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TiszTelT lakosok! kedves HalászTelkiek!
Fontosabb döntésekről és döntés előkészítésekről szeret-
nék rövid tájékoztatást adni:

1. 2015. május 1-vel megkezdte működését a város ne-
gyedik háziorvosa dr. Gál Péter, aki hétfőn és szerdán késő 
délután és péntek délután is rendel a Kisgyár utca 2. szám 
alatti korábbi ügyeleti helyiségben. Az Országos Egészség-
pénztár 1 200 db betegkártyától finanszírozza az orvost az 
első év után, tehát a doktor úrnak egy év áll rendelkezésére, 
hogy feltöltse a praxist betegekkel. Jelenleg 
9 600 lakos van Halásztelken a négy házi-
orvosi körzetre, ezért azt gondoljuk, hogy 
biztosan elérhető ez a létszám.

2. Szerettük volna, ha új rendelő épül az 
északi területen, közelebb a lakosokhoz, de a 
jelenlegi OEP finanszírozás mellett, ez csak 
úgy lenne lehetséges, ha a város saját erőből 
építené fel az új rendelőt, ami 25-30 millió 
forintot igényelne, ha lenne önkormányzati 
telek az Ilona utcától északra. Sajnos ezt a 
most nem tudjuk kigazdálkodni.

3. A jelenlegi ügyeleti szerződésünk már 
lejárt, de nem írtuk ki az új közbeszerzést, 
mert azt vártuk, hogy az új orvos érkezésé-
vel csökken a megrendelt ügyeleti idő. Közben tárgyalásokat 
kezdeményeztünk Szigetszentmiklóssal, hogy Lakihegyi la-
kosok átirányításával javíthassunk az ügyeleti finanszírozást. 
Az ügyeleti ellátást az OEP lakosságszám alapján finanszíroz-
za, nagyjából 20 000 lakosnál éri el a finanszírozás a 2,2 mil-
lió forintot, amiből lehet biztosítani a háziorvosok rendelési 
idején kívül az orvost, az ápolót és az ügyeleti gépjárművet. 
Szigethalom és Tököl közösen üzemeltet egy ügyeletet (ket-
ten 27 000-en vannak), mellettünk Szigetszentmiklós 35 
000 lakosra üzemeltet egy ügyeletet, ami elég zsúfolt, ezért 
gondoltunk arra, ha a lakihegyi lakosság vagy a színes lakó-
telep átkerülhetne a halásztelki ügyeleti körzetbe. 
Halásztelek az OEP támogatást ki kell, hogy egészítse saját 
forrásból éves szinten közel 15 millió forinttal, ezt szerettük 
volna csökkenteni a szigetszentmiklósi lakosokkal. Szabó 
József Szigetszentmiklós polgármestere szívesen fogadta a 
megkeresésünket és egy javaslatot dolgoztak ki az együttmű-
ködésre. Befogadták volna Halásztelket az ügyeleti ellátásba, 
akkor Szigetszentmiklóson lett volna egy orvos az ügyelet-
ben és egy mozgó orvos a területen, így riasztásnál biztosan 
indul az orvos függetlenül attól, hogy várnak-e rá az ügyeleti 
rendelőben. Ezúton is köszönöm az együttműködést!
A képviselők többsége úgy foglalt állást, hogy mindenkép-
pen biztosítsuk a folyamatos orvosi jelenlétet a városban, így 
marad az önálló feladatellátás!
Továbbra is biztosítjuk a vérvételt az Egészségházban. Erre 
a nem kötelező szolgáltatásra havonta közel 100e forintot 
fordítunk, hogy megkíméljük lakosainkat a szakrendelőbe 
történő utazástól és sorban állástól.

4. A Kulturális Bizottság javaslatot tett a városi könyvtár 
nyitvatartási idejének bővítésére, illetve a nyári nyitva tar-
tásra, így a testület május végén dönthet a könyvtár létszám-
bővítéséről és az új nyitvatartási időről.

5. 2013-ban az MLSZ és az Ovifoci alapítvány pályázatán 
nyertünk négy műfüves focipályát, melyek most tavasszal 
készülnek el. A nagy oviban már szerkezetkész a pálya, a kis 
óvodában 6×12 méteres épül, az iskolában a salakpálya he-
lyén 20×40-es, a Piac téren (aminek a hivatalos neve Katona 
József tér) 6×12-es pálya épül szabad használatra.

6. Az újság megjelenésével egy időben készülnek az útbur-
kolatok a tavaly megkezdett területeken: Hermina utcában 

az Ilona és a Mária között, a Dózsa György 
utcában a Bolgárkertész és a Gát között, Me-
gyedűlő utca és a Ilona utca kereszteződése, 
Szent-Györgyi Albert utca a Gábor Áron és 
a Szilárd Leó között, Eötvös Loránd utca az 
Akácos és a Szilárd Leó között, Szilárd Leó 
utcában az Eötvös utca és a Szent-Györgyi 
Albert utca között, Bolyai János utcában az 
Eötvös utca és a Szent-Györgyi Albert között!

