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hALÁSZTELKI

önkormányzati választás – 2014. október 12.
a jelöltek bemutatkozásait a 7-11. oldalakon olvasHatják

Oláh Kálmán Halásztelek új díszpolgára

egy szerencsés 
ember

– Milyen érzés volt, amikor meg-
tudta, hogy Halásztelek díszpolgára 
lesz? 

– Természetesen óriási megtiszte-
lésnek tartottam és tartom ma is. Mie-
lőtt pedig megtudtam, a feleségem 
mindent elkövetett, hogy megőrizze a 
meglepetést, kisebb családi perpatvar-
ba torkollott, amiért akkor számomra 
érthetetlen szervezkedésbe fogott. 
Persze azután más forrásból kiszivár-

gott és helyrebillentek a dolgok, de itt 
és most megjegyzem, hogy könnyen 
visszájára fordulhatnak a váratlan 
meglepetések, a magam részéről job-
ban szeretem, ha van időm ünneplőbe 
öltöztetni a szívemet is. 

– Mivel járult hozzá, hogy Halász-
telken értékeket teremtsen?

– A polgármester percekig mélta-
tott, de a megilletődéstől alig emlék-
szem valamire. Azóta is töröm a fe-
jem, hogy mivel érdemelhettem ki, 
remélem, része van benne az OK-GÉP 
munkájának is. Immár 24 éve próbál-

Halásztelken hagyomány az államalapítás ünnepén kitüntetni azokat, akik sokat 
tettek azért, hogy szebb és élhetőbb városban éljünk. Az idei évben is hat halász-
telki polgár munkáját, életművét tartotta érdemesnek a város Képviselő-testülete 
arra, hogy elismerje a közösségért végzett munkájukat. Halásztelek Város Ön-
kormányzata Halásztelek Díszpolgára címet adományozott Oláh Kálmánnak. 
Idén Halásztelek Érdemérmet Kardosné Papp Veronika, Mag Árpád, Kovács 
Mihály, Kovács Gábor és Márta Szabolcs kapott, mindnyájuk önzetlen és példa-
értékű munkájának elismeréseképp, mint például a közbiztonságért, a székely-
ség hírnevének öregbítéséért, épületek felújításáért vagy a sportért vállalt elköte-
lezettségükért. A kitüntetetteknek ezúton is gratulálunk.

Az elismerések után az ünnepi ökumenikus istentisztelet és a kenyérszentelés 
vette kezdetét Prodán Gábor görög katolikus esperes, paróchus, Jelényi Lászó 
református lelkész, illetve Balázs Tibor világi lelkipásztor vezetésével.

A rossz idő ellenére a Petőfi kertben ezúttal is megünnepelték az idén szüle-
tett gyermekeket egy-egy elültetett virággal, igaz, pont az érintettek maradtak 
távol a szakadó eső miatt.                   BG

hALÁSZTELEK díjAZoTTjAI

A díjazottak balról jobbra:
Oláh Kálmán, Mag Árpád, Kardosné 
Papp Veronika, Kovács Gábor, Márta 
Szabolcs és Kovács Mihály

(Folytatás a 2. oldalon)
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a tündérkertben
Ezúton szeretnénk meghívni minden városlakót, kicsit és nagyot az 
ŐSZI KERTI PARTIRA, mely 2014. 10. 11-én szombaton 10-15 
óráig kerül megrendezésre, a „nagyovi” udvarán.

Fellépnek óvodásaink és meghívott vendégeink! Garantált a jó-
kedv, vidámság, finom ételek, sok-sok játék, tombola, kézműveskedés 
az óvónénikkel és meglepetések!

Mindenkit sok szeretettel várunk!!!!

őszi kerti parti 

ülésezett a képviselő-testület
2014. augusztus 28-án rendkívüli ülést tartott a Képviselő-testület, melyen 

elsőként a HATE Kft. taggyűléseként az ügyvezető lemondását, valamint az új 
ügyvezető megbízását fogadták el. A HATE Kft. ügyvezetői feladatainak ellátá-
sával 2014. szeptember 1. napjától 2014. december 31. napjáig dr. Rák Györgyöt 
bízta meg a Képviselő-testület, egyidejűleg a Kft. Felügyelő Bizottsága  mandá-
tumát is meghosszabbította 2014. december 31-éig. 

A Képviselő-testület nyílt ülésének egyetlen napirendje volt, rendeletalkotás 
egyes önkormányzati rendeletben foglalt szabálysértések, szolgáltatási díjak ha-
tályon kívül helyezéséről. 

Halásztelek Város Önkormányzata jelenleg hatályos rendeletei közül a helyi 
környezet védelméről és a település tisztaságáról szóló 15/2008. (VIII.14.) szá-
mú rendelete, a településrészek és közterületek elnevezésének, továbbá az ingat-
lanok házszámozásának szabályairól szóló 8/2011. (IV.29.) számú rendelete 
tartalmaz szabálysértési tényállást. A településkép véleményezési eljárásról szó-
ló 11/2013.(V.02.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése az építésügyi ható-
sági engedélyezési eljárást megelőző településkép vélemény megkérésével kap-
csolatos szolgáltatási díjat írt elő, melyre nem ad felhatalmazást az illetékekről 
szóló 1990. évi XCIII. törvény, ezért annak hatályon kívül helyezése megtörtént.

Végezetül zárt ülés keretén belül döntött a Képviselő-testület a Helyi Válasz-
tási Bizottság tagjainak személyéről, továbbá megválasztotta a nemzetiségi sza-
vazókörhöz tartozó Szavazatszámláló Bizottság tagjait.

Baloghné dr. Nagy Edit jegyző

juk öregbíteni magunk és szűkebb pát-
riánk hírnevét, termékeinket ország-
szerte úgy ismerik és elismerik: a ha-
lásztelki bádogos gépek. Ezenkívül 
egyik alapító tagja vagyok az „Olva-
sósaroknak”, egyrészt a Facebook-on, 
másrészt havonta a helyi könyvtárban 
működtetjük olvasó klubunkat, egyre 
növekvő népszerűséggel. A végére 
hagytam a legújabb büszkeségünket, 
közel egy éve otthont adunk a 
halásztelki művészeknek, az OK-GÉP 
épületében megnyitottuk állandó 
kiállításunkat Halásztelek Galéria 
néven. Legutóbb éppen augusztus 20-
án mutattuk be az idei 3. halásztelki 
alkotótábor frissen készült műveit. Ez-
úton is bíztatok mindenkit látogassa-
nak bennünket, mindenkit szívesen 
látunk. 

– A díszpolgári cím még milyen kö-
telezettséggel jár?

– Azt gondolom, a mindennapi 
munkával kell bizonyítanom, hogy 
méltó vagyok rá.

– A munka mellett a szabadidejét 
mivel tölti?

– Szerencsés vagyok, mert több 
kedvtelésemnek is hódolhatok, kultu-
rális éhségemet  a már említett Olva-
sósarokban elégíthetem ki, de közre-
működője vagyok a művészcsapatnak 
is, festegetek a helyi neves festők se-
gítségével. Fizikai kondícióm a 
squash-al, a teniszezéssel és a kerék-
pározással ápolom, ha van rá idő (és 
időjárás) szívesen vitorlázok. Pár éve 
letettem az alapszintű pilótavizsgát, 
azóta nagy szerelem a repülés is.

– Nem unatkozik, nyilván ehhez 
ilyen kiegyensúlyozott háttér is kell.

– Valóban. Az ünnepségen  az 
egész családom részt vett, szüleim, fe-
leségem, gyermekeim, két gyönyörű 
unokám, sok kedves barátom. 
Mindannyiukra büszke vagyok, támo-
gatnak munkában, magánéletben egy-
aránt, nélkülük nem érhettem volna el 
ezt a nagy megtiszteltetést. Mint 
mondtam, szerencsés ember vagyok!

Bódy Géza

jakab istvánnét 
köszöntöttük
Szeptember 3-án ünnepelte 95. születés-
napját városunk szépkorú lakója, Jakab 
Istvánné, Erzsike néni, akit Végváriné 
Nyíri Lídiával, a szociális bizottság elnök 
asszonyával otthonában köszönthettünk, 
az önkormányzat nevében virággal, aján-
dékcsomaggal, és átadtuk a miniszterel-
nök köszöntő sorait, oklevelét.

