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Szent LáSzLó napok - 2014. június 27-28 - Részletes program a 12. oldalon!

a legokosabb 
osztály
„Izgalom, móka, vidámság,
vetélkedőt nyerni királyság…”

2014. április 13-ától kezdetét vette „a leg-
okosabb osztály” címmel az m2 tévécsatorna 
gyermekvetélkedőjének 2. évada. 7 héten ke-
resztül keresték a történelmi magyarország 
legokosabb, legügyesebb, legtalpraesettebb 
osztályát.

Kovács Koko István műsorvezető ve-
zényletével a gyerekeknek műveltsé-
gi, ügyességi feladatokat kellett meg-
oldaniuk. 

Hogyan jutottunk a versenybe?
Szeptember elején hirdette meg 

„Repülő osztály” címmel műveltségi 
vetélkedőjét az MTVA. Erre jelentke-
zett a Hunyadi Mátyás Általános Isko-
la 3.a osztálya is, de ősszel nem állt 
mellénk a szerencse, nem sikerült be-
jutnunk a 8 iskola, 8 osztálya közé. 
Február közepén kaptuk a telefonhí-
vást, hogy a több száz jelentkező isko-
la közül megmérettethetjük magunkat 
a tavasszal induló vetélkedőn. (A ver-
senyben induló csapatok: Budapest V. 
ker., Budapest II. ker., Bag, Hévíz, 
Szekszárd, Somorja/Szlovákia, Sza-
mosújvár/Erdély, Halásztelek). 

Az első forgatásokra az iskolánk-
ban került sor. Kalandosan kezdődött 
a versenyünk, hiszen a csapatkapitá-
nyunk, aki egy híres magyar sportoló 
volt, mégsem tudta vállalni a szerep-
lést. Így 2 nap múlva új csapatkapi-
tánnyal érkezett a stáb. Mohay Bence, 
sportriporter-műsorvezető személyé-
ben „a legszuperebb csapatkapitányt” 
ismertük meg. Együtt énekelt, játszott 
az osztállyal, s rövid idő alatt jó kap-
csolat alakult ki köztük. Bencével 
együtt játszani indult a csapat, s a fia-
tal sportriporter a vetélkedő során pél-
dát mutatott a gyerekeknek emberség-
ből, összetartásból is. 

 A versengés felvétele a Budapesti 
Állat- és Növénykert Varázshegyében 
zajlott. Nagy izgalommal és kíváncsi-
sággal vártuk a negyeddöntőt, ahol a 
budapesti V. kerületi Ward Mária Ál-
talános Iskola 4. osztályosaival száll-
tunk versenybe. Az első pillanattól 
előnyre tettünk szert, amit végig meg 
is tartottunk. Érdekes feladatokkal ta-
lálkoztunk, mint pl. Alapozoo, 
Tapizoo, Vizsgázoo. A gyerekek 
ügyességének és okosságának köszön-
hetően a középdöntőbe jutottunk.

Itt a hévízi Illyés Gyula Általános 
Iskola 3. osztályosaival kellett meg-
birkóznunk. A stáb szerint a legizgal-
masabb fordulója volt ez az idei vetél-

(Folytatás a 11. oldalon)

Június 4-én fél ötkor harangszóval vette kezdetét a szomorú és a máig fel nem 
fogható eseményre, a trianoni diktátumra való emlékezés a Szent László téren. 
Majd Takács Bence Ervin elszavalta Sajó Sándortól a „Magyarnak lenni” című 
versét. Dr. Papp Kornél képviselő köszöntője után Dr. Sári Monika ünnepi beszé-
det mondott. Ezután a Halásztelki Református Egyházközség Kórusa énekelt, 
majd koszorúzás következett a kopjafánál. Végül a Máraiban a Trianon Múzeum 
kiállítását tekintették meg az emlékezők.

a nemzetI összetartozás napja

Önkormányzati képviselőink ciklusértékelését a 6-9. oldalakon olvashatják! 

Lapunk következő száma 
augusztusban jelenik meg!

Kellemes nyarat kívánunk 
minden Kedves Olvasónknak!
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IgazgatásI szÜnet 
a polgármesterI HIvatalban
Tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Halásztelek Város Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete 2014. július 28 – 2014. augusztus 8. 
között a Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünetet rendelt el.

Az igazgatási szünet időtartama alatt a hivatal – a városüzemeltetési 
csoport kivételével – valamennyi szervezeti egységében szünetel az 
ügyfélfogadás és az ügyintézés. 

A városüzemeltetési csoport a szokásos munkarendben folyamato-
san végzi a munkáját. A munkatársakat a varosuzemeltetes@halasztelek.
hu e-mail címen kereshetik, illetve Szentgyörgyi Károly városüzemel-
tetési vezetőt a 06-20 269-3991-es telefonszámon hívhatják.

A zárva tartást követően 2014. augusztus 11-től  a szokásos munka-
rendben várjuk kedves ügyfeleinket.

A hivatal dolgozói nevében is köszönöm megértésüket és türelmü-
ket.

Baloghné dr. Nagy Edit jegyző

Ülésezett a kép-
vIselő-testÜlet

A Képviselő-testület 2014. május 
29-én ülésezett. A két testületi 

ülés közötti eseményekről szóló be-
számolójában Szentgyörgyi József 
polgármester elismeréssel és köszö-
nettel szólt a gyermeknapi rendezvé-
nyekről. Tájékoztatást adott a bölcső-
de építésének helyzetéről, és arról, 
hogy az MFB fejlesztési hitel felvéte-
lére – melyről a testület előző ülésén 
döntött – a bank által támasztott kö-
vetelmények teljesíthetetlensége mi-
att nem került sor. A napirendek előtt 
beszámolt a lejárt határidejű határo-
zatok végrehajtásáról. 

A Képviselő-testület  mint a 
HATE Kft tulajdonosi jogokat gya-
korló taggyűlése egyhangúlag elfo-
gadta a HATE Kft 2013. évi működé-
séről szóló közhasznúsági jelentést, a  
2013. évi mérleget és a független 
könyvvizsgálói jelentést. A HATE 
Kft ügyvezetőjét Acélvári Attilát a 
felügyelő bizottság javaslata alapján 
egyhavi munkabérének megfelelő ju-
talomban részesítette. 

A napirendek tárgyalását a 2014. 
évi költségvetés I. számú módosítá-
sáról szóló rendelet megalkotásával 
kezdte a Képviselő-testület. 

Második napirendként megtár-
gyalta a Polgármesteri Hivatal 2013. 
évi hatósági munkájáról szóló beszá-
molót, melyben megállapításra ke-
rült, hogy a Képviselő-testület dönté-
seivel biztosította a személyi és tár-
gyi feltételeket a hivatali feladatok 
ellátása érdekében. A Polgármesteri 
Hivatal irodáinak felszereltsége jó, a 
munkavégzés informatikai feltételei 
is megfelelőek, a hivatal a 2013. év-
ben munkáját a hatályos jogszabá-
lyok alapján végezte, működése mind 
szakszerűségben, mind törvényes-
ségben megfelelő színvonalú volt.

Napirendje 3. pontjában a képvi-
selők megtárgyalták és egyhangúlag 
elfogadták az ELOHIM Kft. 2013. 
évi tevékenységéről szóló beszámo-
lóját.

Következő napirendként egy 45 
m2 alapterületű, kivett helyi közút-
ként telekalakítással létrejövő föld-
részlet tulajdonosának a földrészlet 
önkormányzati tulajdonba adására 
vonatkozó kérelméről név szerinti 
szavazással döntött a testület egyhan-
gú szavazattal.

Ezt követően 9 igen szavazattal 
döntöttek a képviselők arról, hogy a 
2014. évi költségvetésben fedezetet 
biztosítanak a Magyar Labdarúgó 

Szövetség által kiírt pályázaton el-
nyert 1 db óvodás focipálya létesíté-
sének önrészére.   

A Képviselő-testület 6. napirend-
ként tárgyalta a 2013. évi gyermekjó-
léti és gyermekvédelmi feladatok el-
látásának értékeléséről szóló beszá-
molót. A beszámoló a települési ön-
kormányzat által nyújtott pénzbeli, 
természetbeni ellátások biztosítását, 
az Önkormányzat által biztosított 
személyes gondoskodást nyújtó ellá-
tásokat, a felügyeleti szervek által a 
gyámhatósági, gyermekvédelmi terü-
leten tartott szakmai ellenőrzésének 
tapasztalatait tartalmazta, valamint 
meghatározásra kerültek a jövőre vo-
natkozó javaslatok. A beszámoló 
mellékletét képezte továbbá a Gyer-
mekjóléti és Családsegítő Szolgálat 
2013. évi szakmai munkájáról szóló 
beszámoló és a Védőnői Szolgálat 
beszámolója.

Következő napirendjében a Ha-
lásztelki Tündérkert Óvodának a be-
iratkozás tapasztalatairól szóló be-
számolóját fogadta el a testület azzal, 
hogy minden 2011. december 31-ig 
született gyermek felvételét engedé-
lyezi a betölthető maximum 27 fős 
csoportlétszámig. 

A napirendek 8. pontjában az óvo-
da vezetőjének előterjesztésében 
megtárgyalták a Halásztelki Tündér-
kert Óvoda 2014-2019 évekre vonat-
kozó továbbképzési programját, me-
lyet egyhangúlag el is fogadtak. 

Következőként a Süni Magánóvo-
dával kötendő „Köznevelési Szerző-
dés” jóváhagyása szerepelt napiren-
den.