7. A Hunyadiban újra négy első osztály 
indul, növelnünk kell a forrásokat az épület 
bővítésére, karbantartására.

8. A bölcsőde és az óvodák kapacitása ele-
gendő lesz, minden 3 évet betöltött gyermek 
befogadására!

9. Az új gyógyszertár az Óvoda és a II. Rákóczi Ferenc út 
sarkán lévő épületben fog megnyílni.

10. Öt évvel ezelőtt ajánlatot tettünk a Kastély bérlésé-
re, – a városházaként működtetnénk az épületet – akkor a 
tulajdonos kevesellte a bérleti díjat, így nem jött létre meg-
állapodás. Most jelezte, hogy 2016. január 1-vel elfogadná 
a korábbi ajánlatot, ha még tartjuk. Elkezdtük a szakmai 
előkészítését a tartós bérleti szerződésnek – szükséges lenne 
alagsori bejárat az akadálymentesítésre, a hiányzó lépcsők 
megépítésére, minimális átalakításokra. Elképzelésünk sze-
rint először a város bérelné, majd visszavásárolná a Malo-
nyay kastélyt, ezt az elképzelésünket szeretnénk lakossági 
egyeztetésre bocsátani, ősszel fórumot szeretnénk tartani a 
döntéshozatal előtt.

11. Tárgyalásokat kezdeményeztünk az Antenna Hungá-
riával, az északi területen lévő két torony sorsáról. Szeret-
nénk megállapodni az elbontásról és a területe átvételéről.

12. Engedélyeztetjük a járdaépítést a II. Rákóczi Ferenc 
úton az Óvoda és a Kisgyár utca között, illetve a Kossuth 
Lajos utca és a Dózsa György utca között, legalább az egyik 
szakaszt szeretnénk az idén megvalósítani.

13. A Márai Sándor Művelődési Házon tetőfelújítást 
végeztünk, ezzel 10–15 évvel megnöveltük az épület élet-
tartamát, de utána elkerülhetetlen lesz a bontása. Új épület 
tervezését kell elkezdeni 6 éven belül.

14. Új ételszállító autót kellett vásárolnunk az óvodák és 
az iskolai konyha ellátására.

15. A városnak anyagi nehézséget okoz, hogy a tavaly 
befejezett bölcsőde végszámlájából, még 50 millió forintot 
nem fizetett ki az állam, de nekünk meg kellett előlegezni. 
Remélem, hogy nemsokára megérkezik a forrás az uniós tá-
mogatásból.

Szentgyörgyi József polgármester
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A Föld Napján egy nagyon szép 
feladatot kaptunk, a folyamatosan 
szépülő Petőfi Kert csinosítását.

Nagy örömmel és lelkesedéssel láttunk 
neki a feladatnak. Szép színes begóni-
ákat ültettünk, gyomláltunk és szeme-
tet szedtünk. Szomorúan láttuk, hogy 
a park majdnem teljes területén, de 
főleg a bölcsőde bejárata előtti részen 
megszámlálhatatlanul sok cigaretta 
csikket dobtak el az arra járók, ami 
gyermek és felnőtt szemnek sem túl 
esztétikus látvány. 

Ezen felbuzdulva egyeztettünk a Vá-
rosüzemeltetéssel és ígéretet kaptunk a 
közeljövőben még két szemetes kihe-
lyezésére, ami nagyon reméljük, hogy 
megoldja ezt a problémát. 

A városon áthaladó forgalomnak már 
szép látványt nyújt a Petőfi kert, de sze-
retnénk, ha a képkeretnél fotókat készí-
tő szerelmes párok, a nagy fák árnyéká-
ban hűsölő nagymamák és nagypapák, a 
bölcsődébe járó gyerekek és szüleik vagy 
akár csak a mindennapi munkába me-
net elhaladó, fáradt járókelők is szépnek 
láthatnák ezt a kis „zöld szigetet”. 

Ezúton is szeretnénk megkérni min-
den kedves halásztelki lakost, hogy vi-
gyázzunk városunk utcáira, közterülete-
ire ügyeljünk a tisztaságra és értékekre. 

Györök Zsoltné és Soltész Zoltánné
képviselők 

A Hunyadi iskolásokkal és a város 
civil szervezeteinek segítségével 

április 21-én 6 konténer szemetet szed-
tünk össze a gáton túli területeken. 

A nyugdíjas klubok rutinosan, 
szinte irányítás nélkül már tudják 
hova kell ültetni a virágokat és kel-
lő szakszerűséggel „varrják” a gömb 

alakú virágtartó hálókba a muskátli 
töveket. 

Köszönet mindenkinek az aktív köz-
reműködésért, a városüzemeltetés dol-
gozóinak a készenlétet és a sok tech-
nikai segítséget, a konyha dolgozóinak 
pedig a finom pogácsát és a még fino-
mabb, jól megérdemelt ebédet! 

Föld Napja
Szépítettünk-csinosítottunk 

peTőFi kerT
Föld Napja HalászTelkeN 

Régi hagyomány, hogy a Föld Napján megtisztítjuk a várost és elültetjük 
a virágokat a parkokban és a kihelyezett virágtartókban. Az idén is több 
kétszáz aktív önkéntes vett részt a munkában. 
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Eredmények Pest megyében 

speedmaraTHoN

Befejeződött a TISPOL által szerve-
zett, 20 európai ország részvételével 
rendezett Speedmarathon sebessé-
gellenőrzés.

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 
köszöni a megye lakosságának aktív 
részvételét a helyszínek kiválasztásá-
ban. Összesen 240 e-mail érkezett, 
melyekben 234 helyre tettek javaslatot 
az állampolgárok. A levelekből kide-
rül, hogy nagyon sokan féltik család-
jukat, gyermekeiket, idős szüleiket, 
iskolásokat, óvodásokat a balesetektől, 
ezért is tartják fontosnak az ilyen jel-
legű ellenőrzéseket. 

A rendőrség honlapján közzétett fel-
hívás igen nagy látogatottságot gene-
rált. A három nap alatt (2015. április 
14-16 között) kétszázkilencvenezren 
voltak kíváncsiak az ellenőrzési pon-
tokra.