Az ünnepelt, Erzsike néni 1919. szept-
ember 3-án született Berettyóújfaluban 
(korábban Berettyószentmárton), Hajdú-
Bihar megyében. Fiatal korában földmű-
velődéssel foglalkozott, 4 gyermeket ne-
veltek fel férjével. Családjával 1958-ban 
költöztek Szigethalomra, majd 1989-ben 

Halásztelekre. Idős korára lányához költözött, most is vele és vejével él. 14 uno-
kája, 24 dédunokája és 4 ükunokája van. Erzsike néni korát meghazudtolóan jó 
szellemi és egészségi állapotnak örvend, amit bizonyára a szerencsés géneken 
kívül szerető nagy családjának, és gondoskodó lányának is köszönhet. Cserfes 
dédunokája most kezdte az óvodát, élményeit nagyon sokszor dédnagymamájá-
val osztja meg, a nagymama nagy örömére és boldogságára.

Az Önkormányzat és településünk valamennyi lakója nevében jó egészséget 
és további békés, boldog éveket kívánunk az ünnepeltnek.

Baloghné dr. Nagy Edit jegyző
Ismét kétnapos kirándulásra ment a Halásztelki Nyugdíjas Egyesület csapata, a Mosoni-Dunához. Meg-
néztük a  Bős-Kiliti duzzasztót a szlovák és a hazai oldalról is. Sokat barangoltunk Győrben és Mosonma-
gyaróváron, ahol egy nagyon kedves idegenvezetőnk volt, Füredi Kornél akinek ezúton is köszönetet 
mondhatunk a felkészült és mindent kimerítő helyismertetésért. Másnap osztrák honban Ruszt mesébe 
illő kisvárosában időztünk el. Ismét kellemes élményekkel érkeztünk haza. Oszoli Betty

(Folytatás az 1. oldalról)

Oláh Kálmán
Halásztelek új díszpolgára

Bóna Zoltán oRSZáGGyűléSI KépvISelő fogadóórája a halásztelki 
Fidesz Irodában (2314 Halásztelek, II. Rákóczi Ferenc út 29.): 

2014. október 2-án 15.00 órától. Bejelentkezés és időpont egyeztetés 
a 70/3765956-os telefonszámon Janzsó Zsuzsannánál.
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MeGolDáS SZIGet SZeRvÍZ
éS alKatRéSZBolt

Lakásán: mosógép, bojler,
tűzhely, hűtő stb.

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

Szigetszentmiklós, 
Tököli u. 33. Bajcsy Zs. sarok

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

JavÍtáSnál  a  KISZálláS 
InGyeneS!

www.megoldasszerviz.hu
Minőségi szolgáltatás elérhető 

áron már 17 éve!

ASZTALOS
Egyedi bútorgyártás

www.abarbor.hu
abarbor@citromail.hu

06-70-312-1113

Halásztelki gépgyártó üzemünkbe 
2 fő gyakorlott lakatos 
szakembert keresünk.

Akit keresünk, képes önállóan 
dolgozni, műszaki rajz olvasáshoz 
ért, van gépszerelő-, és hegesztési 

gyakorlata (AWI, CO)
Jelentkezni a gyzs@pr.hu e-mail 
címen fényképes önéletrajzzal, 
amely tartalmazza a szakmai 

tapasztalatait.

peDIKÜR - MASSZÁZS
BeUS SZépSéG KUCKóJa
Szeretettel várom régi és új 

HÖlGy vendégeimet!
Frissítő svéd masszázs – Zsírtörő 

masszázs, testtekercseléssel
Nyirok masszázsgép [lábfej, teljes 

láb, deréköv,kar] + Inframelegítővel
Pedikűr, géllakkozás, 

körömdíszítés, talpmasszázs
Bejelentkezés telefonon:

06-70-613-3843
Cím: Halásztelek, Barátság u. 82.

Bérlet és ajándék utalvány 
vásárolható.

Szeptember 1-jén 700 diák számára kezdődött meg a 2014-15-ös tanév a Hunya-
di Mátyás Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola tanterme-
iben. Ezen az esős napon Juhász Zoltánné igazgatónő és Szentgyörgyi József 
polgármester az intézmény aulájában köszöntötte az új diákokat: az általános 
iskola és a gimnázium első évfolyamain 125-en kezdték meg tanulmányaikat.  
Délutánonként 186 diák vesz részt a zeneiskola különböző hangszeres és elmé-
leti foglalkozásain. Valamennyi diáknak és tanáraiknak sikeres tanévet kívá-
nunk.

bocskai HÍrek
A 2014/15-ben immár 19 osztály 
kezdte meg a tanévet a Bocskai István 
Református Oktatási Központ Közép-
iskolájában. A Bocskai idén is 3 kép-
zést hirdet meg a 2015/16 tanévre. Az 
5 évfolyamos gimnáziumban a múlt-
ban is eredményes magyar keresztyén 
pedagógiai hagyományokat kívánjuk 
folytatni mindennapi munkánkban. 

A gimnáziumban biztosítjuk a fel-
készülést az emelt és a középszintű 
érettségi vizsgára, az érettségi utáni 
továbbtanulásra. Egyes tantárgyak 
(idegen nyelvek, matematika) tanulá-
sa valamennyi évfolyamon kiscsopor-
tos foglalkozás keretében történik.

Mindezen felül a gimnáziumi osz-
tály egyik csoportja emelt szintű kép-
zésben részesül biológiából. Ez a sza-
badon választható órakeretből 2 majd 
3-3 tanóra igénybe vételét jelenti

A 2015/16. tanévben is a Bocskai 2 

szakközépiskolai osztályt indít, mind-
egyikben két 18 fős csoportot állítunk 
össze. A csoportok szervezése a vá-
lasztott orientációs szakirány szerint 
történik. Intézményünkben a 2015/16. 
tanévtől a kertészeti és az informatikai 
szakirány mellett a rendészeti szak-
irány is választható. A rendészeti pá-
lyára előkészítő képzés célja a rendé-
szeti szakmákra (rendőr, határőr, tűz-
oltó, katasztrófavédelmi szakember) 
felkészítés belügyi rendészeti ismeret, 
speciális társadalomismeret és kom-
munikáció tantárgyak keretein belül. 

Szakiskolai osztályunkba jelentke-
ző diákok 4 szakma közül választhat-
nak: virágkötő és virágkereskedő, 
dísznövénykertész, számítógép-szere-
lő-, karbantartó, elektronikai műsze-
rész.

A Bocskai István Református Ok-
tatási Központba 8. évfolyamos diá-
kok számára a jelentkezési határidő: 
2015. február 13. A gimnáziumi (11. 

és 12. kód) és a szakközépiskolai (21., 
22. és 23. kód) tagozatkódokat megje-
lölő jelentkezők középfokú felvételi 
írásbeli vizsgát tesznek, melynek idő-
pontja: 2015. január 17. (szombat) 
10.00 óra. A felvételi írásbeli vizsgára 
2014. december 9-ig lehet jelentkez-
ni a vizsgát szervező középiskolák-
ban. 

Leendő diákjainkkal 2015. febru-
ár 20-21. között szóbeli felvételi be-
szélgetésen találkoznak az iskola pe-
dagógusai. A szóbeli felvételi beszél-
getésen biológiából emelt szintű kép-
zésre jelentkezők számot adnak általá-
nos iskolában tanult biológiai ismere-
teikről, az informatikai, ügyviteli 
szakirányra jelentkezők pedig infor-
matikai ismereteikről is. 

Felvételi pontszámítás: hozott 
osztályzatok 100 pont [magyar nyelv 
és irodalom, történelem, matematika, 
idegen nyelv, biológia vagy informati-
ka], írásbeli vizsga 200 pont, szóbeli 
vizsga 100 pont.

Szeretettel vár mindenkit a Bocs-
kai a nyílt napokon (október 14-15.; 
november 11-12.) Ingyenes felvételi 
előkészítő november 14-től indul. Bő-
vebb felvilágosítás honlapunkon: 
www.bocskai.halasztelek.hu

Kállai Attila

tanévkezdés 
a Hunyadiban
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KÖZÖSSéGI HáZ
állanDó KlUBoK, KÖRÖK

Lányok, Asszonyok 
Kézimunka Klub

Foglalkozásai: kéthetente szerdán 
17-19 óra között

Időpontja: szeptember 17, 
október 1., 15., 29.