Az Egyebek napirendi ponton be-
lül elsőként a Képviselő-testület 
„Nyilatkozat” aláírására hatalmazta 
fel a Polgármestert, mellyel Halászte-
lek, Szigethalom és Tököl Önkor-
mányzatai megerősítik, hogy a tele-
pülésekről közcsatornán elvezetett 
szennyvíz tisztítását végző, Tököl te-
lepülésen található szennyvíztelep 
üzemeltetése tekintetében Tököl Vá-
ros Önkormányzata minősül gesztor 
önkormányzatnak, és ezen önkor-
mányzat által a Fővárosi Vízművek 
Zrt.-vel, mint üzemeltetővel kötött 
megállapodás alapján a Fővárosi Víz-
művek Zrt. jogosult a szennyvíztelep 
üzemeltetésére. Másodikként egy-
hangú határozat született arról, hogy 
a Halásztelki Humánszolgáltató Köz-
pont részére 2014. július 1-jétől 1 fő 
heti 20 órás szociális segítői státuszt 
engedélyez.

Baloghné dr. Nagy Edit jegyző

HalásztelkI vöröskereszt HÍreI
Szeretnénk megkérni minden kedves tagunkat, hogy adategyeztetés 
céljából keressék fel irodánkat.

Természetesen új belépőinket is szeretettel várjuk! 
Nyitva tartás: minden hónap első csütörtökén (Halásztelek, Dó-

zsa György út 2.) vagy Némethné Kovács Ildikó titkárnál (Halászte-
lek, Kossuth L. u. 1.).

2014. június 28-án a Sportcentrumban a Szent László Napon is-
mét vérnyomás és vércukor méréssel, talpdiagnosztikával, arcfes-
téssel és a Formabontó Alakformáló Stúdió jóvoltából pedig 
Ceragem jáde köves ággyal és nyirokmasszázzsal várunk minden 
kedves érdeklődőt a Vöröskereszt sátorban! 

2014. június 27-én
11.00 órától 19.00 óráig

Főtt kolbásszal, süteménnyel és üdítővel várunk mindenkit!
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Június 6-án a Hunyadi Mátyás Iskola 
aulájában megterített asztallal és vi-
rággal vártak minden Halásztelken 
dolgozó pedagógust Szentgyörgyi Jó-
zsef polgármester, városunk Képvise-
lő-testületének tagjai, valamint az idei 
házigazda Juhász Zoltánné igazgató. 
Rövid köszöntőt követően a rendez-
vénynek otthont adó iskola diákjai, 
valamint a  Night and Day Big Band 
az alkalomhoz illő, meghitt műsorral 
kedveskedtek az óvónőknek és a taná-
roknak. Az igazgatónőnek jutott az a 
szerep, hogy megköszönje a Klebels-
berg Kunó Intézényfenntartó Központ 
nevében ebben a tanévben végzett 
szakmai munkát, és átadja két hunya-
dis pedagógusnak az elismerő okleve-
let. Jelencsik Valéria tanítónő és Gö-
rög Zoltán testnevelő tanár kiemelke-
dő szakmai és nevelőmunkáért, vala-
mint országos sporteredmények hosz-
szú évtizedeken át elért  sikereikkel  

érdemelték ki az elismerést. Halászte-
lek város immár hagyományos peda-
gógiai munkáért járó oklevelet és az 
azzal járó ajándékot, – melyet a Kép-
viselő-testület egyhangú döntéssel fo-
gadott el – az idei évben Pók Ágnes 
(Bocskai István Református Oktatási 
Központ) Lobisevné Pályi Magdolna 
(Hunyadi Mátyás Iskola) és Deák Ist-
vánné (Tündérkert Óvoda) pedagógu-
sok kapták.

A fogadáson az ételeket a város-
üzemeltetés dolgozói örömmel tálal-
ták fel a résztvevőknek, ezzel is ünne-
pi légkört varázsolva a közel kétszáz 
vendég asztalára.

Gratulálunk a kitüntetetteknek, kí-
vánunk minden pedagógusnak a nyári 
szünetre jó pihenést, valamint  további 
sikereket és mindenek előtt jó egész-
séget!

Szakorvosi Rendelőintézet Szigetszentmiklós 
telefonos elérhetőségei:

Központi számok:                       Porta, betegfelvétel:
06-24-406-012                              06-24-524-120
06-24-404-080                              06-24-524-165
06-24-406-010                              06-24-524-166
06-24-406-013 
06-24-406-014 
06-24-485-353 
06-24-385-756 

Szakorvosi Rendelőintézet Szigetszentmiklós – előjegyzési időpontadás
Szakrendelés Telefon Időpontadás E-mail cím
Belgyógyászat-
Diabetológia 06-24-524-170 Hétfő-péntek:

700-800 belgyogyaszat@szszri.hu

Általános bőr- 
és nemibeteg 
szakellátás, 
bőr- nemibeteg 
gondozó

06-24-524-121 Hétfő-csütörtök: 
700-800 borgyogyaszat@szszri.hu

Családvédelmi 
szolgálat 06-30-463-3516 930-10 között

Csontritkulás 
(ODM) 06-24-524-123 Rendelési időben odm@szszri.hu

Fogászat 06-24-524-186, 
06-24-524-156 Rendelési időben fogaszat@szszri.hu

Foglalkozás 
Egészségügy 06-24-524-146 Rendelési időben

foglalkozasegeszsegugy@
szszri.hu

Fül-orr-gégészet 06-24-524-147 Rendelési időben fulorrgege@szszri.hu

Gasztro-
enterológia 06-24-524-143 Hétfő, péntek:

 800-1200
gasztroenterologia@
szszri.hu

Gyermek pulmo-
nológia 06-24-524-157 Hétfő: 800-1200 pulmonologia@szszri.hu

Gyógytorna 06-24-524-185 Rendelési időben gyogytorna@szszri.hu
Gyógymasszázs 06-24-524-189 Rendelési időben gyogymasszazs@szszri.hu
Fizikoterápia 06-24-524-124 Rendelési időben fizikoterapia@szszri.hu

Ideggondozó 06-24-406-498 Hétfő-péntek:  
700-800 ideggondozo@szszri.hu

Ideggyógyászat 06-24-524-188

Hétfő: 700-900

kedd: 9301130

szerda: 700-900

csütörtök: 1330-1430,
péntek: 700-900

ideggyogyaszat@szszri.hu

Kardiológia 06-24-524-170 Rendelési időben kardiologia@szszri.hu

Laboratórium 06-24-524-152 Hétfő-péntek: 
1000-1300 laboratorium@szszri.hu

Mammográfia 06-24-524-140 Hétfő-péntek: 
1100-1300 mammografia@szszri.hu

Nőgyógyászat 06-24-524-128, 
06-24-524-187

Hétfő-péntek: 
700-800 nogyogyaszat@szszri.hu

Ortopédia 06-24-524-120 Hétfő-péntek: 
1200-1400 ortopedia@szszri.hu

Reumatológia 06-24-524-125 Rendelési időben reumatologia@szszri.hu

Röntgen 06-24-524-140 Hétfő-péntek: 
1100-1300 rontgen@szszri.hu

Sebészet 06-24-524-141, 
06-24-524-142

Hétfő-péntek: 
700-800 sebeszet@szszri.hu

Sportorvos 06-24-524-157 Szerda: 1000-1200 sportorvos@szszri.hu
Szájsebészet 06-24-524-143 Hétfő: 1200-1400 szajsebeszet@szszri.hu 

Szemészet 06-24-524-181
Hétfő-csütörtök:
6.30-7.30
Péntek: 10-12

szemeszet@szszri.hu

Tüdőgondozó 06-24-524-162 Hétfő-péntek: 
700-800, 1600-1800 tudogondozo@szszri.hu

Ultrahang 06-24-524-140 Hétfő-péntek: 
1100-1300 ultrahang@szszri.hu

Urológia 06-24-524-145

Hétfő-szerda:
800-900

csütörtök: 1500-1600

péntek: 800-900

urologia@szszri.hu

tIsztelt pácIenseInk!
A tervezett, jól szervezett betegellátással lerövidülhet szakrendeléseinken 
a várakozási idő. Ennek azonban feltétele, hogy minél több páciensünk éljen 
az előjegyzés lehetőségével.
Az alábbi információkkal ebben szeretnénk az Önök segítségére lenni. 
Közreműködésüket, megértésüket, türelmüket ezúton is köszönjük!

dr. Raffay Éva főigazgató, Szakorvosi Rendelőintézet Szigetszentmiklós

városunk pedagógusaIt köszöntöttÜk
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Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár

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

ÁLLANDÓ KLUBOK, 
KÖRÖK

Lányok, Asszonyok 
Kézimunka Klub

Foglalkozásai: kéthetente szerdán 
17-19 óra között

Időpontja: június 18 és július 2.
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: Csizmadia Ákos,  
Mészáros László, beszédtechnika: 
Makay Andrea, szinkronszínészet: 

Mészáros László (CragMusic 
Studio), tánc és színpadi mozgás: 

Bakti Zoltán (Coledance), színpadi 
smink : Berekszászi Yvett.

Érdeklődni és jelentkezni lehet a 
06 70 317-9572-es telefonon.