Az akció az országos és a helyi sajtó-
ban is nagy visszhangot kapott. Ennek 
és a közlekedők jogkövető magatartá-
sának is köszönhető, hogy az elmúlt 3 
napban a megye útjain nem volt halá-
los kimenetelű közlekedési baleset.

A 24 órás ellenőrzés ideje alatt me-
gyénkben a 151 helyszínen a sebessé-
gellenőrző berendezések előtt elhaladó 
33 502 gépjármű közül 987 lépte túl a 
megengedett sebességet.

A rendőrség más közlekedési akciók 
szervezése során is figyelembe kívánja 
venni az állampolgárok észrevételeit, 
javaslatait.

Számítunk Önökre! A balesetmentes 
közlekedés közös ügyünk!

Csapadékvíz. Irány a közcsatorna?
Vannak olyan települések vagy telepü-
lésrészek, ahol úgynevezett egyesített 
rendszerű szennyvízelvezető-hálózat 
működik, ilyen például Budapest nagy 
része is. A csatornarendszer kialakítá-
sa itt lehetővé teszi a csapadékvíz köz-
csatornába vezetését. Ettől eltérően, az 
úgynevezett elválasztott rendszerű csa-
tornahálózatok esetében a szennyvíz el-
vezetése a szennyvízhálózaton keresztül, 
míg az esővíz elvezetése kizárólag a csa-
padékvíz-csatornán keresztül történhet.

Mindent a helyére
Azokon a teleüléseken, ahol a Fővárosi 
Vízművek nyújt szennyvízcsatorna-szol-
gáltatást, a szennyvízelvezetés és -tisztí-
tás elválasztott rendszerben működik. 
Ezt azért fontos tudnunk, mert ez a 
rendszer kapacitásából és technológiájá-
ból adódóan kizárólag háztartási és elő-
tisztított ipari szennyvíz befogadására, 
elvezetésére és megtisztítására alkalmas. 
A csapadékvíz összegyűjtése és elvezetése 
ezeken a szolgáltatási területeken csak a 
szennyvízhálózattól teljesen elkülönítve 
valósítható meg. Az 58/2013. (II. 27.) 
Korm. rendelet 85.§ (5) értelmében az 
elválasztott rendszerű szennyvízelvezető 
hálózatba csapadékvíz bevezetése tilos.

Ártunk a környezetnek  
és megkeserítjük saját életünket

Mi is történik, ha az esővíz az elválasztott 
rendszerű közcsatorna-hálózatba jut? 

Nagyobb esőzésekkor a rendszer 
nem bírja el a megnövekedett terhelést.

A szennyvízelvezető-hálózatba jutó 
nagy mennyiségű csapadékvíz a köz-

csatorna-hálózat egyes szakaszainak 
telítődését okozza, a keverékvíz (szeny-
nyvíz és csapadékvíz) kifolyik a háló-
zatból és eláraszthatja a közterületeket. 

Az alacsonyabban fekvő területek 
(alagsorok, pincék, szuterének, mélyga-
rázsok, stb.) elöntése sok esetben jelen-
tős vagyoni károkkal jár, mindamellett 
a fertőzésveszély komoly kockázatával 
is számolni kell. Az elöntött területek 
helyreállításának költségei és a kelle-
metlenségekből adódó nem vagyoni 
károk is számottevőek.

A szennyvíztisztító-telepre érke-
ző keverékvíz kimossa a tisztításhoz 
használt baktériumokat, így károsítja 
a szennyvíztelep tisztítási mechaniz-
musát és technológiáját, ezáltal veszé-
lyezteti a telep hatékonyságát. Ugyan-
akkor, ha a szennyvíztelep kapacitását 
meghaladó mértékű keverékvíz jut a 
telepre, és annak megfelelő minőségű 
megtisztítása már nem végezhető el, 
akkor a telep nem megfelelő minőségű 
tisztított vizet bocsát ki, amely a kör-
nyezetbe kerülve szennyezi és károsítja 
a természeti értékeinket, vizeinket. A 
szennyvíztelepről kibocsátott víz mi-
nőségi határértékének túllépéséért a 
szolgáltató jelentős – akár több millió 
forintot meghaladó – hatósági bírság 
megfizetésére kényszerül. 

A szabálytalan csapadékvíz-rákötések 
a szolgáltatónak minden esetben több-
letkiadást jelentenek, mely kihatással 
lehet a végzett szolgáltatás minőségére 
és a szennyvízdíj mértékére, ezáltal köz-
vetett módon a szolgáltatást szabályo-
san igénybe vevő többi felhasználóra is.

Hová kerüljön a csapadékvíz? 

szabályosaN és körNyezeTTudaTosaN 

Környezetünk egyik legféltettebb természeti kincse a víz. Hazánkban ter-
mészetes a mozdulat, hogy megnyitjuk a vízcsapot, alátartjuk a poharunkat 
és egy jót kortyolunk a tiszta, egészséges ivóvízből. Ahhoz azonban, hogy 
ez így legyen ma és még gyermekeink, unokáink is ugyanilyen nyugodtan 
ihassanak csapvizet, mindannyiunknak tennünk kell. A tiszta ivóvíz meg-
óvásának egyik sarkalatos pontja a szennyvízhálózatok és szennyvíztisztító 
létesítmények állapota, aminek fenntartásáért, megóvásáért az üzemeltető-
kön kívül a vízhasználók is sokat tehetnek. 
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A csapadékvíz értékes! 
Az ingatlanokon összegyűlő csapadékvíz 
hasznosításának ma már számos lehető-
ségét és módját ismerjük – a kert öntö-
zésétől kezdve az autómosásig. Az esővíz 
köztudottan lágy víz, mely hatékonyan 
használható tisztításhoz, a növényeink 
számára pedig élettanilag nagyon ked-
vező. Saját és természeti értékeink meg-
óvása érdekében érdemes tehát az esővíz 
szabályos elvezetésére és újrahasznosítá-
sára egyaránt figyelmet fordítani.