A klub tagjai számára ingyenes 
a varrógép használata! 
Vezeti: Halmai Jánosné

Halásztelki társasjáték Kör
Foglalkozásai: 

pénteken 17-22 óra között
Vezeti: Nyúl Ferencné

Sakk-kör
keddenként 17 órától 
Vezeti: Sitkei András

Garabonciás Egyesület
Foglalkozásai: péntek 19-21 

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.

között. - Vezeti: Popov Szimeonov 
Trifon

Halásztelek Mozgáskorlátozot-
tak 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, beszéd-

technika: Lőrincz Andrea, szink-
ronszínészet: Mészáros László 
(CragMusic Studio), zenész-

mesterség: Borbás Erika, tánc és 
színpadi mozgás: Bakti Zoltán 
(Coledance), színpadi smink: 

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

Részvételi díj: 6000 Ft/hó

Halásztelki Baba-mama Klub
Kedden: 10 órától

Vezeti: Kókai Noémi

„KISBoGáR”
zenés baba-mama foglalkozás 

0-3 éves korig
csütörtökön 10 órakor 

Vezeti: Kenesei-Holics Réka

váRoSI KÖnyvtáR
pRoGRaMJa

október 13-20 között
oszágos Könyvtári napok 

keretében

2014. október 14-én kedden 
10 órakor

író-olvasó találkozó
FIny petRa

gyermek- és ifjusági könyvek 
írónőjével

2014. október 17-én pénteken
10 órakor

író-olvasó találkozó
MIZSEI ZSUZSANNA
Halásztelekről író és Halász-

telken élő írónővel

2014. október 13-20. között
HelytÖRténetI KIál-

lÍtáS
 a halásztelki iskola múltjáról

minden hónap utolsó 
csütörtökjén 17 órakor

olvaSóSaRoK
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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VII. HALÁSZTELKI MESENAPOK
2014. október 3-4. – pRoGRaMoK

Október 3. péntek

17.30 Ünnepi megnyitó, díjátadások, 
a Tündérkert Óvoda óvónőinek mesejátéka

Október 4. szOmbat

10.00  Bolondos királyság, királyi bolondság, előadják a Hunyadi Mátyás 
Általános Iskola 4.c osztályos tanulói

10.30 Mesejáték Róka Szabolccsal

11.30 A kolozsvári bíró, előadják a Hunyadi Mátyás Általános Iskola 4.a 
osztályos tanulói 

12.00 Balázs Tibor róm. kat. lelkipásztori kisegítő interaktív 
előadása a Hét vezérről

12.15 Hófehérke és a hét törpe, előadják a Hunyadi Mátyás Általános Iskola 
4.d osztályos tanulói

12.30 A farkas és a hét kecskegida, előadja a Bocskai István Református 
Oktatási Központ Általános Iskolájának 2.a osztálya

12.50 A hét kis kolbász, a hét kis béka, a hét kis kecskegida, előadják a 
Hunyadi Mátyás Általános Iskola 1.c osztályos tanulói 

13.00 Akadályverseny a Bocskai István Református Általános Iskola 
pedagógusainak szervezésében. Közben „Szabad a színpad” 

(ahol ki-ki elmondhatja kedvenc versét, meséjét).

14.30 Hétpróba – sportvetélkedő

15.30 A versenyek eredményhirdetése

16.00 Ládafia – vásári mesejáték

17.00 Népzene - Táncház Szécsi Attila zenekarával

           Napközben kirakodó vásár, körhinta, játék, kézműves foglalkozások, 
kiállítás, népi játszótér, íjászat, Halásztelek Hét Vezéregyéniségének meséje.

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

A rendezvény ingyenes.

Helyszín: Szent László tér és a Márai nagyterem

(Közösségi Ház)

WWW.mesenapOk.HU



SZÜRETI FELVONULÁS 2014

HALÁSZTELEK VÁROSÁBAN IDÉN IS MEGREDEZÉSRE KERÜL A 
HAGYOMÁNYOS SZÜRETI FELVONULÁS.

2014.SZEPTEMBER 27-ÉN SZOMBATON 14.00 ÓRAKOR INDUL A 
MENET A SZENT LÁSZLÓ TÉRRŐL.

ÁLLOMÁSOK SORRENDJE A KÖVETKEZŐ:
1. Halásztelki Mozgáskorlátozottak, Nyugdíjasok Egyesülete (Posta köz 1., 

önkormányzat parkolója)
2. Hangyapiac (Kisgyár utca)

3. Hanfeldt István, Török Mátyás és barátai (Ilona utca 1.)
4. Halásztelki Összművészeti és Kulturális Egyesület (Ady Endre tér.)

5. Garabonciás Egyesület (Szent László tér. Buborék koncert)
6. Halásztelki Nyugdíjas Egyesület (Erkel Ferenc utca 3.)

7. Vöröskereszt Halásztelki Alapszervezete (Dózsa György utca)
8. Halásztelek Város Önkormányzata, Halásztelki Futball Club (Ősz utca 2.)

A menetben résztvevő lovas hintó, kocsi és gépjármű felajánlásokat várjuk a 06-20-932-2394-
es telefonszámon, Véghné Bágya Ildikónál.

Számítunk idén is a helyi vállalkozások segítségére a már jól megszokott gépjárművekkel.
A végállomáson vendégül látjuk a lovasokat, a kocsisokat, akik a felvonuláson szállítják 

Halásztelek apraját és nagyját.

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

SZENT MIHÁLY NAPJÁN, SZEPTEMBER 27-ÉN ESTE 21.30 ÓRAKOR A 
SPORTCENTRUMBAN MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK A TŰZGYÚJTÁSON.

Ismerd meg Magyarország titkait,

a Szent Mihály-napi tűznél, 
Neked is ott a helyed!

plakat_v2.indd   1 2014.09.15.   11:34:44
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Az október 12. napjára kitűzött helyi önkormányzati képvise-
lők és polgármesterek, valamint az ugyanekkor tartandó nem-
zetiségi önkormányzati képviselő választással kapcsolatos tájé-
koztatóban a korábbiakban már ismertetésre kerültek a legfon-
tosabb változások. A helyi önkormányzati képviselőket és pol-
gármestereket az idei évtől kezdve a korábbi négy év helyett 
már öt évre választjuk, és változtak a jelölt állítási szabályok. A 
korábbi szabályozáshoz képest további változás, hogy a szava-
zólapon a jelöltek – a polgármesterjelöltek, az egyéni listás je-
löltek – nem nevük abc sorrendjében szerepelnek, hanem a vá-
lasztási bizottságok által kisorsolt sorrendben (a bemutatkozá-
sok is ebben a sorrendben olvashatók). A Halásztelki Helyi 
Választási Bizottság a jelölt bejelentés határidejének lejártát 
követően 2014. szeptember 8-án hétfőn 18,00-kor nyilvános 
ülésen sorsolta ki mind a helyi önkormányzati képviselő, és 
polgármester jelöltek sorrendjét, mind a nemzetiségi jelöltekét.

A polgármester jelöltek az alábbi sorrendben szerepelnek a sza-
vazólapon: 1. Kristóf Károly - Független, 2. Szentgyörgyi József 
- MSZP-DK-EGYÜTT-PNP, 3. dr. Sári Monika - Független.

A képviselő-jelöltek sorrendje a szavazólapon: 1. Stefanik 
Zsolt -  MSZP-DK-EGYÜTT-PM, 2. dr. Papp Kornél - 
FIDESZ-KDNP, 3. Hanfeldt István - MSZP-DK-EGYÜTT-
PM, 4. Kristóf Károly - Független, 5. Popov Szimeonov 
Trifonné - Garabonciás Egyesület, 6. török Mátyás - MSZP-
DK-EGYÜTT-PM, 7. Balázs György - Összefogás Halásztele-
kért Egyesület, 8. Kiss Miklós - Független, 9. tóth endre at-
tila - FIDESZ-KDNP, 10. Székely Katalin Rozália - Függet-
len, 11. Bagaméry Ábelné Hatvany Viktória - MSZP-DK-
EGYÜTT-PM, 12. Lengyel Izabella - FIDESZ-KDNP, 13. 
Szabó Tibor - FIDESZ-KDNP, 14. Mekker Attila - FIDESZ-
KDNP, 15. Sipos Tibor - FIDESZ-KDNP, 16. németh tamás 
- Garabonciás Egyesület, 17. Igaz Tibor - FIDESZ-KDNP, 18. 
erdődi Sándorné - MSZP-DK-EGYÜTT-PM, 19. végváriné 
Nyíri Lídia - MSZP-DK-EGYÜTT-PM, 20. Tassy Márton - 
FIDESZ- KDNP, 21. Györök Zsolt Zoltánné - MSZP-DK-
EGYÜTT-PM, 22. Mácsai Rozália - Garabonciás Egyesület, 
23. Soltész Zoltánné - MSZP-DK-EGYÜTT-PM.