Részvételi díj: 6000 Ft/ hó

HALÁSZTELKI BABA-MAMA 
KLUB

Kedden: 10 órától
Vezeti: Kókai Noémi

„KISBOGÁR”
zenés baba-mama foglalkozás 

0-3 éves korig
csütörtökön 10 órától

Vezeti: Kenesei-Holics Réka

TUDATOS ÉLET KLUB
június 26-án csütörtökön 18 órakor

A betegségek lelki okai - és a 
gyógyuláshoz vezető út

Hiszem, hogy a test, szellem és lé-
lek egymással harmóniában együtt-

működve hozza létre az EGÉSZ-
séges embert, egyik sem működik a 

másik nélkül.
Ha tudatosan nem foglalkozunk 

önmagunkkal, problémáink lesüly-
lyednek a tudatalatti szintre, ahol 

jó mélyen teszik a dolgukat, mind-
addig, míg testi szinten betegség 
formájában jelzik: valami nincs 

rendben.
A mai előadáson megpróbáljuk 
megérteni testünk jelzéseit...így 

segítve gyógyulásunkat!
Vezeti: Szabó Patrícia

06-20-911-6655
kineziológus, stresszoldó

A belépés díjtalan!

VÁROSI KÖNYVTÁR
PROGRAMJA

2014. június 26-án (csütörtökön) 
16 órakor

OLVASÓSAROK
Minden érdeklődőt szeretettel 

várunk!

A könyvtár nyári 
nyitva tartása:

2014. június 16-től  július 27-ig
kedd-csütörtök: 9-16 óra között

július 28. és augusztus 31. között
Z Á R V A

Musical Tábor
a Máraiban

CragMusic Studio szervezésében

2014. június 23-28-között naponta 8-16 óra között
A musical tábor betekintést nyújt a színházi légkör, a 

színészi szakma sokrétűségébe. Nem csak tanulásról van 
szó, hiszen az egész csak játék! Szórakoztató és személyi-
ségfejlesztő és nem utolsó sorban magabiztos fellépést és 

önismeretet alakít. 
Olyan 7-8 év fölötti gyerekek és felnőttek jelentkezését 
várunk, akik ambíciót éreznek az iránt, hogy kipróbálják 

magukat a színpadon .
A tábor utolsó napján egy ingyenes Operett - Musical 
gálán mutathatják meg a lelkes tanítványok a táborban 

tanultakat, amire természetesen minden kedves érdeklődőt 
szeretettel várunk.

Tanárok: Mészáros László, Csizmadia Ákos, Steinkohl 
Erika, Hábencius György színészmesterség, Bakti Zoltán 
- tánc, Makai Andrea - beszédtehchnika, Mészáros Lász-
ló - szinkronszínészet, hangképzés, (CargMusic Studiós 

gyakorlat)
sztárvendégek (neves musical sztárokkal)

A tábor helyszíne:
Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi 

Könyvtár (Közösségi Ház)
2314 Halásztelek, Posta köz 1.

Részvételi díj: 15.000.- Ft,
ami háromszori étkezést tartalmaz
Jelentkezni június 20-ig (péntek)

személyesen vagy 06 20/268 5585-ös telefonon lehet.
(A tábor 15fő jelentkező esetén indul.)

Színitanoda vizsgaelőadása
2014. június 21-én, szombaton 18 órakor

MICIMACKÓ
és

RUMCÁJSZ ÉS MANKA
Belépés díjtalan!
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táborok a HunyadIban
A hosszú nyári szünet kellemes és hasznos eltöltéséhez a Hunyadi 
Mátyás Általános Iskolában táborokat szervezünk. Íme néhány a 
kínálatból:

• A Hunyadi Mátyás Általános Iskolában idén első alkalommal 
hirdetik meg az egyhetes napközis tábort, melynek részvételi díja 40 
tanuló számára I N G Y E N E S !

A tábor ideje: 2014. június 16-20. 
A programok színesek és változatosak, elsősorban szabadtéri -, 

kézműves-, ill. sportfoglalkozások; helytörténeti ismeretgyűjtő tú-
rák, egynapos jutalomkirándulás autóbusszal Budapestre a KÖBE 
Biztosító felajánlásával.

• Szintén a Hunyadi Mátyás Általános Iskolában idén először le-
hetőség nyílik iskola–előkészítő egy hetes intenzív programban való 
kedvezményes részvételre. Az előkészítő célja erősíteni azon képes-
ségeket, melyek az első osztály zökkenőmentes kezdéséhez szüksé-
gesek, szabadidős tevékenységként kézműves foglalkozások, játé-
kosan dalokat- és mondókákat tanulunk angolul is. 

A tábor ideje: 2014. augusztus 4-8.
A részvétel feltételeiről érdeklődni lehet a tábort szervező peda-

gógusoknál: Talláromné Vitányi Ágota, Kecskésné Szőts Annamária 
és Tóth Adrienn tanárnőknél valamint a mosolytaborok@gmail.com 
email ill. Mosolytáborok Halásztelek facebook profilján.

• Ebben az évben 26. alkalommal indulnak a zeneiskolások Pere-
csényi Zsuzsanna szervezésének köszönhetően nyári táborozás-
ra. Az idén 2014. július 23-28-ig Balatonalmádi-Káptalanfüredre.

A program most is a napi gyalogtúrák kapcsán a tájegység termé-
szeti és történelmi, építészeti nevezetességeinek megismerése és 
rengeteg közös élmény, barátságok kötése és ápolása.

A programok között szerepel hajókirándulás Tihanyba, nagy gya-
logtúra Nagyvázsonyba, városnézés Balatonalmádiban, fürdés a Ba-
latonban akár minden nap, a tábor területén sport és kézműves fog-
lalkozás, társasjátékok, sütés-főzés a szabadban.

• „Csak ott jártál igazán, ahol gyalogoltál.” Ezzel a jelmondattal 
kerül megszervezésre július 21-27-ig a Bánvölgye Tábor, ahová 
még szintén várják a túrázásra vágyó 8-16 éves gyerekek jelentkezé-
sét. A programok között szerepel a  Bükki és Aggteleki Nemzeti 
Park erdeinek, barlangjainak bejárása, megismerése, közösségfor-
málás, természet-, önismeret fejlesztése.

Táboroztatók: Cul Mária és Kun Gabriella

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

a Tündérkert Óvodában Nagy Gabriella 
óvónő, a Hunyadi Mátyás Általános

Iskolában Jelencsik Valéria, Kecskésné 
Szöts Annamária, Holakovszkyné Bense

Aliz, a Bocskai István Református Oktatási 
Központban és a Lámpás Óvodában

Prodán Gáborné Emese.
A beérkezett pályaműveket a Mesenapok 

alatt kiállításon mutatjuk be.
A kiállításra szánt tárgyakat névvel, címmel 

és telefonszámmal ellátva kérjük leadni.

Mindenkit szeretettel várunk.
A rendezvény ingyenes.

www.mesenapok.hu

Elérkeztünk a

vII. mesenapokHoz.
Vajon csak egy egyszerű szám a hetes?

Meglehet, ám mégis rendkívül különleges!
Kezdjük együtt kibogozni, mit jelent a matematikában, a csillagászatban, a 

vallásokban, a történelemben, a sportban, a zenében; a mesében?
Akinek kedve támadt csatlakozni ehhez a kalandhoz, vegye fel hétmérföldes 
csizmáját, lépjen gyorsan hetet és jöjjön el a hetedik mesenapra megfejteni a 

hétpecsétes titkot és megküzdeni a hétfejű sárkánnyal!

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

mese- és mondavilág.
2. Díjazásra várunk: saját készítésû, hét lakat alatt őrzött

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

vezérünkről.

A Vöröskereszt és a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat

nyári napközis tábort szervez
általános iskoláskorú gyermekek számára Halásztelken.
A tábor résztvevői rengeteget mozoghatnak, játszhatnak. Sok-sok vidámság igazi kikapcsolódás és csapatmunka 
vár rájuk.

Helyszín: Halásztelek Sportpálya
Időpont: 2014.06.23-2014.06.27, naponta: 8.00-16.00 
Teljes ellátás biztosított.
Tábor költség: 5.000.- Ft/fő

Jelentkezés, információ: Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálatánál, 06/24 451-582; 662-770
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tIsztelt olvasók!

kedves 
HalásztelkIek!
képviselő-társaimmal úgy döntöttünk, hogy 
a Halásztelki Hírmondó júniusi száma lenne 
a legalkalmasabb a 2010-2014 közötti cik-
lus értékelésére, mert az augusztusi szám 
20-áról, az államalapítás ünnepéről, a szep-
temberi az új jelöltekről fog szólni, illetve a 
kampány elindulása előtt érzelmektől men-
tes értékelésre van lehetőség. mindkét frak-
ció 2-2 oldalban értékeli a közös és a képvi-
selők egyéni teljesítményét.

Róka fogta csuka helyzet jött létre 
2010-ben. Öt FIDESZ képviselő 
és a polgármesterrel együtt négy 
MSZP-s került be a Képviselő-tes-
tületbe. Alaphelyzetben a többség 
kormányoz, a kisebbség ellenőriz, 
a végrehajtásért a polgármester a 
felelős és az ellenzék számon kéri 
az ígéretek betartását, nálunk 
egyik modell sem működött.

Az első év lényegében a 2010-
ben elindult beruházások befeje-
zését hozta és az együttműködés 

útkeresését. A fideszes többség 
bizalmatlan volt a polgármester-
rel szemben, ezért a ciklust az 
előző négy év külső átvilágításá-
val kezdte. Az általuk választott 
független könyvvizsgáló nem ta-
lált érdemi kifogást a négy év 
gazdálkodásában, ezzel a múlt 
bizalmatlanságát lezártuk. Szabó 
Tibor alpolgármester átruházott 
hatáskörben megkapta a számlák 
ellenjegyzését, ez a gazdasági el-
lenőrzés legerősebb jogosítványa, 
ezzel a jelen bizalmatlanságát is 
tudtuk kezelni. Amiben nem tud-
tunk megállapodni a jövő együtt-
működésének kérdései, a közös 
célok, tervek. A vezetés annyiban 
lett bizonytalan, hogy az előké-
szítési szakaszban nem tudtuk mi 
kaphat támogatást és mi nem, 
csak a szavazás előtti utolsó pilla-
natban szembesültem azzal, hogy 
mit támogat a többség és mit nem. 
A legtöbb konfliktus a Halásztelki 
Hírmondó szerkesztése, a lakos-
ság tájékoztatása körül alakult ki.