Mit teszünk mi?
Rendszeresünk tájékoztatjuk az érin-
tett települések lakóit, és felhívjuk fi-
gyelmüket a csapadékvíz közcsatorná-
ba juttatásának szabálytalanságára és 
annak következményeire.

Rendszeres vizsgálatokat végzünk az 
üzemeltetett szennyvízelvezető-hálóza-
ton, mely során az észlelt illegális csapa-
dékvíz-bebocsátásokról digitális felvételt 
készítünk, és azokat jegyzőkönyvben 
dokumentáljuk. A jogsértést elkövető 
felhasználókat írásban felszólítjuk a jog-
ellenes állapot megszűntetésére. 

Kétszeri felszólítást követően az 
58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 6. 
melléklet szerint számított bevezetett 
csapadékvíz-mennyiség után kétszeres 
mértékű díjat számlázunk ki, továbbá 
szabálysértési eljárást kezdeményezve 
értesítjük a szabálytalanságról az illeté-
kes hatóságokat. 

Mit tehet Ön?
A házi szennyvízhálózat rendeltetésszerű 
üzemeltetése, rendszeres karbantartása 
és szükség esetén javítása a felhasználó 
kötelezettsége. Ha nem biztos abban, 
hogy csapadékvíz-elvezető hálózata 
semmilyen módon sem kapcsolódik a 
szennyvízhálózathoz, kérjük, mielőbb 
ellenőrizze esővíz-elvezető rendszerét és 
házi szennyvízhálózatát.  Kérjük, hogy a 
házi szennyvízhálózatán észlelt szabály-

talanság megszüntetéséről szíveskedjen 
haladéktalanul gondoskodni.

A nem saját ingatlanján tapasztalt 
illegális csapadékvíz-bebocsátásokat – 
annak érdekében, hogy társaságunk a 
megszüntetés érdekében mielőbb el-
járhasson – a 06 40/247 247 telefon-
számon vagy egyéb módon (e-mail, 
postai levél, fax) jelezheti. A bejelentő 
személyére vonatkozó adatokat és in-
formációkat minden esetben bizalma-
san kezeljük. Segítségüket és közremű-
ködésüket előre is nagyon köszönjük!

Kétszeres mértékű csatornadíj. 
Megéri?

A szolgáltatók a szennyvízelvezető-háló-
zatba történő csapadékvíz-elvezetés ese-
tében kétszeri eredménytelen felszólítást 
követően a számított bevezetett csapa-
dékvíz-mennyiség után a mindenkor 
érvényes csatornadíj kétszeres mértékét 
jogosultak kiszámlázni. A számított 
mennyiséget az Országos Meteorológiai 
Szolgálat által megadott csapadékmeny-
nyiség elmúlt 10 éves átlaga szerint, a ví-
zelvezetési együttható (lefolyási tényező), 
valamint a burkolt felületek figyelembe-
vételével kell meghatározni.

Óvintézkedés a károk megelőzésére.
A szennyvízcsatorna-hálózaton előfor-
duló illegális csapadékvíz-rákötések, 
egyéb hálózati hibák és dugulások 
miatt kivédhetetlen, hogy a szennyvíz 
időnként megemelkedjen, visszator-
lódjon a csatornahálózatban. Ilyenkor 
fennáll a veszélye a terepszint alatti 
helyiségek elöntésének, különösen a 
gravitációs szennyvízbekötések esetén. 
A kockázat házi szennyvízátemelő, il-
letve visszacsapó szelep beépítésével 
minimálisra csökkenthető. 

Köszönjük, hogy a fentiek betartásával 
csatlakozik hozzánk környezetünk meg-
óvásában! 

Fővárosi Vízművek Zrt.

szépülNek  
az úTjaiNk!

A 2014. őszén elkezdődött útfel-
újítási munkálatok május 11-től 
folytatódnak városunk területén.  
A tavaly elkészült útalapok kijaví-
tásra kerülnek, és megtörténik az 
utak felületzárása. Első lépcsőben 
a Dózsa György utca, Bolgárker-

tész utca – Gát közötti szakasza, a 
Hermina utca Mária – Ilona utca 
közötti szakasza, valamint a Megye-
dűlő utca – Ilona utca keresztező-
dése készül el. Második lépcsőben 
a Szent-Györgyi Albert utca – Szi-
lárd Leó utca – Eötvös Loránd utca 
– Bólyai János utca által határolt 
terület aszfaltozási munkálatai feje-
ződnek be.

2015. április 11-én, a Költészet Napján ismét muzsikától és vidám gyer-
mekek csicsergésétől volt hangos a Halásztelki Tündérkert Óvoda torna-
terme, a Pillangó csoport által ugyanis megrendezésre került az immár 
hagyományos táncházi mulatság.

Eme jeles napon néhány verssel is készültek a gyerekek, de a főszerep a 
Pittyendáré zenekar által szolgáltatott zenének és a táncnak jutott. Ki-
csik és nagyok lelkesen ropták együtt a profi néptáncosokkal, az ismert 
népdalok pedig mindenkit éneklésre, dúdolásra késztettek. Pihenéskép-
pen kemencés lángossal, finom sütikkel vártuk a büfében a táncoslábú 

vendégeket. A majd’ háromórányi 
mulatság nemcsak a tánc örömével 
ajándékoz meg minden résztvevőt, 
hanem jókedvre derít, kicsit kizök-
kent a mindennapokból, visszarepít 
a múltba, közösséget teremt-erősít.