A bolgár nemzetiségi választás jelöltjei a szavazólapon: 

kristóf károly
önkormányzati képviselő- és polgármester-
jelölt – Független

Tisztelt Halásztelkiek!
Köszönöm az önzetlen támo-
gatást, amely lehetővé tette az 
önkormányzati választáson 
való indulást. Tősgyökeres ha-
lásztelki vagyok, születésem 
óta a városban élek, jelenleg 
három gyermekemmel és fele-
ségemmel. A helybeli cukrász-
dát vezetem, már 1983 óta 

dolgozom folyamatosan e mesterségben, igaz, a legelső 
helyszín még nem a Tutti Frutti volt, hanem a „GABI” 
eszpresszó, amire talán sokan emlékeznek még. Független 
jelöltként indulok, mivel nem vagyok egyik pártnak sem 
tagja. Ellenben nem titok, hogy mind ideológiailag, mind 
érzelmileg a Jobbik Magyarországért Mozgalmat tekintem 
számomra az egyetlen elfogadható pártnak, amely a rendkí-
vül erős média-ellenszél és a hazug megbélyegzések elle-
nére, immár az ország legerősebb ellenzéki pártjává nőtte 
ki magát! Rend - Közbiztonság - Munka- Erkölcs - Tisztes-
ség - talán ez a pár szó fejezi ki leginkább törekveseim irá-
nyát, valamint kíméletlenüI harcolni fogok az országot 
gazdaságilag, erkölcsileg elemésztő és a nemzetet legin-
kább sújtó korrupció ellen, amelyet az egyik legfontosabb 
feladatomnak tekintek! A zéro tolerancia híve vagyok a 
bűnözés valamennyi formája, így a politikusbűnözés ellen 
is! Javasolni fogom minden képviselő és a polgármester 
vagyonosodási vizsgálatát az ötéves ciklus végén!

Adjon az lsten mindenkinek jó egészséget, európai 
szintű béreket, szebb jövőt!

szentgyörgyi józsef
polgármesterjelölt
mszp-dk-együtt-pm

Történész, igazgatásszer-
vező, európai uniós szakér-
tői diplomákkal rendelke-
zem, 2006-ban 29 évesen 
választottak meg a lakosok 
Halásztelek polgármesteré-
nek, remélem senki nem 
bánta meg.

Modern, szerethető kis-
város kialakítása volt a célom, amely megőrzi érté-
keit, közösségeit és befogadja új lakosait. Az oktatá-
si infrastruktúrák (óvoda, iskola, bölcsőde) kialakí-
tása mellett a közösségi terek fejlesztése (parkok, 
sportcentrum) volt az elsődleges célom.

Az elmúlt nyolc év rengeteg munkát és sikert ho-
zott, – pár sorba ezeket felsorolni nem lehet – mégis 
egyet kiemelnék, amire a legbüszkébb vagyok. 
Olyan politikai kultúrát, döntéshozatalt sikerült ki-
alakítani a városban, melyben nincsenek személyes-
kedő viták, melyben a felek meghallgatják egymás 
javaslatait és képesek megállapodni a város érdeké-
ben. Nem voltak hangos veszekedések, előkészítet-
len, hosszú testületi ülések és senki nem érezte vesz-
tesnek magát, amikor felállt az asztaltól. Mindenki 
magáénak érezte a közös döntést és mindenki büsz-
ke volt a közös eredményekre. Sok új közösség jött 
létre és mindenki kapott egy kis biztatást, támoga-
tást, megerősítést a működéséhez. Amennyiben 
Önök harmadjára is bizalmat szavaznak nekem, ez a 
jövőben is így lesz!

dr. sári monika
polgármesterjelölt
Független

44 éves vagyok, Csepelen 
születtem, első iskoláimat 
ott jártam. Az Államigaz-
gatási Főiskola padjai után 
a Rendőrtiszti Főiskolán, 
majd a JPTE Állam- és 
Jogtudományi Karán diplo-
máztam, munka mellett. 23 
éve bűnügyi szakterületen 

szolgálok. Halásztelket gyermekem születésekor, 12 
éve választottam otthonomnak. Szeretem a várost. 
Célom, hogy biztonságosabb, egészségesebb kör-
nyezetet teremtsünk. Alaptermészetemből adódóan 
intuitív, mások problémáját is magáénak érző ember 
vagyok. Elutasítom a bűnözést, a korrupciót, ám 
szeretem és megkövetelem a rendet. Nem teszek kü-
lönbséget az emberek között. Lehet idős, fiatal, 
jobb- vagy baloldali, elsődlegesen az embert kere-
sem, és látom. Konzervatív, keresztény – római ka-
tolikus –, jobboldali értékrendem, otthonról hozott 
szigorú erkölcsi normáim sokszor kényszerítettek 
konfliktusok közé, de határozott jellememből adó-
dón nem engedek ezekből. 

Jelöltségemet a FIDESZ-KDNP, az Összefogás 
Halásztelekért és a Garabonciás Egyesület támogat-
ja. Nem ígérek felelőtlenül, de ígérek odafigyelést, 
rengeteg munkát és a lehetőségekhez mért fejlesz-
tést. Választási programomat személyesen juttatom 
el Önökhöz. Köszönöm, hogy támogat!

önkormányzati választás – 2014. X. 12. 
tájékoztató a választásról
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stefanik zsolt
önkormányzati képviselőjelölt
mszp-dk-együtt-pm

Számítástechnikát tanítok a 
Hunyadi Mátyás Általános 
Iskola és Gimnáziumban. A 
feleségemet is itt ismertem 
meg, Adrienn tanítónő. Kis-
lányom a Süni oviba jár. 
2006 és 2010 között minden 
testületi ülést végighallgat-
tam. Már hangtechnikusként 

ezek rögzítése volt a feladatom. Itt szerettem meg a kép-
viselői munkát, mert azt tapasztaltam, hogy a jó dönté-
sek minden ember életét befolyásolják a városban. Ott 
van a képviselők munkája a gyerekek nevetésében a 
játszótereken, a piros arcokban a sportpályákon és a 
boldog családi pillanatokban a városi rendezvényeken.

2010-ben az Önök bizalmából képviselő lettem. El-
sősorban az iskolás szülők érdekeit kívántam képvisel-
ni, illetve nagyobb figyelmet és támogatást szerettem 
volna a város közösségeinek. Nagyon sok emberrel ke-
rültem kapcsolatba, akik megtiszteltek azzal, hogy el-
mondták problémáikat és kívánságaikat, melyeket tol-
mácsoltam a polgármester úr felé. Így részese lehettem 
annak, hogy a problémák megoldódtak és a kívánságok 
teljesültek.

Azt gondolom, hogy a képviselői munka azt jelenti, 
hogy engem bármikor megkereshetnek és én mindig 
szívesen segítek. Ezt szeretném képviselni a következő 
öt évben is. Kérem, hogy szavazatukkal támogassanak.

dr. papp kornél
önkormányzati képviselőjelölt
Fidesz-kdnp

Pedagógus, közoktatási ve-
zető és jogász szakképesí-
téssel rendelkezem. Törté-
nelem szakos tanárként 
2000-ben kerültem Halász-
telekre, a Bocskai élére, s 
ma ez az intézmény Ma-
gyarország egyik legna-

gyobb egyházi iskolájaként olyan oktatási központ, 
ahol összességében kilenc intézményegységben 
1800 diák tanul.