Mégsem okozott kárt a város-
nak a lassú és bizonytalan döntés-
hozatal, mert 2011 és 2012-ben 
álltak az uniós fejlesztések kiírá-

sai. A pályázati rendszer 
átalakítása nem érintette előnyö-
sen a közép-magyarországi régi-
ót, lényegében a személyi kérdé-
seken kívül jelentős véleménykü-
lönbségek nem alakultak ki a tes-
tületben.

2011-ben jelentősen korlátoz-
ták az önkormányzati rendszer fi-
nanszírozási lehetőségeit, így 
nagy ütemben kezdtük el visszafi-
zetni a beruházások önrészére fel-
vett kedvező kamatozású hitelein-
ket, az adósságkonszolidáció előtt 
közel 170 millió forintot fizettünk 
vissza, így a konszolidáció már 
csak  346 millió forinttal nullázta 
le a hiteleinket.

A város adórendszere 2006 óta 
nem változott, illetve csak a telek-
adó mértéke csökkent, így a csök-
kenő állami támogatásokat saját 
adóbevétellel nem tudtuk ellensú-
lyozni, egyetlen megoldás a mű-
ködés további már-már 
ésszerűtlen racionalizálása. A 
képviselő-testület nem kívánta át-
adni az iskola vagyonát az állam-
nak, így az épületet művelődési 
háznak és könyvtárnak minősítet-
tük és nem adtuk át KLIK-nek, 

ebben láttuk a színvonalas üze-
meltetés fenntartását. 

2012-ben az állam központosí-
totta a csatornaüzemeltetést, ko-
rábban ez évi 30-40 millió forint 
bevételt jelentett a városnak. A 
HATE ebből ellátta a közterületek 
üzemeltetését is, ezért át kellett 
szerveznünk a városüzemeltetést. 
Összevontuk a Sportcentrum, a 
közterületek, az épületek (óvo-
dák, iskola, városháza, művelődé-
si ház) és a konyha működtetését 
a hivatal keretein belül működő 
városüzemeltetésbe.

2012-ben egyetlen fejleszté-
sünk a Sportcentrum műfüves pá-
lyája volt az MLSZ pályázati 
rendszerében. (Az MSZP egyet-
len beruházási ígérete ez volt.)

A gazdasági válság lelassította 
az új ingatlanok építését, így az 
északi területek beépülése lelas-
sult, az áldatlan állapotok konzer-
válódtak. A gázvezeték építés utá-
ni sóderes útalap már nem bírta a 
csapadékos telet, így az útalapok 
folyamatos pótlására volt szük-
ség. A város úthálózata elmúlt 15 
éves, ami az általános élettartam 
ennél a technológiánál, ezért az új 

az mszp képvIselőcsopor tján ak cIklusér tékelője

Az MSZP
képviselőcsoportja
(balról jobbra):
Szentgyörgyi József,
Erdődi Sándorné,
Végváriné Nyíri Lídia,
Stefanik Zsolt
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utak építése mellett a régi útháló-
zat felújítását is el kellett indítani, 
önerőből, mert sem állami, sem 
uniós források nem álltak rendel-
kezésre. Burkolaterősítés történt a 
Kossuth Lajos utcában, Mária ut-
cában, új útalapok létesültek a 
Megyedülő utcában, a Katalin, a 
Gábor Dénes és a Szent-Györgyi 
utca egy szakaszán, ahol beépül-
tek a telkek.

Megnyugtatóan rendeződött a 
Hajnal utcai lakópark hetven la-
kásának sorsa. Színvonalasan fe-
jezték be az ingatlanok építését, 
az építtető vállalta Hajnal utca 
burkolaterősítését, mely már 
megvalósult.

Elindítottuk a II. Rákóczi Fe-
renc út járdájának cseréjét, a vá-
rosközpontból indulva két irány-
ban szeretnénk haladni évente 
2-300 méter cserélésével.

A legtöbb figyelmet a hagyo-
mányos rendezvények fenntartá-
sára, közös ünnepeink megtartá-
sára fordítottuk, illetve a Művelő-
dési Ház kínálatát is jelentősen 
növeltük. Támogattuk az 
egyházak működését, hozzájárul-
tunk a görögkatolikus és a 
református templom bővítéséhez, 
felújításához.

Halásztelken folyamatosan 
csökken a mezőgazdaságból élők 
száma, így a nem művelt vagy a 
feleslegessé vált gáton túli mező-
gazdasági területeket elkezdte fel-
vásárolni a város, azzal a céllal, 
hogy erdősítéssel növeljük a zöld-
területet. Őshonos fajok visszate-
lepítését tervezzük, hogy futásra, 
sétálásra, kerékpározásra ideális 
terület alakuljon ki.

Fontosnak tartottuk az ügyele-
ti rendszer fenntartását, noha alig 
tízezer lakos után az állami nor-
matívát több mint 12 millió fo-
rinttal kell kiegészítenünk. Az 
ügyelet kihasználtsága kicsi, 
mégis stratégiai kérdésnek gon-
doltuk az állandó orvosi jelenlétet 
a városban. 

Visszalépéseknek köszönhető-
en 150 millió forintot nyertünk 
egy új bölcsőde építésére, remé-
nyeink szerint minden engedélyt 
meg tudunk szerezni a szeptem-
beri nyitásra. Tizenöt újabb mun-
kalehetőséget teremtünk és 48 
szülő kap lehetőséget arra, hogy 
korábban visszamehessen dolgoz-
ni a munkahelyére. Ezzel lénye-
gében újra elérjük az 1990-es in-
tézményi ellátottsági szintet, 
melyben volt elegendő bölcsődei, 

óvodai, iskola férőhely. 
Összességében a 2010-2014 

közötti ciklus nem volt olyan fej-
lesztésekkel teli, mint az előző, de 
a város biztonságos működését 
megőriztük, nem a veszekedé-
sünktől volt hangos a város, meg-
találtuk a közös munkamódszert 
és a legfontosabb kérdésekben a 
város érdekei felülírták az aktuá-
lis politikai érdekeket.

ERDőDI SáNDoRNé 
– pénzügyi bizottság tagja

Jelentősen csökkent a város pénz-
ügyi mozgástere, az állam 2013-
tól elvette a személyi jövedelem-
adó átengedett részét és a gépjár-
műadó 60%-át, ez éves szinten 
közel 180 millió forint, ebből 
könnyű volt átvállalni a város 
adóságából 350 milliót. A szom-
szédos városokhoz képest Halász-
telken alacsony a város működte-
tésének költsége, alacsonyabb a 
bérszínvonal is, sokáig ez nem 
tartható fent, mert nagyon gyor-
san cserélődik a dolgozói állo-
mány. A város szépen karban van 
tartva az utcák szépek, a játszóte-
rek színvonalasak és népszerűek, 
a három játszótérnek kevés ver-
senytársa van a Csepel-szigeten, 
de fejleszteni kellene, mert most 
már sokan használják. A legfőbb 
eredménynek azt tartom, hogy a 
civil szervezetek támogatását a 
válság ellenére sikerült szinten 
tartani, az idén egy kicsit növelni 
is. Nagyon jól működnek a nyug-
díjas közösségek, jó kapcsolato-
kat alakítottak ki egymással és 
aktívan részt vesznek a város szé-
pítésében és a közös ünnepeken.

STEFANIK ZSolT 
– Oktatási Bizottság és a 
Ügyrendi Bizottság tagja

A 2010-es fejlesztések hozták eb-
ben a ciklusban az eredményeket. 
Folyamatosan nőtt is iskolába 
iratkozó gyerekek száma, éppen 
elegendő helyünk volt az óvodák-
ban, jó megállapodás volt a Süni 
óvoda integrálása az önkormány-
zati feladatellátásba. Jelentősen 
nőtt a zeneiskolások száma, egy 
zeneiskolai koncerten lassan már 
az aulában sem férünk el. A tanul-
mányi versenyek és a sportverse-
nyek sikerei egymást érték. A szü-
lők belátták, hogy nem kell Buda-

pestre hordani a gyerekeket azért, 
hogy jó körülmények között ne-
velhessék fel őket, az utazásra 
fordított idő alatt itt egy hangsze-
ren megtanulhatnak játszani, vagy 
egy nyelvet jól el tudnak sajátíta-
ni. Egy város nem az egymás mel-
letti házakból áll, hanem abból a 
közösségből, melyet mi itt lakók 
teremtünk magunk köré. Ünnepe-
inkből, rendezvényeinkből, kap-
csolatainkból, Halásztelken ilyen 
közösségek jöttek létre az isko-
lákban, óvodákban, tánciskolák-
ban, sportkörökben.

Nagyon örülök annak, hogy új 
műfüves pályák épülnek az isko-
lában és az óvodákban!

Sokat veszített az önkormány-
zatiság az elmúlt években, de he-
lyi szinten összefogással, odafi-
gyeléssel jó közösséget tudtunk 
építeni magunk köré, a legfonto-
sabb ennek megőrzése.

VÉGVÁRINÉ NYíRI LíDIA 
– Szociális Bizottság elnöke

A 2010-2014 közötti önkormány-
zati ciklusban immár második al-
kalommal dolgozom az Önkor-
mányzat Szociális, Egészségügyi 
és Környezetvédelmi Bizottság 
elnökeként. 