Reméljük jövőre még az ideinél is többen látogatnak el hozzánk, 
ebbe a „zenés mesevilágba”…

Sápi Katalin

Halásztelki Tündérkert Óvoda

– kölTészeT Napja –
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2015. április 19-én a halásztelki Bocs-
kai István Református Oktatási Köz-
pont 40 szakközépiskolás, illetve szak-
iskolás diákjával látogattunk Erdélybe 
a „Határtalanul!” pályázat keretében. 
Kézdivásárhelyen a Gábor Áron Szak-
képző Líceum tanárai és diákjai vártak 
minket. 

Királyhágón a havas hegycsúcsok 
panorámájában gyönyörköd-
tünk, miközben beléptünk Er-

délybe. A hosszú út alatt meglátogattuk 
Kolozsvár városát. A tanulókkal megko-
szorúztuk Kanitz Ágoston és Szenci Mol-
nár Albert sírját a Házsongrádi temető-
ben, majd közös sétára indultunk, hogy 
megnézzük Mátyás király és iskolánk né-
vadójának, Bocskai Istvánnak a szülőhá-
zát. Megcsodáltuk a Szent Mihály temp-
lomot, és elkészítettük kirándulásunk 
első csoportképét a Mátyás szobor előtt.

Továbbutaztunk a hegyek felé és megy-
győződhettünk arról, hogy azok a képek, 
amelyeket eddig Erdélyről láttunk való-
ban az igazságot tükrözik és „photoshop 
mentesek”. Nem állhattunk meg minden-
hol, de így is futó pillantást vethettünk a 
Sóvidékre, hóesésben átkeltünk a Hargi-
tán, hogy megérkezhessünk Kézdivásár-
helyre.

A Gábor Áron Szakképző Líceum Kol-
légiumából az elkövetkezendő napokban 
csillagtúráztunk a környéken. A fogadó 
tanárok segítettek optimalizálni a prog-
ramunkat, hogy a lehető legtöbbet lát-
hassunk, tapasztalhassunk. Már az első 
nap a halásztelki és a kézdivásárhelyi diá-
kok megtalálták a közös hangot és együtt 
fedezték fel a várost, miközben játékos 
feladatokat oldottak meg. A délután fo-
lyamán a Haszmann Pál múzeumot láto-

gattuk meg Csernátonban, és a fafaragás 
rejtelmeibe is beavattak minket, megcso-
dáltuk a tölgy emlékművet, amelyet kö-
zösen készítettünk el.

Másnap együtt másztunk fel a Bálvá-
nyosi vár romjaihoz, miközben szállin-
gózott a hó és friss, tiszta hegyi levegőt 
lélegeztünk be. A torjai Büdös barlang-
ban a kénes szaggal küzdöttek meg a di-
ákok, hogy kipróbálhassák a mofettázás 
értágító hatását. A nap végén pedig a 
Mohos-tőzeglápból vettünk víz és talaj-
mintát, majd a Szent Anna-tóhoz sétál-
tunk le. 

A következő napon messzebb utaz-
tunk, először a Nyerges-tetőn tiszteleg-
tünk az 1848–49-es forradalom hősei 
előtt, majd Csíksomlyón álltunk meg, 
hogy megcsodálhassuk a búcsújáróhelyet 
és a templomot. Aztán Gyimesbükkre 
mentünk, a Rákóczi vár 96 lépcsőfokát 
megmászva hallgattuk meg a hely törté-
netét. A nap utolsó megállója Ojtozon 
volt, ahol megkoszorúztuk a „Hármasha-
lom-emlékművet”.

Az utolsó napunkon felsétáltunk a 
székelykapukon át az Óriáspince-tetőre, 
a Székelyvágta helyszínére. Sepsiszent-
györgyre látogattunk, majd Sepsiszent-
királyra utaztunk, Halásztelek testvér-
városába, ahol a református templomot 

keresetük fel, hogy átadjuk adományun-
kat és megismerjük a települést. 

Másnap korán reggel indultunk, hogy 
a Fogarasi havasok felé indulva Dél-Er-
déllyel is megismerkedhessünk. Meg-
álltunk Fogarason és felkerestük Árva 
Bethlen Kata sírját és a fogarasi várat. 
Majd a Nagyszeben közelben található 
Keresztényszigeten az evangélikus erőd-
templomot fedeztük fel és megismerked-
tünk az erdélyi szászok hagyományaival, 
történetével.

Hazaszállítottuk azt a faragott tölgyet, 
amelyet 2015. június 4-én a Nemzeti 
Összetartozás Napján, a kézdivásárhelyi 
tanárokkal és diákokkal együtt fogunk 
felavatni Halásztelken. A Gábor Áron 
Szakképző Líceum diákjai 2015.május 
31. és június 5. között látogatnak meg 
minket a Határtalanul! pályázat segítsé-
gével.

Örülünk, hogy lehetőségünk volt eljut-
ni Erdélybe és ízelítőt kaphattunk gyö-
nyörű tájaiból, lenyűgöző legendáiból és 
elmondhatom, hogy mind visszavágyunk!