A helyi közéletbe 2003-ban kapcsolódtam be a 
FIDESZ tagjaként (2011-től a helyi szervezet elnö-
keként), s 2010-től a választópolgárok bizalmának 
köszönhetően tagja lettem önkormányzatunk képvi-
selő-testületének. Az elmúlt négy esztendőben az 
oktatási bizottság elnökeként részese lehettem a Má-
rai alapításának, s annak a fellendülésnek, mely kul-
turális életünket az utóbbi időszakban jellemzi. A 
pénzügyi bizottság tagjaként szem előtt tartottam a 
takarékosságot, a korábban vállalt adósságok lezárá-
sát, ami lehetővé tette a fejlesztések elindítását. 
Amennyiben ismét elnyerem a választópolgárok bi-
zalmát, azt a fejlesztő szemléletet szeretném képvi-
selni, melynek kiteljesedését a Bocskaiban már bi-
zonyítottuk.

popov szimeonov trifonné
önkormányzati képviselőjelölt
garabonciás egyesület

1977 óta Halásztelken élek 
és dolgozom. A rendszer-
váltás után városunkért po-
litizáltam. Évtizedek óta itt 
folytatok aktív közösségi 
és civil tevékenységet. A 
2014-es Önkormányzati 
választásokon Halásztelek 
független jelöltjeként indu-

lok. Jelölő szervezetemnek, a Garabonciás Egyesü-
letnek, alapító tagja vagyok. Fő motivációm az ér-
tékteremtés és az értékek megőrzésre irányuló törek-
vés. Képviselői mandátumot szerezve, Halásztelek 
gyarapodását, szociális, infrastrukturális és kulturá-
lis fejlődését szeretném szolgálni. Céljaim többek 
között: a karácsonyi ajándékozás kedvezményezett 
körének bővítése, nyugdíjas napközis otthon, közös-
ségi ház kialakítása és egy fedett focipálya Sport-
centrumon belüli létrehozása, Szigetszentmiklós-
Halásztelek közvetlen buszjárat létesítése a hivata-
los ügyek könnyebb intézése és a szomszédos város-
ba tanulni járó diákság érdekében.

Független képviselőként mindenekelőtt biztosí-
tani szándékozom a képviselő testületen belül a párt-
politikai ösztönzőktől mentes civil és független 
kontrollt. Kérem Önöket, hogy szavazásukkal támo-
gassák a Garabonciás Egyesület jelöltjeit a progra-
munk megvalósítása érdekében. Támogatásukat elő-
re is köszönjük.

Hanfeldt istván
önkormányzati képviselőjelölt
mszp-dk-együtt-pm

2001-ben barátaimmal 
megalapítottuk az MSZP 
halásztelki szervezetét. 30 
éves szakszervezeti múlttal 
úgy gondoltam, hatéko-
nyabb érdekképviselet kel-
lene Halásztelken, amely 
megbecsüli a munkából és 
bérből élőket.

2003 és 2010 között önkormányzati képviselő 
voltam. Óriási különbség volt a két ciklus között. 
2002 és 2006 között 5-6 órás testületi ülések és vég-
telen viták jellemezték a város irányítását – az ered-
mények pedig elmaradtak. 2006-ban egy széles ösz-
szefogásnak köszönhetően hatékony testületi munka 
jött létre és egymást érték a sikerek és az eredmé-
nyek. Betegségem miatt 2010-ben nem vállaltam a 
következő ciklust. Mégsem tudtam távol maradni a 
közösségi munkától: rövid kihagyás után újra aktív 
résztvevője lettem a testületi üléseknek és továbbra 
is vezetem a Halásztelki Gyerekekért Alapítványt és 
tagja vagyok a Mozgáskorlátozottak és Nyugdíjasok 
Egyesület vezetőségének.

Nagy megtiszteltetés számomra, hogy Szent-
györgyi József polgármester úr javaslatára az MSZP 
halásztelki szervezet elnökének választottak. Szá-
míthatnak a munkámra a következő öt évben is.

1. Kuseva Anikó – Magyarországi Bolgárok Egyesülete, 2. Kusev Nikola - Ma-
gyarországi Bolgárok Egyesülete, 3. popova alexandra - Magyarországi Bolgá-
rok Egyesülete, 4. Kuseva Cvetanka - Magyarországi Bolgárok Egyesülete

A roma nemzetiségi választás jelöltjei sorrendje a szavazólapon: 1. Horváth 
Elemérné - „Lungo Drom” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség, 
2. Lakatos Tibor - Anosztru Országos Cigány Egyesület, 3. Sztojka patrícia - 
Lungo Drom” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség, 4. Kanálos 
éva - „Lungo Drom” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség

Még néhány fontos tudnivaló a szavazással kapcsolatosan. Minden választó-
polgár három szavazólapot (települési önkormányzat, polgármester, megyei ön-
kormányzat választása) kap. A település képviselőtestületének választásakor a 
választópolgár legfeljebb 8 egyéni jelöltre szavazhat. Az egyéni listán képvise-
lők azok a jelöltek lesznek, akik a megválasztható képviselők száma szerint a 
legtöbb érvényes szavazatot kapták.

a polgármestert a település választópolgárai közvetlenül választják. érvé-
nyesen szavazni kizárólag egy jelöltre lehet. polgármester az a jelölt lesz, aki 
a legtöbb érvényes szavazatot kapta.

Szavazni a szavazás napján (október 12-én) 6 órától 19 óráig kizárólag szemé-
lyesen lehet.

A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a kinyomtatott sza-
vazóköri névjegyzékben szerepel. A választópolgárnak igazolnia kell személy-
azonosságát (érvényes személyazonosító igazolvánnyal, útlevéllel vagy vezetői 
engedéllyel), valamint a lakcímét vagy személyi azonosítóját. A választópolgár 
a fentiek után megkapja a lebélyegzett szavazólapokat, az átvételt aláírással iga-
zolja.

Baloghné dr. Nagy Edit, a Helyi Választási Iroda vezetője
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török mátyás
önkormányzati képviselőjelölt
mszp-dk-együtt-pm

2002-ben választottam Ha-
lásztelket új otthonomnak, 
gyermekeim felnőttek, saj-
nos csak külföldön találtak 
munkát. Mindig szervező 
munkát végeztem, szeret-
tem emberekkel dolgozni 
jelenleg is alelnöke vagyok 
a Ráckevei Dunaági Hor-

gász Szövetségnek. 2006-2010 között külsős képvise-
lőként a Pénzügyi Bizottságban dolgoztam. A Spar 
mögötti terület első lakói közé tartozom, örülök, hogy 
munkámmal hozzájárulhattam az utcák 2010-es bur-
kolásához, a közvilágítás kiépítéséhez, a szép lakó-
környezet kialakításához. Szeretném elérni, hogy az 
Ilona utca sorsa is rendeződjön. 

Szentgyörgyi József polgármester úr felkérésére 
képviseltem Halásztelek érdekeit a Tököl és Térsége 
Szennyvíztisztító Önkormányzati Társulás Felügyelő 
Bizottságában, ahol közel kétmilliárd forint értékben 
bővítettük a szennyvíztelepünket és a szennyvízcsa-
torna hálózatunkat. A munka az idén befejeződik, ez-
zel évtizedes ellátási problémát oldottunk meg és je-
lentősen növeltük a város vagyonát európai uniós 
forrásokból.

A képviselőtestület Halásztelek Érdeméremmel 
ismerte el munkámat! Szívesen dolgoznék ezért a vá-
rosért a következő öt évben is!

kiss miklós
önkormányzati képviselőjelölt
Független

47 éves, Halásztelki szüle-
tésű vállalkozó vagyok. 
Nős, egy Hunyadi gimis 
gyermek édesapja. Itt vé-
geztem iskoláimat, és ké-
sőbb körzeti megbízottként 
valamint bűnügyi nyomo-
zóként dolgoztam Halász-
telken. Két cikluson ke-

resztül önkormányzati képviselő voltam. Közel áll 
hozzám a demokrata értékrend, fontos számomra a 
szólásszabadság, sajtószabadság és a társadalmi ré-
tegek közötti különbségek csökkentése. Megválasz-
tásom esetén a fent leírtakat szem előtt tartva fogok 
dolgozni, a településünk töretlen fejlődéséért.