A Bizottság az Önkormányzat 
Szervezeti és Működési szabály-
zatában foglalt felhatalmazásnak 
megfelelően, a szociális és a 
gyámügyi jogszabályok valamint 
a helyi rendelet alapján saját ha-
táskörében dönt a költségvetés-
ben előirányzott szociális célú tá-
mogatások elosztásáról. A Bizott-
ság havi rendszerességgel tartja 
üléseit, de szükség szerint soron 
kívül is.  

Nem könnyű eligazodni a jog-
szabályok sokaságában sem az 
ellátásokban érintetteknek, sem a 
szociális ügyekkel foglalkozók-
nak, ügyintézőknek. 2013. január 
1-től a járások megalakulásával 
több ellátási forma igénylése ke-
rült a járáshoz. 2014. január 1-től 
a kormány több szociális segélyt 
összevont, ezért az önkormány-
zattól korábban több jogcímen 
igényelhető ellátás egységesen 
önkormányzati segélyként igé-
nyelhető.

A szociális kiadások között az 
egyik legjelentősebb tétel a ha-
gyományos  karácsonyi csomag. 
Kezdeményezésemre évek óta 
biztosít hozzájárulást az önkor-

mányzat HPV oltás beadásához, 
ami a betegség megelőzés miatt 
nagyon fontos. A Bizottság a szo-
ciálisan hátrányos helyzetű gyer-
mekek nyári táborozásához hoz-
zájárulást biztosít, ahogyan a tan-
könyv megvásárlásához, és az is-
kolai étkeztetéshez is. A krízis-
helyzetbe került személyek, csalá-
dok részére problémájuk megol-
dásához anyagi lehetőségeink ke-
retei között segítséget nyújtunk.

Az önkormányzat szociális 
rendelete módosításával az idei 
évtől a szemétszállítási díjked-
vezmény mellett méltányossági 
közgyógyellátás és tűzifa támoga-
tás igényelhető.

Nagy örömömre az idei évben 
már a harmadik defiblirátor ké-
szüléket adhattuk át, és így a 
Sportcentrum, és a Hunyadi Isko-
la után a Bocskai Iskolában is el-
helyezhetünk egy készüléket. 
A Bizottság évente bekéri, és tár-
gyalja az alapellátásban résztvevő 
egészségügyi szolgáltatók, házi-
orvosok, fogorvosok, orvosi 
ügyelet beszámolóját.

Szoros együttműködést alakí-
tottunk ki a gyermekjóléti és csa-
ládsegítő szolgálattal, külön gon-
dot fordítottunk a védőnői ellátás 
biztonságos megszervezésére. 
Részt vettünk az új Humánszol-
gáltató Központ létrehozásában.

Az éves költségvetésben szo-
ciális célú támogatásra biztosított 
keret alakulását a Bizottság folya-
matosan figyelemmel kíséri, a ke-
retet nem lépte túl

Az önkormányzat évek óta ter-
vezi, és én személyesen is elköte-
lezett vagyok abban, hogy az idő-
sek nappali foglalkoztatója létre-
jöjjön. Remélem, az idén siker 
koronázza törekvéseinket.

MSZP KéPVISElőCSoPoRTJA
Végezetül, szeretném megkö-
szönni minden képviselő munká-
ját! Összességében sikerként él-
tem meg ezt a négy évet, láttam a 
szomszédos önkormányzatokban 
az együttműködés hiányát, az in-
dulatokkal teli testületi üléseket, 
így tudtam értékelni az együttmű-
ködést, a másik fél véleményének 
tiszteletben tartását, a kompro-
misszumok keresését. Halászte-
lek város Képviselő-testülete po-
litikai kultúrában magasra tette a 
lécet a most záruló ciklusban!

Az MSZP képviselőcsoportja
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öten alkottuk a FIdesz képviselőcsoportját. 
mindnyájan itt élünk a városban, így döntése-
ink következményeit magunk is megtapasz-
taljuk. csoportunkból szabó tibor az 
„ófaluban”, dr. papp kornél és tóth endre at-
tila a lakótelepen, lengyel Izabella a 15 éve 
beépült részen, Igaz tibor a még ma is épülő 
új, északi területen lakik. 

A FIDESZ képviselőcsoportja a pénz-
ügyi konszolidációban, azaz a takaré-
kos gazdálkodás kialakításában és az 
adósságrendezésben látta azt az alapot, 
melyre a jövő fejlesztéseit építeni le-
het.  

TAKARÉKOSSÁG ÉS ADÓSSÁG-
RENDEZÉS
A 2010. október 3-án lezajlott helyi ön-
kormányzati választás után érdekes 
helyzet alakult ki Halásztelken: a pol-
gármestert az MSZP, a képviselő-testü-
let többségét a FIDESZ adta. A kezdeti 
félelmek ellenére nyugodt és fejlődő 
időszakot teljesített az önkormányzat. 
Néhány kivételtől eltekintve a testületi 
munkát a lokálpatriotizmus jellemezte. 
A választások előtti „szóbeszéd” alap-
ján kialakult képet – ami hatalmas 
adósságról szólt – igazolták a testület 
megalakulása után érkező kimutatá-
sok, bár a hivataltól kapott adatok 
gyakran változtak. 

A takarékosság jegyében a követ-
kező döntéseket hoztuk:

Nem járultunk hozzá „külsős al-
polgármester” kinevezéséhez, mivel 
az évente több milliós kiadás jelentett 
volna.

Nem fogadtuk el a polgármesteri és 
a képviselői tiszteletdíj emelését, sőt 
2010-től sem változott a díjazás.

A 2011. évi költségvetés 
tervezésénél a fennálló hitelek miatt 
(ami abban az időben meghaladta a fél-
milliárd forintot) mintegy 30 milliós 
Ft-os kiadáscsökkentést javasoltunk, és 
fogadtunk el. A csökkentés jórészt juta-
lomkeretre és nem igazolható bérre 
szánt költségeket faragott le a kiadások 
közül.

A 2011. évi költségvetés 30 millió 
Ft-os csökkentése minden évben ha-
sonló megtakarítást jelentett, így a kö-
vetkező években lehetővé tette a 2010 
őszén fennálló folyószámlahitel visz-
szafizetését. 2013. december 31-én Ha-
lásztelek városának nem volt folyó-
számlahitel tartozása! Ez a takarékos-
ság nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a 
2010-2014-es ciklusban is fejlődjön 
városunk, Halásztelek.

A FIDESZ-KDNP kormányzat in-

tézkedései közvetlenül is hozzájárultak 
az adósságállomány radikális csök-
kentéséhez. Mivel a helyi közösség 
mindent megtett annak érdekében, 
hogy a korábbi esztendők túlköltekezé-
sének negatív hatásait felszámolja, 
méltó elismerésnek bizonyult az, hogy 
a kormányzat átvállalta két ütemben 
Halásztelek város közel 350 millió Ft-
os adósságállományát. Az önkormány-
zati képviselői ciklus végére így meg-
teremtődtek azok a pénzügyi alapok, 
melyre a jövő fejlesztéseit építeni le-
het. Ezen fejlesztések beindításáról a 
képviselő-testület már nagyobb egyet-
értésben tudott dönteni, mint a korábbi 
esztendők takarékossági intézkedései-
ről.

A FEJlESZTéSEK
A ciklus kezdetekor a polgármester 
úgy látta, a Hunyadi új épületének épí-
tése és annak áthúzódó pénzügyi hatá-
sai, vagyis a hitelek miatt nem lesz le-
hetőség komolyabb fejlesztésre, azon-
ban a takarékos költségvetések miatt 
ennek az ellenkezője történt! Termé-
szetesen nem minden célunk teljesült, 
de így is alkotó négy évet tudhatunk 
magunk mögött. 520 millió Ft jutott 
fejlesztésre és 65 millió forint felújítás-
ra:

A ciklus elején pályázatot nyújtott 
be a város bölcsőde építésére. 2013-
ban kaptuk az értesítést, hogy Halász-
telek megkapta a 150 millió Ft-os 
támogatást, így idén ősszel már fogad-
hatja az intézmény az apróságokat.  

Közösen pályáztunk műfüves pálya 
építésére a Halásztelki Futball Clubbal 
(HFC), s sikerrel jártunk (2012).

Pályáztunk óvodai és iskolai műfü-
ves pályák építésére – idén és jövőre 
óvodásaink és iskolásaink már bizton-
ságos, műfüves pályákon játszhatnak.

Saját forrásból sikerült új utcákat 
aszfaltozni és régi burkolatokat felújí-
tani. Őszig további útépítések várhatók 
(2013: Kossuth u., valamint a Megye-
dűlő u., Diófasor u., Mária u. Hajnal u. 
egyes szakaszai; 2014: Iskola u., vala-
mint a Szent-Györgyi u., Eötvös u., 
Szilárd Leó u., Bolyai u. egyes szaka-
szai készülhetnek el). 

Minden évben sikerült a közvilágí-
tást bővíteni. Az idei évben reménye-
ink szerint újabb helyekre kerülnek 
lámpatestek.

Körzeti megbízott rendőreink szá-
mára felújítottunk egy irodát a Posta 
közben, és egy Dacia Dustert vásárolt 
az önkormányzat hatékony munkavég-
zésük segítésére.

Gázkazánt cseréltünk, s járda is ké-
szült az óvodában.

A Rákóczi Ferenc úti járda egy sza-
kaszát felújítottuk (térburkolattal).

A Hunyadiban tantermeket alakí-
tott ki az önkormányzat, és új konyhai 
berendezések is szolgálják gyermeke-
inket. 