Schottné Márta Melinda

HaTárTalaNul! NaTura-maTura
avagy a halásztelki bocskais diákok erdélybe utaztak

A Nemzeti Összetartozás Napi  
ünnepség meghívóját  

a 11. oldalon olvashatják,  
mely rendezvényre várunk mindenkit!
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Az idén is megrendezésre került Szi-
getszentmiklóson a Kardos István 

Általános Iskolában a körzeti helyes-
írás-nyelvtan verseny az alsó tagozatos 
tanulók számára. Csepel-sziget iskolái-
ból közel száz gyerek küzdött izgatot-
tan a legeredményesebb helyezésért.

A Halásztelki Hunyadi Mátyás Ál-
talános Iskolából is a 2. 3. 4. évfolyam 
tanulói egyénenként és három fős cso-
portokban mérték össze tudásukat. A 2. 
évfolyamon Szabó Lilla 2.a, Takács Be-
nedek 2. b és Bene Lora 2. c osztályos 
diákok alkottak egy csoportot. Annak 
ellenére, hogy másodikosaink nem egy 
osztályba járnak, remekül tudtak együtt 
játszani, versenyezni, tudásban kiválóan 
kiegészítették egymást. A 3. évfolyamon 
Berec Bettina, Bokros Anna, Lakatos 
György 3.b osztályos tanulók, a negye-
dikből Boczka Bence 4.b, Bartha Lilla 
4.c, Jónucz Zalán 4.d osztályos tanulók 
képviselték iskolánkat.

A szervezők az idén a „Jancsi és Juliska” 

című mese köré csoportosították az ötle-
tes, izgalmas, többfordulós feladatokat a 
gyerekek nagy örömére. 

Az előző évekhez méltóan most is 
büszkén elmondhatjuk, hogy nem jöt-
tünk el üres kézzel a versenyről.

A 3. évfolyamból Bokros Anna egyé-
niben III. helyezést, csoportban a máso-
dikosok az I. díjat hozták el iskolánknak. 
Ezért természetesen a megérdemelt dicsé-
retet boldogan adták az osztályfőnökök 
diákjaik számára,  akik egyben a felkészí-
tő tanárok is voltak. 2. a osztályból Vink-
ler Erzsébet, 2. b-ből Cul Mária, 2.c-ből 

Csörgőné Juhász Mária, a 3. évfolyamból 
Csehné Szűcs Hajnalka, 4. évfolyamból 
Pusztai Jánosné (Ica néni), Szűcsné Tóth 
Gabriella és Pákayné Juhász Andrea ta-
nító nénik.

Örömmel elmondhatjuk, hogy na-
gyon büszkék vagyunk tanítványainkra, 
s ezúton szeretnénk köszönetet mondani 
a Kardos iskolának a verseny kiváló meg-
szervezéséért. 

Cul Mária tanító

A területi iskolák között immáron ha-
gyományosan rendezték meg Sziget-

szentmiklóson a „Barátunk a könyv” 
olvasást népszerűsítő vetélkedőjét. A 
tanév során az alsó tagozatos gyerekek-
nek évfolyamonként 1–1 ifjúsági regényt 
kellett feldolgozniuk a legapróbb részle-
tekig. A népszerű versenyen nagyon sok 
csapat részt vett a környék iskoláiból. 

A Halásztelki Hunyadi Mátyás 
Általános Iskola „Ehej uhnyem” 
csapata (Ludányi Csenge, Rendessy 
Bálint, Szögi Lili 4. a osztály) I. helye-
zést, míg az „Okostojások” csapata 
(Miheller Márton, Molnár Benedek,  

Polgárdy Simon 3. c osztály) III. helye-
zést ért el.

Örömünkre szolgál, hogy diákja-
inknak a könyv is barátja, ami tudást, 
élményt és szórakozást jelent.

„baráTuNk a köNyv” 

HuNyadis eredméNyek

„vigyázz, kész, péNz!”

Ebben a tanévben immár 5. al-
kalommal rendezte meg a K&H 
Bank „Vigyázz, Kész, Pénz!” játé-
kos pénzügyi vetélkedőjét az álta-
lános iskolák számára, 4 korcso-
portban (1–2., 3–4., 5–6., 7–8. 
osztály). Az idén az országból 272 
település 435 iskolájából 1 667 
csapat mérte össze a tudását. Erre 
a versenyre jelentkezett a Halász-
telki Hunyadi Mátyás Általános 
Iskola 4. a osztályos „Arany tal-
lérok” csapata (Ludányi Csenge, 
Miskolczi Gréta, Szögi Lili, Koz-
ma Bálint, Rendessy Bálint). Az 
első és második fordulóban a gye-
rekeknek szükségük volt a logikus 
gondolkodásukra, matematikai 
ismeretekre és a kreatívitásukra, 
hiszen képregényt kellett szer-
keszteniük. A tavaszi szünetben 
kapta a csapat az örömhírt, hogy 
bejutott a regionális döntőbe.  
A legjobb budapesti és Pest me-

gyei csapatok versengtek egy-
mással. A feladatok között pedig 
szerepeltek pénzügyi fogalmak, 
számítások, szerepjátékok.
A másfél órás verseny legizgalma-
sabb pillanata azonban az ered-
ményhirdetés volt. Az „Arany 
tallérok” csapata III. helyezést 
érte el. Gratulálunk a gyerekenek!
A szervezők szerint a verseny 
célja, hogy minél fiatalabb kor-
ban megismertesse a gyerekeket 
a pénz világával, hogy felnőve is 
önálló, okos, tudatos pénzügyi 
döntéseket hozzanak.

körzeTi Helyesírás-NyelvTaN  
verseNyeN volTuNk…
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Az ünnepi műsort a Himnusz 
után Gere Tiffany 11. osztályos 
tanuló nyitotta meg Hamvas 

