizethető!

Egész hétre befizető vendégeinknek
pénteken meglepetéssel

kedveskedünk!

HERMINA ÉTTEREM
2314 Halásztelek, Kossuth Lajos utca 1.

www.herminaetterem.hu
info@herminaetterem.hu

kap ön Halásztelki Hírmondót...?
...ha nem, kérjük jelezze a polgármesteri titkárságon telefonon
06-24/517-271 vagy e-mailben: hirmondo@halasztelek.hu

a halásztelki Bercze levente 14 évesen már 
185 centi magas és 47 cipőt hord. igazi kosa-
ras alkat. ez az élete, minden a labda körül 
forog. ezt bizonyítja, hogy sikert sikerre hal-
moz. volt már a korosztályában az év játéko-
sa, jelenleg pedig a pontdobó listát vezeti. el 
sem tudja képzelni, hogy ne legyen profi. az 
érmei súlyát és sikereit tekintve, erre még 
esélye is lehet.

– Miért pont a kosárlabda? Alka-
toddal más sportágban is sikeres le-
hetnél… 

– Kisgyermek korom óta a labda 
az életem. Már óvodásként fociztam, 
majd vízilabdáztam, végül pedig tor-
natanárom javaslatára kosarazni kezd-
tem az ötödik osztálytól. Most már 
úgy tűnik, ez a sport marad az életem-
ben, és ebben szeretnék sikeres lenni. 
Csapatomnál, a B.C. Csepelnél az 
edzőmnek – aki egyben az egyik pél-
daképem is – Kovács Ádámnak kö-
szönhetően, minden támogatást meg-
kapok ahhoz, hogy a többi sráccal 
együtt sikeresek legyünk. A kosárban 
pedig azt szeretem, hogy egy-egy 
meccsen sok pontot lehet dobni, nem 
úgy, mint például a fociban, ahol csu-
pán pár gól lehetséges.

– Az edzést a tanulással hogyan 
egyezteted össze? 

– Sokszor előre kell tanulnom, hi-
szen hetente öt edzésem van délutá-
nonként, a hétvégén pedig meccsekre 
járok. De ha nem lennének mérkőzé-
sek, dopping se lenne, hiszen ezek 
visznek előre: a küzdés, a támadás, 
meg az említett pontszerzés a csapa-
tomnak. Persze a csepeli Vermes Mik-

lós iskolában a tanárok velem sem ki-
vételeznek, így muszáj felkészülten 
menni a suliba, ami nem megterhelő.

– Van-e már saját taktikád? 
– Persze. Igyekszem minél többet 

futni a pályán, ilyenkor mindent ki-
kapcsolok. Kivételt képez, amikor ki-
sebbek ellen kell játszanom, mert saj-
nos féltem őket. De amennyire csak 
lehet, a gyorsaságra, a pörgésre kon-
centrálok. Szerencsére gyakran ját-
szom nagyobbakkal, azaz kadettokkal 
egy csapatban, illetve ellenük is, 
ilyenkor aztán nincs kegyelem. Úgy 
szeretnék egyszer játszani, mint a má-
sik példaképem, Lebron James. Nála 
gyorsabb, taktikásabb és kitartóbb já-
tékost nem ismerek. Ilyen egy igazi 
sportoló!

– A nagyobb csapattársaid elfo-
gadnak? 

– Büszkén mondhatom, hogy igen. 
A kisebbek közül többeknek én va-
gyok a példaképe, a nagyok is kedvel-
nek. Persze én is őket, meccs és edzés 
után sokat beszélgetünk, kiértékeljük 
az eredményeket. 

– Melyik volt eddigi legnagyobb 
elismerésed?

– Amikor Csepelen az „év sporto-
lója” lettem. Az öröm és a meglepetés 
leírhatatlan, ráadásul a díjakat csepeli 
olimpiai bajnokok adták át. 

– Kötelező a kérdés: hobbi és sza-
badidő? 

– Kevés a szabadidőm. De a Harry 
Potter láz engem sem került el, na-
gyon szeretem filmen és könyvben 
egyaránt. Minden könyvet szinte kí-
vülről tudok. 

Bódy Géza

akikre Büszkék vagyunk – 
a kosaras srác

FőBB EREDMÉNYEK
2014 – Pontdobó listavezető korosztályában
2013 – Budapest legjobb serdülő dobójátékosa
2013 – Budapest legjobb serdülő játékosa
2013 – Csepelen megválasztották az „év sportolójának”
2012-2013 – Kosárlabda tornákon All Star csapat tag
Kiemelkedő sikerek a diákolimpiákon, országos versenyeken



MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE
KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 

2014. ÉVI VÁLASZTÁSÁT.

A SZAVAZÁS NAPJA:

2014. ÁPRILIS 6.
A SZAVAZÁS 6.00 ÓRÁTÓL 19.00 ÓRÁIG TART.

NÉVJEGYZÉK

A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok 
automatikusan felkerülnek a központi névjegyzékbe.

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

A névjegyzék a helyi választási irodában (polgármesteri hivatalban) tekinthető meg.

AJÁNLÁS

A választókerületben választójoggal rendelkező választópolgár
2014. március 3-ig ajánlóíven ajánlhat jelöltet.

A jelöléshez legalább 500 választópolgár érvényes ajánlása szükséges. 
Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat.

SZAVAZÁS

A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár személyesen szavazhat.

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

külföldön Magyarország külképviseletein adhatja le szavazatát.

Átjelentkezést 2014. április 4-én 16.00 óráig, 
a külképviseleti névjegyzékbe való felvételt 2014. március 29-én 16.00 óráig 

lehet kérni a www.valasztas.hu oldalon vagy levélben, 
illetve személyesen a lakóhely szerint illetékes helyi választási irodától.

Szavazni egy egyéni választókerületi jelöltre és egy országos listára lehet.
Az országgyűlési választáson nemzetiségiként regisztrált választópolgár 

pártlista helyett nemzetiségi listára szavazhat.

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

Nemzeti Választási Iroda

HIRDETMÉNY