A FIDESZ képviselőcsoport meg-
kereste a Magyar Posta vezetését. A 
tárgyalásokon sikerült elérni, hogy a 
halásztelki posta szombaton délelőtt is 
nyitva tart.  

A KÖZBIZTONSÁG ÉS 
AZ EGÉSZSÉGÜGY
A FIDESZ képviselői számára a 
lakosság biztonsága a legfontosabb. A 
biztonságérzet legfontosabb eleme a 
közbiztonság. A közbiztonság megte-
remtése ugyan állami kötelezettség, de 
az önkormányzatok számára is jelent 
feladatokat. A biztonság erősítése érde-
kében a következők történtek:

2010-től megváltozott az önkor-
mányzat és a rendőrség kapcsolata. 
Folyamatos, élő kapcsolatot ápolunk a 
rendőrséggel. A kölcsönös előnyöket 
figyelembe vevő változások jóval na-
gyobb és láthatóbb rendőri jelenlétet 
eredményeztek.

2011-től rendszeressé váltak a 
rendőr-polgárőr közös szolgálatok.

Rendszeresen szervezünk bűnmeg-
előzési előadásokat.

2013-ban – előterjesztésünk nyo-
mán – létrehoztuk a KMB irodát a 
Posta közben, ahol 3 rendőr teljesít 
szolgálatot. Az önkormányzat vásárolt 
egy Dacia Duster terepjárót, amit a 
KMB-s rendőreink használnak.

Az önkormányzat folytatja a 2002-
ben elfogadott „Lakosságorientált 
Rendőrségi Koncepció” alapján indult 
támogatási gyakorlatot, azonban annak 
elemeit a mai viszonyokhoz alakította.

A Szigetszentmiklósi Rendőrkapi-
tányság 2014. évi beszámolójának szá-
mai szerint a vagyon elleni 
bűncselekmények száma 2010-2014. 
között a felére (a betörések száma har-
madára) csökkent. A rendőrségi felde-
rítés hatékonysága pozitív irányba vál-
tozott.

A rendőrséggel kialakított jó kap-
csolat indította el a Bocskai István Re-
formátus Oktatási Központ rendészeti 
képzését, ami lehetővé teszi a helyi fia-
talok számára is a rendőri hivatás vá-
lasztását (csak néhány iskolában volt 
korábban ilyen irányú képzés). 

A sürgősségi orvosi ellátást végző 
ügyelettel kialakított jó kapcsolat által 

elindított információcsere nyomán, 
több esetben sikerült önkormányzati 
segítséget nyújtani bajbajutottaknak.

Stabilizálódott a második fogorvosi 
körzet helyzete, amit 2010-ben a meg-
szűnés fenyegetett (rendkívül fontos, 
hogy a lakosság minden tagja igénybe 
vehesse az OEP által finanszírozott el-
látásokat).

Lassan, de elindult a negyedik házi-
orvosi körzet megteremtése, amit a vá-
ros lakosságszáma évek óta indokol.

 
A KULTURÁLIS ÉLET
A kulturális intézmények, egyházak, 
civil szervezetek építik a legjobb kö-
zösségeket. A lélek és a szellem 
tápláléka ugyanolyan fontos az ember 
számára, mint a testté. Szükség van 
kikapcsolódásra és közösségek alaku-
lására egy olyan fiatal településen, mint 
Halásztelek (amit alvó városnak mon-
danak). 

Természetesen nem szeretnénk má-
sok munkáját kisajátítani, inkább az 
elismerésük vezet bennünket a követ-
kező felsorolásnál:

Hosszú küzdelem után, végül 2012 
januárjától a képviselőcsoport kezde-
ményezésére létrejött a Márai Sándor 
Közművelődési Intézmény és Városi 
Könyvtár.

A Márai nem csupán szervezi a kul-
turális programokat, hanem a nyitott 
és befogadó intézményi szerep erősí-
tésével a helyi közösségek befogadá-
sát és tevékenységük segítését is ki-
emelt feladatának tekinti. A hagyomá-
nyok ápolására, hagyományőrző tevé-
kenységek művelésére létrejött szerve-
zetek működéséhez szükséges feltéte-
leket biztosítja. A meglévő – elsősor-
ban az idősebb korosztály által működ-
tetett – közösségek mellé a fiataloknak, 
gyermekeknek szóló programokat és 
klubokat szervez és befogad.

A 2010-14. közötti kulturális élet 
nem csupán a közművelődés intézmé-
nyes kereteinek kiépítéséről, s a koráb-
bi pangáshoz képest a pezsgő közössé-
gi programok szervezéséről marad 
emlékezetes. 2010. október 23-ával – a 
helyi egyházi közösségekkel és isko-
lákkal együttműködésben – kialakult 
nemzeti ünnepeink helyi ünneplésé-
nek új rendje. 

Halásztelki művészeinknek kö-
szönhetően számos előadás, program, 
oktatás szerepel a Márai repertoárján. 
Érezhetően megjelent az alkotói vágy 
(mert teret kapott).

Többször adott helyet a Márai az 
elmúlt két esztendőben színvonalas 

Halásztelek 2010-2014. a FIdesz képvIselőcsoportjának szemével
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kiállításoknak, melyek közül ki kell 
emelni a helyi művészek (pl. Óváry 
Géza, Hatvany Viktória, Horváth 
Krisztián) önálló kiállításait vagy a 
székelyek autonómiája mellett kiálló 
önkormányzatok Kárpát-medencei 
összefogását szimbolizáló „Az autonó-
mia anatómiája” avantgárd gyűjte-
mény halásztelki kiállítását.

A Halásztelki Összművészeti Egye-
sület ebben az évben harmadszor hoz 
létre nyitott alkotótábort („Művész-te-
lek”) az önkormányzat, a Bocskai, va-
lamint számos cég és magánszemély 
aktív támogatásával. A telepen elké-
szült művek egy részét a támogatóknak 
ajándékozzák a részvevő művészek.

Az anyagi nehézségek ellenére – 
minimális, szinte szegényes források-
ból – is elindultak rendszeres kulturális 
programok. Mészáros László színdara-
bokat és musical előadásokat állított 
színpadra nagy sikerrel. 

A civil, művészeti és sportszerve-
zetek támogatását kiemelten kezeltük, 
a program-támogatások bevezetésére 
képviselőnk tett javaslatot.

Kapcsolatot kerestünk helyi cégek-
kel, több vállalkozás támogatott kultu-
rális programot.

Városunk a Fidesz képviselőinek 
kezdeményezésére az elsők között 
csatlakozott 2013-ban a székely zászló 
kihelyezésének akciójához. Részt 
vettünk a Székelyek Nagy Menetelé-
sén. „Az autonómia anatómiája” ván-
dorkiállítás megnyitóján vendégünk 
volt Izsák Balázs, a Székely Nemzeti 
Tanács elnöke.

A SPORT TÁMOGATÁSA
„Ép testben ép lélek” – mondták az 
ókori görögök. Minden helyi sportle-
hetőséget, sportegyesületet lehetősége-
inkhez mérten támogatunk. Egy-két 
évtizede szinte a foci volt a halásztelki 
sport szinonimája. Ma már több mint 

egy tucat bejegyzett klub, egyesület 
működik Halásztelken. Az önkor-
mányzat igyekszik helyet és anyagi tá-
mogatást nyújtani az egyesületeknek 
és kluboknak. Itt szintén elmondjuk: a 
felsorolás annyit jelent, büszkék va-
gyunk rájuk!

Az önkormányzat költségvetésé-
ben rendszeres anyagi támogatást 
biztosít a Halásztelki Futball Clubnak. 
A legnagyobb igazolt tagot számláló, 
és legnagyobb érdeklődést vonzó 
sportklub kiemelt támogatása lehetővé 
teszi, hogy minden korosztályban kivá-
ló eredményekkel szerepeljenek. A 
HFC számára az MLSZ 70 %-os támo-
gatásával műfüves labdarúgópályát 
épített az önkormányzat a Németh Fe-
renc Sportcentrum területén, amit 
használhatnak a nem igazolt fociked-
velők is.

A HFC évről évre megrendezi a 
Németh Ferenc Emléktornát, mely két 
korosztály gyermeklabdarúgóinak or-
szágos rendezvénye.

Az edzőterem ingyenes rendelke-
zésre bocsátása mellett, rendszeres 
anyagi támogatásban részesül a Ha-
lásztelki Boksz Klub is, melynek tevé-
kenysége a nevelés terén sokkal több, 
mint amit a sport keretei kijelölnek. 
Csipkés Barnabás vezető edző, és segí-
tői áldozatos munkájának köszönhető-
en nemcsak válogatottak és bajnokok 
kerülnek ki a klubból, de néhány fiatal 
az odafigyelést és szeretetet is itt kapja 
meg. A klub körül igazi, baráti közös-
ség jött létre a szülőkből, támogatók-
ból. Augusztusi versenyüket külön is 
támogatja az önkormányzat.  

Rendszeres anyagi támogatásban 
részesült a Halásztelki Sporthorgász 
Egyesület, a Budo Fight Karate Klub, 
valamint a gyermekeket versenytánc 
területén fejlesztő Dance Earth TSE és 
a Táncvarázs SE. E sportegyesületek a 
város közösségi programjain rendsze-

resen emlékezetes műsort adtak az ér-
deklődőknek.

A NEVELÉS-OKTATÁS
A köznevelés rendszere az elmúlt négy 
esztendőben Magyarországon gyöke-
resen átalakult, s a folyamat gyökere-
sen érintette Halásztelek városát is: 

2013. január 1-jével az iskolai ne-
velés-oktatás feladatellátása az ön-
kormányzatoktól az államhoz ke-
rült, így a Hunyadi Mátyás Általános 
Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művé-
szeti Iskola fenntartói jogainak gyakor-
lását a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ (Szigetszentmiklósi Tankerü-
lete) vette át. 