Béla egyik írásának részletével, majd 
Juhász Zoltánné, igazgatónő személyes 
hangvételű beszéde következett.  A kö-
vetkező intelmekkel, jókívánságokkal 
bocsátotta a tanulókat útjukra: „Tö-
rekedjetek ugyan minél tökéletesebbnek 
lenni, minél jobban végezni a felada-
taitokat, de el kell tudni fogadni a saját 
hibáitokat és a másokét is. Fontos, hogy 
tudjatok mindenből, ami veletek történik, 
építkezni, fejleszteni önmagatokat. S köz-
ben a legfontosabb érzéseket is ápoljátok 
magatokban: barátság, hűség, tisztelet, 
szeretet a társak és kíváncsiság a világ dol-
gai iránt. Kívánok nektek igazi boldogsá-
got, sikeres életutat, az élethez egészséget, 
mindig elegendő optimizmust, derűt.” 

 Az iskola aranykönyve egy szülő és 
egy diák nevével bővült: Darók Évá-
éval, a szülői munkaközösség egyik 
tagjáéval, aki a négy év alatt időt, 

energiát nem kímélve odaadással és 
szeretettel viseltetett az osztály min-
den programja és közösséggé formá-
lása iránt, illetve Nagy Márton Péte-
rével, aki kiemelkedő szorgalmáért, 
kitűnő tanulmányi eredményéért, és 
példamutató magatartásáért került be 
a könyvbe. 

Kiss Rebeka a 11. évfolyam nevében 
köszönt el az érettségi előtt állóktól. 
megtudhattuk, hogy ballagó diákja-
inknak a tanulás mellett csintalansá-
gokra is maradt idejük, melyek szá-
mával egyenesen arányos Anikó néni 
őszülő hajszálainak száma.

Dsida Jenő Te harangozol c. versét 
Gábrisch Viktória szavalta el, majd a 
végzősök nevében Tóth Ádám, László 
Attila, Nagy Bence és Tóth Dorottya 
búcsúzott. 

Az ünnepélyes zászlóátadás után Sik-
tár Orsolya 12. osztályos Tamási Lajos 
Ha azt hallod majd... c. versét mondta 
el.  Végül László Attila a zeneiskola ta-
nárainak kíséretével a Hangokba zárva 
című dalt énekelte el, közben a bú-
csúzó diákok jelképesen egy–egy lufit 
eresztettek a magasba. 

Az első gimnáziumi ballagás méltó 
kezdete lehet egy újabb szép hunyadis 
hagyománynak.

Kedves végzős diákjaink!  Nehéz ilyen-
kor tanácsokat adni, így helyette hadd 
emlékeztessünk benneteket a búcsúzóbe-
szédetekben említett alapigazságra:

„Akár azt hiszed: képes vagy rá, 
akár azt hiszed: nem vagy rá képes, 
igazad lesz.”

Tehát figyeljetek arra, miben hisztek. 
A pozitív hit ugyanis olyan erő, amely 
képessé tesz titeket, hogy meg tudjátok 
oldani problémáitokat, le tudjátok vele 
győzni az élet, állította akadályokat. 
Sokan nincsenek ennek tudatában, és 
idő előtt feladják a küzdést álmaikért, 
céljaikért.  Ti azonban legyetek annak 
tudatában, hogy amiben igazán hisztek, 
és amiért igazán tesztek, az előbb-utóbb 
meg fog valósulni. 

Isten veletek!
Tipszics Adrienn

az első gimNáziumi oszTály a HuNyadiból

elballagTak a gimNazisTák

Április 30-án délután 5 órakor megszólalt a Hunyadi Mátyás iskola csengő-
je. Ezúttal azonban nem a tanítási óráknak szólt, hanem utoljára adott fi-
gyelmeztető jelzést gimnáziumunk végzős tanulóinak. Az osztálytermükből 
indultak útnak osztályfőnökük, Szerényiné Sándorházi Anikó vezetésével 
az ünnepség helyszínére, hogy búcsút mondjanak tanáraiknak, diáktársaik-
nak és bizonyos értelemben addigi gondtalan diákéletüknek is.

ballagó bocskaisok

fotó: Halmai Csaba
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Április 18.-án a Csepeli Jézus Szíve 
Egyházközösség és a halásztelki 

Szent Erzsébet templom hívei – mint-
egy 100 ember – indult zarándokútra, 
Kispál György atya vezetésével.

Utunk első állomása a Legbátrabb 
Város címmel kitüntetett Ipoly men-
ti Balassagyarmat volt, Nógrád-megye 
második legnagyobb városa. A Szenthá-
romság templomban dr. Stella Leontin 
kanonok c. prépost fogadott bennünket. 
A templom történek ismertetése után, 
beszélt a város CIVITAS FORTISSIMA 
kitüntető címéről, melyet 2005-ben az 
Országgyűlés adományozott a városnak. 
Az első világháború után 1919 január-
jában Balassagyarmat lakossága az őket 
támogató magyar katonákkal összefog-
va – az akkor regnáló Károlyi Mihály 
miniszterelnök tiltása ellenére – harcba 
szálltak és életüket áldozták a magyar 
földért, és kiűzték az egyre beljebb nyo-
muló csehszlovák erőket. Beszélt az ösz-
szefogás és a hit erejéről, a keresztényi 
értékek megőrzésének fontosságáról.