Mi halásztelkiek hagyjuk a pártokat, és törőd-
jünk a városunkkal, saját dolgainkkal. Kérem, hogy  
október 12-én szavazatukkal támogassák a megbíz-
hatóságot, a tapasztalatot és helyismeretet.

balázs györgy
önkormányzati képviselőjelölt
összefogás Halásztelekért egyesület

55 éves vagyok. Felesé-
gemmel 20 éve élek há-
zasságban, nagyfiúnk 18 
éves. 14 éve lakunk Ha-
lásztelken. 25 évig álltam 
szolgálati viszonyban az 
ORFK egyik speciális 
egységénél. Jelenleg ny. r. 

alezredesként biztonságpolitikával foglalkozom 
és az Összefogás Halásztelekért Egyesületet veze-
tem. Megválasztásom esetén határozottan új ala-
pokra kívánom helyezni a város közbiztonsági és 
bűnmegelőzési feladatait. Rendeletileg szabályo-
zott feladatkörökre és a személyi felelősség egy-
értelmű meghatározására van szükség. Volt rend-
őri vezetőként nem tűröm magam körül a „masza-
tolást”. Csak a látható és az érzékelhető közbiz-
tonságot tudom elfogadni. Jelentős energiát sze-
retnék fordítani a megelőző intézkedésekre az 
idős emberek és a fiatalok védelme érdekében. 
Hatékony eszközökkel kívánok a drog prevenció, 
a családon belüli erőszak, valamint az áldozattá 
válás kérdésköreire koncentrálni. Szakmai priori-
tásként kezelem a város közvilágításának, térfi-
gyelő rendszerének fejlesztését, valamint a közte-
rületek rendjét. 

tóth endre attila
önkormányzati képviselőjelölt
Fidesz-kdnp

Nős vagyok, két gyermek 
édesapja. 1974-től, születé-
semtől fogva Halásztelken 
élek, és számos ponton kö-
tődik az életem a városhoz: 
ide jártam általános iskolá-
ba, itt dolgozom a Bocskai 
István Református Oktatási 
Központban, mint angolta-

nár és a gyerekeim is ide járnak iskolába, óvodába. 
Első diplomámat a Szegedi Tudományegyetemen 
szereztem, mint angol nyelv és irodalom szakos ta-
nár, a másodikat az Eötvös Loránd Tudományegye-
temen, mint mozgókép és médiakultúra szakos ta-
nár. 2010-ben a választók már bizalmat szavaztak 
nekem, és így az elmúlt négy évben képviselőként 
munkálkodhattam a város fejlődésén. A célom az 
volt, és most is az, hogy Halásztelek egy élhető, 
„élő” város legyen. Ha újra bizalmat szavaznak ne-
kem, akkor azon fogok fáradozni, hogy a fejleszté-
sek tovább folytatódjanak. A közbiztonság tovább 
javuljon. Mind a fiataloknak, mind az időseknek 
még több kikapcsolódási lehetőség legyen, a gát és 
az mögötti területek európai szintű teret biztosítsa-
nak számos szabadidős tevékenységhez, a városból 
kivezető kerékpárutak még kulturáltabbak legyenek, 
és a Kisgyár utcai lakótelep helyzete is javuljon.

bagaméry ábelné 
Hatvany viktória
önkormányzati képviselőjelölt

mszp-dk-együtt-pm
Munkaügyi szakértőként 
végeztem a szegedi jogi ka-
ron, mégis festőművész-
ként dolgozom. Családom-
mal 2005 óta élek Halász-
telken. 2008 óta vállalok 
szerepet Halásztelek kö-
zösséggé építésében. Fő-

szerkesztője voltam a Csipkebokor című református 
újságnak, részt vettem a gyülekezet lányok-asszo-
nyok klubjának életre hívásában, a közösségi ház új 
arculatának megvalósításában. 2011-ben létre hoz-
tuk a Halásztelki Művészek közösségét és a Halász-
telek Összművészeti és Kulturális Egyesületet, 
amelynek az elnöke vagyok. Harmadik éve szerve-
zem meg az országosan, sőt határainkon túl is ismert 
halásztelki művésztelepet és az alkotótábort. Az itt 
készült képeket az általunk alapított Halásztelek Ga-
lériában állítjuk ki. Több éve adománygyűjtést szer-
vezünk a rászorulóknak. A görög-katolikus egyház-
zal együttműködve rekreációs művészeti foglalko-
zást tartok. Nem szeretek mellébeszélni. Cselekedni 
szeretek. Munkával, hittel, szeretettel, odafigyelés-
sel. Konkrét elképzeléseimet megvalósítva (nyári 
kedvezményes táboroztatás, helyi játszóház, „Egye-
dül megyek iskolába” program, biztonságos futó út-
vonal kialakítása stb.) hiszem, hogy még élhetőbbé 
varázsolható városunk.

székely katalin rozália
önkormányzati képviselőjelölt
Független

Nevem Székely Katalin. 
Budapesten születtem, 
1955-ben. Egy fiú gyerme-
kem és két fiú unokám van. 
A 80-as évek közepe óta 
kötődöm Halásztelekhez, 
kezdetben mint hétvégi 
háztulajdonos, több mint 
másfél évtizede pedig mint 

állandó lakos. Képesítésem szerint külkereskedelmi 
üzletkötő vagyok, ezen a területen dolgoztam több 
mint 30 évig.

Orosz és angol nyelvvizsgával rendelkezem. Az 
előbbi sajnos szinte teljesen feledésbe merült, az 
utóbbit viszont aktívan használtam munkám során. 
Ezt az alapos nyelvtudást hosszú éveken keresztül, 
magántanárként igyekeztem átadni a halásztelkiek-
nek valamint a környező településeken élőknek. 
Egyéni oktatási stílusomnak köszönhetően sokan 
sikeres nyelvvizsgát tettek. Jelenleg egy irodalmi 
portált működtetek a párommal együtt, amiben ra-
gyogóan tehetséges kortárs írók műveit igyekszem 
eljuttatni az irodalomrajongókhoz,olyan írókét, akik 
méltók a megismerésre és az elismerésre.   

Amennyiben elnyerem a választók bizalmát, 
pártbefolyástól mentesen, független képviselőként 
szeretném a következő években a helyi lakosok ér-
dekeit képviselni.
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lengyel izabella
önkormányzati képviselőjelölt
Fidesz-kdnp

1956-ban születtem. Csalá-
dommal – férjemmel és fi-
ammal - húsz éve  élek Ha-
lásztelken. Köztisztviselő-
ként dolgozom a tököli 
polgármesteri hivatalban. 
2006 óta képviselő vagyok. 
Nyolc éven át a szociális 

bizottság tagjaként, négy évig a pénzügyi bizottság 
elnökeként  tevékenykedtem.   E ciklus nagy ered-
ményének tartom, hogy pályázat útján 48 férőhelyes 
bölcsődével gazdagodik városunk,   hogy részese 
lehettem a Márai Sándor Közművelődési Intézmény 
létrehozásának.  Az új kulturális színtér felpezsdítet-
te a közösségek, klubok életét. Jövőbeni terveim 
között a negyedik háziorvosi körzet létrehozása, a 
környezetvédelem  terén  megoldandó feladatok, a 
városkép fejlesztése  szerepel. Az  új képviselő-tes-
tületnek az utcák aszfaltozását be kell fejeznie. Az 
elmúlt nyolc évben sokat tanultam, tapasztalatot sze-
reztem, ezáltal megerősödve szeretném magam is-
mét megmérettetni az önkormányzati választáson, 
szeretném Önöket továbbra is képviselni. Köszönet-
tel  kérem ehhez  támogató szavazatukat.

mekker attila
önkormányzati képviselőjelölt
Fidesz-kdnp

18 éve élünk Halásztelken 
feleségemmel és fiammal. 
Hobbim a kirándulás, uta-
zás, sportok, olvasás. Érde-
kel a külpolitika. A Halász-
telki Polgárőr Egyesület és 
az Összefogás Halásztele-
kért Egyesület tagja va-
gyok. 

Logisztikai menedzser és elektrotechnikus va-
gyok, nyelveket beszélek. Több mint 20 évet dol-
goztam infokommunikációs multinacionális cégnél. 

Tevékenységem a beruházások teljes szakaszá-
nak vezetése, koordinálása, hagyományos és közbe-
szerzési pályázatokon való részvétel. Jelenleg is ha-
sonló tevékenységet végzek. 

Érdekelnek a megújuló energiával kapcsolatos 
technológiák. Támogatom a témával kapcsolatos pá-
lyázatok lakossági elterjesztését. Szervezetten javí-
tani kell a rászoruló többgyermekes családok és 
nyugdíjasok életkörülményein.  

Figyelmet fordítanék a tömegközlekedésre, szol-
gáltatások javítására, bővítésére, a sportcentrum bő-
vítésére. 