Az intézmény működtetése és a 
gyermekétkeztetés biztosítása to-
vábbra is az önkormányzat feladata 
maradt. 

2010-2012. között sor került az is-
kola törvényes és szakszerű működését 
biztosító dokumentumoknak a módosí-
tására. 2011. szeptember 1-jével a kép-
viselő-testület egyhangú döntése nyo-
mán létrejöttek a gimnáziumi oktatás 
nappali munkarendben történő indítá-
sának feltételei. 

Az önkormányzat rendszeresen 
biztosította a nevelő-oktató munka 
pénzügyi feltételeit bár a 2011. évi 
fenntartói takarékossági intézkedések 
az intézményt is érintették. A gimnázi-
um beindítása következtében nehézsé-
get okoz a gyarapodó általános iskola 
tantermeinek biztosítása, azonban e 
feladatának az önkormányzat 2013-
ban is és 2014-ben is eleget tett ill. tesz 
(évente egy-egy új tantermet létesül).

A Tündérkert Óvoda fenntartása 
továbbra is az önkormányzat feladata. 
A gyermeklétszám gyarapodása követ-
keztében városunknak minden tavasz-
szal azzal az örömteli gonddal kell 
megküzdenie, ami a 3. életévüket be-
töltő gyermekek óvodai elhelyezését 

jelenti. Mivel a Tündérkert Óvoda 13 
csoportja maximális létszámmal mű-
ködik, a településen működő két nem 
önkormányzati óvoda (Süni magán-
óvoda, Lámpás Református Óvoda) 
férőhelyei, valamint a bölcsőde idei 
beindítása jelentheti a megoldást. 

A Süni Magánóvoda fenntartójával 
2010-ben kötött közoktatási megállapo-
dást évről évre hosszabbította a képvi-
selő-testület, majd a 2014-19. közötti 
időszakra új köznevelési szerződést kö-
tött (mely 50 fő elhelyezését biztosítja).

A Lámpás Református Óvoda fenn-
tartója számára pedig a 2011-26. kö-
zötti időszakban is biztosítja az Iskola 
utcai épület egyik szárnyát az önkor-
mányzat, ahol 60 gyermek elhelyezése 
is megoldható.

Összességében 464 óvodai, 990 ál-
talános iskolai és 630 középiskolai fé-
rőhely áll rendelkezésre a halásztelki 
családok számára, s minden intéz-
ménytípusban adott a választási le-
hetőség. 

Szimbolikus jelentőségű, hogy a 
város pedagógusait a 2011. évtől Peda-
gógusnap alkalmával egy központi 
városi rendezvény keretében köszönt-
jük, melynek házigazdája felváltva a 
Bocskai és a Hunyadi. Alkalmanként 3 
pedagógus-kitüntetés átadására kerül 
sor, melynek odaítélésére az intéz-
ményvezetők tesznek javaslatot.

A gyermekek számára rendezett 
programok, előadások száma egyre 
több. A már hagyományos „Mesena-
pok” (köszönet érte a „Mesemátkák-
nak”) mellett több gyermekdarab ke-
rült színre a Máraiban. Az óvónők és 
pedagógusok által szervezett gyermek-
programok nemcsak a gyermekek, ha-
nem a szülők közösségeit is egyre in-
kább összekovácsolják. 

A FIDESZ képviselőcsoportjából 
nem emeltünk ki név szerint senkit 
sem, mert az önkormányzat, az önkor-
mányzatiság közös munka. A sikereket 
és a kudarcokat is együtt éljük meg. 
Mindenki hozzátett az eredményekhez, 
mindegyikünk a jóra törekedett, a la-
kosságot szolgálta. Nem vagyunk egy-
formák, inkább sokszínűek. Mindegyi-
künket más-más szakterület foglalkoz-
tatja. Segítettük egymást, közösen 
„húztuk a szekeret”. Sok az ismerő-
sünk. „Fogadóórát” tartottunk a Posta 
előtt, az ABC-ben, az utcán és bárhol, 
ahol megszólítottak. Néha tudtunk se-
gíteni, sajnos néha nem. Szépnek láttuk 
az elmúlt négy évet, bár sok-minden 
maradt, amit még szerettünk volna, ill. 
szeretnénk megvalósítani.   

A FIDESZ képviselőcsoportja
A ciklusbeszámoló bővebben  
a www.halasztelekma.hu oldalon olvasható.

A FIDESZ
képviselőcsoportja
(balról jobbra):
Szabó Tibor,
Tóth Endre Attila,
lengyel Izabella, 
Dr. Papp Kornél,
Igaz Tibor
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comenIus 
program 
a HunyadIban
2013 tavaszán a Hunyadi Általános 
Iskola, Gimnázium és Művészeti In-
tézmény Európai Uniós pályázatot 
nyert. Ennek eredményeképpen két-
éves munka kezdődött az iskolában.   
Az Európai Hét során hozzánk érke-
ző francia és olasz diákoknak, tanár-
jaiknak és az őket befogadó diákja-
ink, tanáraink családjának nagy ka-
landban volt részük május 3-10. kö-
zött. 

Jártunk a Csodák Palotájában, 
Csillebércen a Kalandparkban, hajó-
káztunk a Dunán, angol nyelvű ide-
genvezetővel bebarangoltuk az Ope-
raházat, ahol még a díszletépítés és a 
próbák titkos világát is megtekinthet-
tük,  A csapat egyik legnagyobb él-
ménye a Láthatatlan Kiállítás volt. Új 
szemmel sikerült a világra tekintetni 
- sokaknak könnyes szemmel -, miu-
tán a vak idegenvezetőkkel végigbo-
torkáltunk  egy addig ismeretlen vi-
lágban.

E programsorozat minden tekin-
tetben szolgálja gyermekeink fejlő-
dését, szellemi és lelki épülését. Szí-
nesíti világképüket, tágítja ismeretei-
ket, és talán életre szóló barátságok  
szövődésére ad lehetőséget. E növe-
kedés és fejlődés szép szimbóluma-
ként  erősödik majd az iskola udvarán  
a  résztvevő gyerekek által  idén elül-
tetett Nemzetek Közötti Barátság 
Fája.

nárcIsz-bál 
a bocskaIban
Még tavasszal rendeztük az első Nár-
cisz-bált a Bocskai Református Oktatá-
si Központban. Az általunk szervezett 
bál 100.000 forintnyi bevételét a 
majosházi hospice ház megépítésére 
adományoztuk. Az összegyűjtött pénz 
átadására 2014. június 6-án a pünkösdi 
áhítat után került sor, ahol Kontha Be-
nőné, Piroska néni vette át az összeget.

A bálon „Ki mit tud”-ot ; Süti sütő 
versenyt; Bálkirálynő és bálkirály vá-
lasztást rendeztünk. A bálkirálynő és 
bálkirály címre az osztályok jelölték 
azokat a tanulóikat, akik megfeleltek a 
kritériumoknak. A bálkirálynő Kulcsár 
Luca, a bálkirály Kurucz Boldizsár 
11.a osztályos tanulók lettek.

A süti sütő versenyre finomabbnál 
finomabb sütemények érkeztek, ezért a 
zsűrinek nagyon nehéz dolga volt. Gere 
Szilvia 13.a osztályos tanulónk nyert 
csodálatos kuglófjával. Ezután Takács 
László 12.b osztályos tanuló varázsolt 
el minket a bűvész trükkjeivel.

Végül egy meglepetés-produkció-
val készültünk a vendégeknek, Mészá-
ros Marietta 13.a osztályos tanulónk és 
partnere énekelt és táncra perdítette a 
bálon résztvevőket. Az est további ré-
szében Szűcs Bence 13. a osztályos ta-
nuló felelt a zenéért és a jó hangulatért.

 Kulcsár Luca
11/A osztályos tanuló

nyárIndÍtó 
a tÜndérkertben
egy gyönyörű májusi szombaton rendeztük 
meg a tündérkert óvoda nyárindító kerti mu-
latságát.

A szülők, pedagógusok, vállalkozók 
és a civil szervezetek közötti összefo-
gás ismét meghozta gyümölcsét. A 
Bambi csoport finom csibe-burgert 
készített, a Maci csoport kemencében 
sült pizzával csavarta el a vendégek 
fejét. A Pillangó csoport ízletes ke-
nyérlángosukkal kápráztatott el min-
denkit. A Madárkás csoport finom 
csemegéket, palacsintát, gofrit sütött, 
akárcsak a Süni Óvoda. Óvodásaink, a 
Csiga, Pillangó, Delfin és Madárka 
csoportok vers- és dalfüzéreikkel szó-
rakoztattak minket. Nagy örömünkre 
idén a Süni ovisok is bemutatkoztak a 
színpadon. A Delfin, Halacska és Ma-
dárkás csoport gyerekei Nagy Gabri-
ellával ropták a táncot, a ritmikus gim-
nasztikás csoportot Márkus Mónika 
készítette fel, a karate bemutató pedig 
Kisszékhelyi Zsoltnak és a Seizan 
Karate-do Sportegyesületnek köszön-
hetően lépett fel.

A Táncvarázs Egyesület tagjai kö-
zött számos volt és jelenlegi óvodá-
sunkkal találkozhatunk. Az ír tánccso-
port, az akrobatikus rocky csapat is 
jókedvet varázsolt a nézők arcára. A 
Halásztelki Box Club ismét bemutatta 
tehetséges fiataljait.