Hiszem, hogy tehetünk a helyi közösség jövőjé-
nek alakulásáért. Ebben szeretnék részt vállalni és 
támogatást kérni.

szabó tibor
önkormányzati képviselőjelölt
Fidesz-kdnp

55 éves vagyok. 1975-től 
Halászteleken lakom. Hír-
adás-technikusként 2008-
ig helyben dolgoztam saját 
szervizemben. Kommuni-
káció és Médiatudomány 
szakon médiainformatikus 
diplomát szereztem, média 

technológus és újságíró szakokat végeztem. Az SDI 
médiánál dolgozom. Két felnőtt gyermekem van. 
1998-tól 2006-ig és 2010-től jelenleg is képviselő 
vagyok. A most záruló ciklusra büszke vagyok, so-
kat fejlődtünk. A következő ciklusban a Rákóczi úti 
járda felújításának folytatása, a még földes utcák 
aszfaltozása, és a közvilágítás bővítése a célom. Sze-
retném, ha az egészségügyi szolgáltatások bővülné-
nek. Támogatom az egyre pezsgőbb kulturális életet, 
a sport klubokat és a civil szervezeteket. Szeretném, 
ha minden szempontból megújuló polgármesteri hi-
vatal szolgálná városunk lakosságát. 2019-ig rend-
őrőrsöt szeretnék Halásztelken. Csapatjátékosként 
szeretek dolgozni, így azt tartom: minden eredmény 
közös munkát takar. Kérem a támogatásukat!

sipos tibor
önkormányzati képviselőjelölt
Fidesz-kdnp

Okl. villamosmérnök, irá-
nyítástechnikai szakmér-
nök vagyok, németül tár-
gyalási szinten beszélek. 
Két felnőtt fiam és egy 
unokám van. Alapítója vol-
tam 2003-ban a helyi 
FIDESZ-nek. Létrehoztam 

az Összefogás Halásztelekért Egyesületet, a Halász-
telki Hírek című kiadványt, a halasztelekma.hu hon-
lapot. 2006-2010 között önkormányzati képviselő-
ként megalapítottam és vezettem a szakemberekből 
álló Településfejlesztési Tanácsot. 2013-ban Halász-
telek Városért Érdemérem kitüntetésben részesül-
tem.

Képviselővé választásom esetén, csak címsza-
vakban említve, terveim között szerepel: az itt élők 
intenzívebb bekapcsolása a helyi közéletbe. Helyi 
vállalkozások számának bővítése, a vállalkozók na-
gyobb megbecsülése. Kiemelten kezelném –az idő-
sebbek további támogatása mellett- a fiatalság ki-
kapcsolódási helyszíneinek kialakítását, például a 
sportolási lehetőségek bővítésével. 

Végezetül szeretném, ha képviselőként aktívan 
hozzájárulhatnék ahhoz, hogy Halásztelek egy ba-
rátságos, életteli kertváros legyen! 

igaz tibor
önkormányzati képviselőjelölt
Fidesz-kdnp

1953-ban születtem. Nős 
emberként egy felnőtt 
gyermek édesapja és há-
rom unoka boldog nagypa-
pája vagyok. Feleségem, 
akivel 1975-ben kötöttem 
házasságot, velem együtt 
nyugdíjas.

A közéleti munkám már 1990-ben elkezdődött. 
1998. óta a FIDESZ országgyűlési frakció munka-
társaként dolgozhattam. Szakértőként segítettem az 
Országgyűlés kulturális bizottságában dolgozó kép-
viselők, valamint a fővárosi önkormányzatban a fő-
polgármester munkáját. 

Jelenleg Halásztelek Képviselő-testületének tag-
ja vagyok. Nagy örömömre szolgált, hogy városunk-
ban sikerült a bölcsőde beruházást megvalósítani, 
így a közeljövőben megvalósul a gyermekgondozás 
teljes palettája. Szívügyemnek tekintem a negyedik 
háziorvosi körzet létrehozását is. Aktív szerepet vál-
lalok a városunk fejlődését elősegítő programok 
megvalósításában (pl. közvilágítás, aszfaltozás, au-
tóbusz-járatok sűrítése, a posta szombati nyitva tar-
tása). Mindemellett aktív szerepet igyekszem vállal-
ni városunk közösségi életében, jó kapcsolatot ápol-
va szűkebb lakókörnyezetemmel.

németh tamás
önkormányzati képviselőjelölt
garabonciás egyesület

1951-ben születtem Buda-
pesten.

Középiskolai tanulmá-
nyaimat a Könyves Kál-
mán Gimnáziumban vé-
geztem.

Diplomát a Kandó Kál-
mán Műszaki főiskolán 

szereztem Műszer-automatika szakon.
Két felnőtt gyermekem van.
Politikai pártnak soha nem voltam tagja, függet-

lenségemet ezután is meg kívánom tartani.
A választók véleményét kikérve velük közösen 

szeretnék foglalkozni az embereket érintő problé-
mákkal. Közbiztonság, közvilágítás, közlekedés, út-
hálózat rendbetétele, amennyiben bizalmat szavaz-
nának nekem.
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erdődi sándorné
önkormányzati képviselőjelölt
mszp-dk-együtt-pm

Halásztelken éltem le az 
életemet, gyermekeimet is 
itt neveltem fel, mindannyi-
an itt maradtak a városban. 
Pénzügyesként dolgoztam 
az OTP Banknál, nyugdíjas-
ként kezdtem közélettel 
foglalkozni, gazdasági ve-
zetője vagyok a Mozgás-

korlátozottak és Nyugdíjasok Egyesületének. Már 
háromszor választott meg a város lakossága önkor-
mányzati képviselőnek. Nagyon sok szépnek és jónak 
lehettem részese az elmúlt két ciklusban. A Pénzügyi 
Bizottságot vezettem, amikor a város gyors fejlődés-
nek indult 2007-ben az új óvoda építésével, a parkok 
épülésével, a Sportcentrum felújításával és amire 
egész életemben a legbüszkébb leszek: az új iskola 
létrehozására. Mindig könnyes lesz a szemem, ha arra 
gondolok, hogy a dédunokáim ide járhatnak és ennek 
tevékeny részese lehettem.

A képviselői munka a családom után, nekem az 
életet jelenti. Szeretek dolgozni és ha valaki tőlem se-
gítséget vagy információt kért, mindig számíthatott 
rám, csak ennyit tudok ígérni a jövőben is. Én már 
nem változom, szívesen szervezem az egyesület ren-
dezvényeit, ahogy a virágültetéseket és a városi ünne-
peket is. Nekem nagyon jó érzés, hogy Szentgyörgyi 
József polgármester úr továbbra is számít a munkám-
ra, hogy hasznos tagja lehetek ennek a szép városnak.

tassy márton
önkormányzati képviselőjelölt
Fidesz-kdnp

2003 óta élek Halásztelken, 
három gyermekem és két 
unokám van. Felsőfokú ta-
nulmányomat a Budapesti 
Műszaki Egyetem Gépész-
mérnöki Karán folytattam, 
végzettségem műszaki ok-
tató. Teljes pályafutásomat 
a közszférában töltöttem, 

2011 őszén innen vonultam nyugdíjba. A közszférá-
ban eltöltött időmben a közlekedés terültén dolgoz-
tam, különböző beosztásokban, hosszú évekig Pest 
megye vizsgabizottságának vezetőjeként. Az utolsó 
15 évben az Nemzeti Közlekedési Hatóságnál szak-
felügyelőként tevékenykedtem. Hobbim a sport, 
ezért nagyon fontosnak tartom az ifjúság sportolási 
lehetőségeinek támogatását, fejlesztését. Vallom, 
hogy ép testben ép lélek lakozik. Megválasztásom 
esetén fontosnak tartok mindent, ami a gyermekek 
fejlődését és a lakosság szolgáltatásokkal való ellá-
tását szolgálja, továbbá fontosnak tartom a szociáli-
san ténylegesen rászoruló emberek támogatását, 
munkához való segítését. A Fidesz Magyar Polgári 
Szövetség tagja vagyok 1994 óta, jelenleg a Halász-
telki Fidesz elnökségi tagja. Kérem, szavazatával 
támogasson, hogy Halásztelket, barátságos ottho-
nunkká tehessük!

végváriné nyíri lídia
önkormányzati képviselőjelölt
mszp-dk-együtt-pm

Egész életemben Halász-
telken éltem, így sok csalá-
dot ismerhettem meg. 12 
éve dolgozom a Szociális 
Bizottságban, 8. éve veze-
tem. Nagyon sok szemé-
lyes tragédiával és nehéz 
sorsú emberrel találkoztam 
ez idő alatt. A segélyek 

nyújtása azért nehéz feladat, mert a bíráló mindig 
azonosul a támogatást kérő helyzetével. Az ember 
akarva akaratlan hazaviszi mások fájdalmát. Nem 
tudunk olyan mértékben segíteni, ahogy szeretnénk. 
Számtalanszor tapasztaltam, hogy azok az emberek 
is elégedetlenek döntéseinkkel, akiknek támogatást 
szavaztunk meg. Ilyenkor egy kicsit csalódott va-
gyok. A 2008-as gazdasági válság új feladat elé állí-
tott minket: azt tapasztaltuk, hogy már nem elegen-
dő az önkormányzati segítség. Ezért kezdeményez-
tem a Vöröskereszt helyi szervezetének létrehozását, 
melynek később az elnöke is lettem. 