Szécsi Attila és zenekara, valamint 
a Hunyadi Zeneiskolások szórakozta-
tó mesejátékot adtak elő. A Csepel-
szigeti Kutyaiskola „diákjai” sikere-
sen vizgáztak jólneveltségből ezen a 

a „kIs szövegmanók”
Országos mérések bizonyítják, hogy a 
tanulók jelentős hányada nem érti az 
olvasott szöveget. Komoly problémát 
jelent számukra a szöveg belső össze-
függéseinek, tartalmi lényegének 
megállapítása, a szövegből következ-
tetések levonása. 

Iskolánkban  nagy hangsúlyt fekte-
tünk a szövegértés fejlesztésére. Így 
neveztünk be tanulóinkat az országos 
„Szövegmanó” szövegértő, szöveg-
elemző versenyre. A levelezős verseny 
egész tanévben tartott, közel 400 tanu-
ló vett rajta részt. Közülük a legjobb 
47 tanulót hívták meg Budapestre a 
döntőbe. 

A Hunyadi Mátyás Általános Isko-
la 3. osztályosait két tanuló képviselte. 
Szögi Lili 3.a osztályos tanuló a 8. he-
lyet, míg Rendessy Bálint 3.a osztá-
lyos a 9. helyezést érte el. Gratulá-
lunk!

napon is. A Szigetszentmiklósi Rend-
őrkapitányság munkatársai a Kresz 
szabályaira tanították a bicikliző gye-
rekeket.

Kellemes meglepetés volt szá-
munkra, hogy sok középiskolás diák is 
vonzónak tartotta az önkéntes munka 
lehetőségét óvodánkban.

Köszönjük tehát mindenkinek, 
akik eljöttek ezen a napos délelőttön a 
Tündérkert Óvodába, részt vettek a 
rendezvény szervezésében, lebonyolí-
tásában, és akikkel gyerekeink min-
dennapjait tettük, tesszük színesebbé, 
derűsebbé!

Tündérkerti Óvodásokért 
Alapítvány nevében: Török Erika

családI nap a bocskaIban, gyereknap a HunyadIban

Gyönyörű műsorral szórakoztatták a szép 
számú közönséget a tanárok és a diákok

Az íjászkodást Balázs Tibor vezette. Az ér-
deklődés egész nap hatalmas volt

A Hunyadiban a lovaglás és a szekerezés 
volt a sléger a gyerekek között

Az iskola színpadán a halásztelki Thai Box 
Egyesület is sikerrel tartott bemutatót

A MAJOSHÁZI HOSPICE HÁZRÓL
Majosházán a Református Dunamenti Kis-
térségi Diakónia szolgálat hospice házat 
épít a gyilkos kórral küzdő betegeknek 
közadakozásból. Az építkezés már elkez-
dődött, hogy a rászorultak a betegségüket 
emberhez méltón tudják viselni, tudjanak 
távozni, ha itt az idő. Segítség ez a beteg-
nek és a családjának.
A cél, hogy a térségünkben összefogásként, 
közadakozásból épülő, minden bajbajutott 
család számára elérhető hospice ház minél 
előbb felépülhessen és erre a mozgalomra a 
figyelmet ráirányítsuk. 
A Bocskai tanulói adományukkal most eh-
hez járultak hozzá. Köszönet érte! 
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Hirdetések megrendelése személyesen, ügyfélszolgálati időben a polgármesteri 
titkárságon. érdeklődni lehet telefonon: 06-24/517-271 

vagy e-mailben: hirmondo@halasztelek.hu

MEGOLDÁS SZIGET SZERVíZ
ÉS ALKATRÉSZBOLT

Lakásán: mosógép, bojler,
tűzhely, hűtő stb.

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

Szigetszentmiklós, 
Tököli u. 33. Bajcsy Zs. sarok

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

JAVíTÁSNÁL  A  KISZÁLLÁS 
INGYENES!

www.megoldasszerviz.hu
Minőségi szolgáltatás elérhető 

áron már 17 éve!

ASZTALOS
Egyedi bútorgyártás

www.abarbor.hu
abarbor@citromail.hu

06-70-312-1113TEMETŐI FELHÍVÁS!
Kérjük a Tisztelt lakosságot, hogy a lejárt sírhelyekkel kapcsolatban 

szíveskedjenek felkeresni irodánkat, amely Halásztelken, a 

Hermina Étterem udvarában található. 

A koporsós sírhelyek lejárati ideje 25 év, az urnasírok és urnafülkék 

lejárati ideje 10 év.

Továbbra is állunk a lakosság szolgálatában.

Az iroda nyitva tartása: H-P 9-15h

Az iroda telefonszáma: 06-30-65-000-67

Kegyeleti szolgálat

ELOHIM Kft.
www.elohimkft.hu

Tisztelettel: 

A halásztelki temető üzemeltetője

Ügyeleti tel.: 

06-30-6789-278

06-30-236-4884

kedőnek. A Számozoo-ban műveltségi 
kérdésekre kellett villámválaszokat 
adni, az Extrázoo-ban ormányos med-
ve szórakoztatta a résztvevőket. 

A döntőben az Erdélyből érkezett 
Szamosújvár negyedikeseivel mértük 
össze tudásunkat, ügyességünket. Itt 
igazi bulihangulat uralkodott. Zenélt a 
Mystery Gang, eljött hozzánk Süsü, a 
sárkány, és meséltek a szurikátákról is. 
A döntő egész ideje alatt vezettünk, és 
ezzel az előnnyel indultunk az utolsó 
feladatnak, az Igazmondózoo-nak. A 
Koko által mondott állításokról kellett 
eldönteni villámgyorsan, hogy azok 
igazak vagy hamisak.

GYőZTÜNK!!! HAláSZTEl-
KEN ÉL „A LEGOKOSABB OSZ-
TálY”!

Örömünk határtalan volt, s a stáb 
meglepetéseként lufieső hullott ránk. 
A fődíj egy vándorkupa, egy 3 napos 
zalakarosi kirándulás, oktató társasjá-
ték az iskolánknak és egy meglepeté-
sekkel teli ajándéktáska.

A játékban szereplő csapatok di-
ákjai mind jó képességűek voltak, 
számított a gyorsaság, a bátorság és 
az ügyesség is. Mégis mi juttatott 
minket a győzelemhez? Talán a tudás 
mellett a sportszerű versengés és a 
csapatszellem az egész verseny ideje 
alatt.

Külön köszönetet szeretnénk 
mondani a szülőknek, akik óriási lo-
gisztikai feladatként szervezték a 3 
nap alatt a versenyző gyerekek oda-
visszajutását, a nehéz pillanatokban 
támogattak, biztattak bennünket. Kö-
szönet Szentgyörgyi József polgár-
mester úrnak és Stefanik Zsolt képvi-
selőnek, akik egyenpólót készíttettek 
a csapatnak, és gondoskodtak a szur-
kolók szállításáról. Végül, de nem 
utolsó sorban köszönet az iskola dol-
gozóinak, diákjainak és a halásztelki 
lakosoknak a szurkolásért és a gratu-
lációkért.

Kapás Valéria, Kapás Renáta

(Folytatás az 1. oldalról)



27-én pénteken

28-án szombaton

SZENT LÁSZLÓ NAPOK
2014.

JÚNIUS 27-28. Halásztelek
Németh Ferenc
Sportcentrum

16.30 Táncvarázs SE bemutatói
17.00 Tündérkert és Lámpás Óvodák bemutatója 
17.15 Bocskai és Hunyadi Iskolások táncosainak bemutatója

és a Garabonciás Egyesület táncai
17.30 Családi táncház a KOLO Zenekarral
19.00 Gájer Bálint és a Stúdió 2000 showmûsora
20.00 órától UTCABÁL A SALAMI BROTHERS EGYÜTTESSEL

Sportcentrumban:
délelôtti programok: aszfaltrajzverseny, sportversenyek a gyerekeknek, 

KÉT KERÉKEN OKOSAN — kerékpáros ügyességi 
vetélkedô a VELOCIPEDE Kft. támogatásával!

9.00 órától Szent László Focikupa
jelentkezés június 23-ig Ács Gusztávnál (tel.: 20-276-9984)

10.00 órakor Ünnepi Szentmise a Görög Katolikus Templomban,
onnan körmenet a Szent László téri ünnepségre
Prodán Gábor esperes és a történelmi egyházak
képviseletében

11.30 Ünnepi köszöntôt mond Szentgyörgyi József polgármester
11.45 Koszorúzási ünnepség és áldás

TOVÁBBI PROGRAMOK A NÉMETH FERENC SPORTCENTRUMBAN:
13.00 órától BOXGÁLA közben a mérkôzések között színpadon

a DancEarth TSE bemutatói
16.00 Helyi Civil Szervezetek bemutatkozó mûsorai
16.30 Operett és Nótamûsor Görög Hajnalka 

és Mogács Ottó a Fôvárosi Operett Színház 
mûvészeivel

17.00 OLÁH GERGÔ FELLÉPÉSE
17.45 Hip-Hop táncosok a színpadon 
18.00 JANTRA NÉPTÁNCEGYÜTTES MÛSORA
18.30—19.30 Lovasbemutató, szabadidomítás 

Tászler Melindával
20.00 RÚZSA MAGDI ÉLÔ KONCERT
Egész nap Jankovics Vidámpark, csúszda és különbözô bemutatók!

Egészségügyi sátor, ruha és adománygyûjtés 
Információk: www.halasztelek.hu vagy Véghné Bágya Ildikó 06-20-932-2394 

Mindenkit szeretettel várunk a rendezvény mindkét napján! Halásztelek Város Önkormányzata 
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