A két feladatom kiegészíti egymást: az önkor-
mányzatban tudunk pénzügyi segítségről dönteni, a 
Vöröskereszt által pedig ruhákat és élelmiszert tu-
dunk adni a rászorulóknak.

Nagy elismerés számomra, hogy Szentgyörgyi 
József polgármester úr minden ciklusban rám bízta a 
szociális ellátás irányítását. Szeretném folytatni a 
munkámat.

györök zsolt zoltánné
önkormányzati képviselőjelölt
mszp-dk-együtt-pm

A Katona József utcában 
nőttem fel, a Dózsa György 
utcába mentem férjhez. 
Gyermekkoromban nagy-
mamámmal szinte minden 
hétvégén végig sétáltuk 
Halásztelek utcáit és ő köz-
ben házról házra elmesélte, 
hogy melyik család lakik 

ott és a család történetét is. Már akkor nagyon érde-
keltek az emberi sorsok.

Családi vállalkozásunkban dolgozom. Kisfiam, 
Zsolt születése után, 2010-ben segítettem Szent-
györgyi József polgármesteri kampányát. Örültem, 
hogy azonos érdeklődésű embereket ismerhettem 
meg, külsősként bekapcsolódhattam az Oktatási Bi-
zottság munkájába, a Vöröskereszt segítő tevékeny-
ségébe és szervezője lehettem a városi boxgáláknak.

Szeretem ezt a nyüzsgést, nagyon sok új barátot 
és ismerőst köszönhetek ennek a munkának. Nagy 
megtiszteltetés lenne számomra, ha fiatal anyuka-
ként képviselhetném korosztályom, gyermekeink, 
illetve a halásztelki vállalkozók érdekeit. Kérem, 
hogy szavazatukkal segítsenek ebben.

soltész zoltánné
önkormányzati képviselőjelölt
mszp-dk-együtt-pm

Soltész Zoltánné óvodape-
dagógus vagyok, a Halász-
telki Tündérkert Óvodában 
dolgozom intézményveze-
tő helyettesként. Két fel-
nőtt fiammal, férjemmel, 
aki helyi kisvállalkozó és 
az Ő nyugdíjas édesanyjá-
val 2000 óta élünk Halász-

telken. Azóta folyamatosan részt veszek a közélet-
ben, tagja vagyok a Zenebra egyesületnek és éneke-
lek a Bel Canto kamarakórusban. Az előző ciklusban 
4 évig külsős tagként dolgoztam az Oktatási-
Kulturális és Nemzetközi kapcsolatok Bizottságban. 
Óvoda-pedagógusként a kisgyermekeket nevelő 
szülők, nagyszülők problémáira látok rá leginkább. 
Megválasztásom esetén a bölcsőde, óvoda, iskola 
fejlesztését szorgalmaznám. Fontosnak tartom az 
egészséges életmódra nevelést (sok mozgás, egész-
séges táplálkozás). Ennek érdekében támogatnám a 
sportolási lehetőségek bővítését Halásztelken és az 
iskola konyhájának korszerűsítését. Képviselőként a 
nyugodt gyermeknevelés érdekében, támogatnám a 
közbiztonság növelését. Jelölésemet az MSZP frak-
ció támogatja, ha Önök is egyetértenek, céljaimmal 
kérem, szavazzanak rám.

mácsai rozália
önkormányzati képviselőjelölt
garabonciás egyesület

Kedves Halásztelki Válasz-
tók! Ismét elérkeztünk éle-
tünk egyik legnagyobb állo-
másáig, felelősségteljes dön-
téséig, mely meghatározza 
az elkövetkezendő évekre 
szóló életkörülményeinket. 
Eddigi munkásságom alatt 
minden igyekezetemmel a 

nehéz sorsban lévő embertársaim életkörülményeinek 
jobbá tételén tevékenykedtem. 

Ezek közül néhány: vörös iszap károsult család ré-
szére FTC labdarugó csapatának dedikált mezének lici-
tálásából származó bevétellel segítettem, valamint ár-
vízkárosult idős néni támogatását stb. 

Az Összefogás Halásztelekért Egyesület tagjaként 
gyűjtést szerveztünk a Petőfi szoborra.

Egy széles társadalmi réteget érintő, humanitárius 
katasztrófával felérő, devizahitelezésből fakadó gondok 
hatására létrejött Bankcsapda Érdekvédelmi Civil Szer-
vezet elnökségi tagja vagyok. Oknyomozó, tényfeltáró, 
felvilágosító tevékenységet végzünk. Szervezetünk cél-
jai közé tartozik a tények feltárása, valamint az elköve-
tői kör felelősségre vonása. Az előzőekben leírt szerve-
zetnél betöltött tevékenységemet, napi munkám mellett 
látom el. A Pécsi Tudományegyetemen szereztem dip-
lomát. Kérem, szavazataikkal támogassanak minket. 
Köszönöm megtisztelő bizalmukat.
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MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE KITŰZTE

A HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK
ÉS POLGÁRMESTEREK

ÁLTALÁNOS VÁLASZTÁSÁT.

A SZAVAZÁS NAPJA:

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

A VÁLASZTÓI NÉVJEGYZÉK

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

AJÁNLÁS

Jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet. 
A választókerületben választójoggal rendelkező választópolgár 

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

A SZAVAZÁS

A választópolgár személyesen, a lakcíme szerinti szavazókörben szavazhat. 

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

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

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

Nemzeti Választási Iroda

HIRDETMÉNY

M e G H Í v ó
az Idősek napjára

Halásztelek Város Önkormányzata minden évben az Idősek Világnapja 
alkalmából köszönti a helyben élő 62 év felettieket,

melyre az idén is sor kerül.

2014. október 1-jén (szerda) 15.00 órakor
szeretettel várjuk a 62 év felettieket a már jól megszokott helyen, 

a Hunyadi iskola aulájában, 
ahol „meglepetés fellépő művész” várja az  ünnepelteket!

m e G H Í V ó
Halásztelek Város Önkormányzata

és a Halásztelki Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat
2014. szeptember 20-án (szombaton) 11 órakor

közös rendezvényt szervez

bUlGária füGGetlenséGének kikiáltása  alkalmából
és a maGYarOrszáGi bOlGár eGYesület

100 éVes éVfOrDUlóJa alkalmából  a Bolgárkeréknél.
Szeretettel várunk mindenkit az ünnepségre, 

valamint az azt követő koszorúzásra.
Az ünnepi műsorban közreműködik a Roszica és a Jantra Néptáncegyüttes.

Szentgyörgyi József polgármester             Kusev Nikola elnök

HaláSZteleK váRoS SZavaZóKÖReI
001. szavazókör 

Polgármesteri Hivatal, Posta köz 1.
002. szavazókör 

Németh Ferenc Sportcentrum, Ősz u. 2.
003. szavazókör 

Halásztelki Tündérkert Óvoda, Iskola u. 2.
004. szavazókör 

Bocskai István Református Oktatási Központ, 
II. Rákóczi Ferec út 17.

005. szavazókör 
Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú 

Művészeti Iskola, Erkel Ferenc u. 2.
006. szavazókör 

Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú 
Művészeti Iskola, Erkel Ferenc u. 2.

007. szavazókör 
Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár

Szent László tér 1.
008. szavazókör 

Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú 
Művészeti Iskola, Erkel Ferenc u. 2.

nemzetiségi szavazókör 
800. szavazókör 

Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú 
Művészeti Iskola, Erkel Ferenc u. 2.