Utunk innen a felvidéki Ipolybalogba 
vezetett. A falu Szent Miklós tiszteleté-
re emelt templomában György Ferenc 
plébános köszöntötte a zarándokokat. 
A kis római katolikus templom a XI. 
században épült erődtemplom. Tor-
nyának csúcsán a magyar Szent Koro-
na látható, mely arra emlékeztet, hogy 
a Szent Koronát 1303-ban, Károly 
Róbert és a cseh Vencel király közti 
trónviszály idején, egy éjszakán át, itt 
őrizték. A korona toronyra helyezése 
nagyon szúrta a csehszlovák kommu-
nisták szemét. Megpróbálták leszedni 
onnan, de az Ipolybalogiak eltüntették 

az összes létrát, így kénytelenek voltak 
Pozsonyból hozatni megfelelőt. Ak-
kor azonban a helyiek körbe állták a 
templomot és közölték.  ..aki a koro-
nát leszedi, az élve nem jut ki Balog-
ból!..  Egy kommunista sem akadt, aki 
ezt meg merte volna tenni. A helyiek 
elmondása szerint ezeknek az esemé-
nyeknek is köszönhető, hogy ez a kicsi 
falu még most is létezik. Sőt! 2004-ben 
Balog Gábor polgármester megálmod-
ta a Szent Korona Ünnepet. György 
Ferenc plébánossal karöltve, minden 
követ megmozgatva és több millió 
koronát összegyűjtve elkészíttették a 
pontos hiteles másolatát. Az ügy mel-
lé állt az akkor miniszteri pozícióban 
lévő Csáki Pál, a veresegyházi Pásztor 
Béla polgármester, magyarországi civil 
szervezetek, a Szent György lovagrend 
stb. 2005 óta minden évben megren-
dezik a Szent Korona Ünnepet, mely-
re egyre többen jönnek magyarok. A 
hiteles másolatot a templomban őrzik 
így mi is körbe járhattuk megcsodál-
hattuk egészen közelről. Felemelő érzés 
volt a helyiekkel együtt részt venni a 
szentmisén, melyet Kispál György atya 
és György Ferenc plébános celebrált. 
Ebéd után elköszönve a helyi közösség-
től, Márianosztra felé folytattuk utun-
kat. Mária Nostra a Mi Máriánk, kü-
lönösen közel áll a szívemhez, hiszen a 
Czestochowaban található Jasna Górai 
kolostort 1382-ben Márianosztráról 
kiinduló magyar szerzetesek alapítot-
ták. A történelem során a magyaror-
szági pálos rendtartomány kétszer is 
megsemmisült. Az egyedüli magyar 
szerzetesrend a pálosok hitének kitartá-
sának köszönhetően mégis újra létezik.

Zarándoklatunk mindhárom hely-
színének története, a hozzájuk kap-
csolódó emberi sorsok, megerősítettek 
bennünket Isten és Égi Édesanyánk 
felé áradó feltétel nélküli odaadásunk-
ban, hazaszeretetünkben és magyarsá-
gunkban. Teljes valónkkal átélhettük 
Jézus szavait: „Én vagyok az út az igaz-
ság és az élet!” (Ján.14.6)    

 Fekete Violetta

„éN vagyok az úT…”
Márai Sándor írja Füves könyvében egy helyen „…örökké vándor ma-
radsz… városok, célok, életkorok és változások között haladsz… tudd, 
hogy mindig úton vagy…” A keresztény ember számára, különleges spiri-
tuális élmény zarándokútra menni. Jó egyedül – de nem magányosan – és jó 
közösségben út közben megélni Isten közelségét.

elsőáldozás
 

Görögkatolikus egyházközségünk-
ben két évente van elsőáldozás. 

Mit jelent ez? A gyerekek az oktatások 
után, bensőséges, ugyanakkor nagy 
létszámú ünnepség keretében veszik 
magukhoz életükben először Krisztus 
testét és vérét a kenyér és bor színei-
ben. Ezt más szóval oltáriszentségnek, 
görögül eucharistiának nevezzük. Ke-
resztény életünk központja. 

Az idén, május 10-én, vasárnap tör-
tént e nagy nap. Minthogy 24 gyer-
mek a szüleivel, keresztszüleivel és 
rokonságával együtt a megnagyobbí-
tott halásztelki templomunkban sem 
fért volna el, ezért a Csepelen épült 
templomunk lett e csodálatos és felejt-

hetetlen alkalomnak a színtere. A kö-
szöntések, versek, a keresztelési foga-
dalomtétel megismétlése, az előzőnapi 
szentgyónás és a vendéglátás a közös 
fényképekkel, azt hiszem örökké em-
lékezetes marad egy ember életében. 
Köszönöm a szülőknek, a nevelőknek, 
hogy hozták és tanították a gyermeke-
ket. Isten segítse és áldja őket. 

Ha valakinek a családjában, ismerő-
sei között elsőáldozó korú (8–10 éves ) 
gyermek van küldje bátran, szeretettel 
várjuk, akár már most is az egyházköz-
ségi majálisunkon, a csepeli görögka-
tolikus templomunknál, május 16-án 
szombaton 10 órától, ahol sok játék és 
előadás lesz. 

Gábor atya

Lapunkat rendszeresen
szemlézi a megújult

www.observer.hu
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május 18. hétfő, 14:00, Klub nap 
Halásztelki Nyugdíjas Egyesület
Helyszín: Márai Sándor Közművelődési Intézmény

május 22. péntek
Testtartásunk, mozgásunk egyensúlya és összefüg-
gései lelkünk harmóniáival, diszharmóniáival
Előadó: Kulcsár Csaba, A belépés díjtalan!
Helyszín: Márai Sándor Közművelődési Intézmény

május 23. szombat, 9:00, Gyermeknap
Helyszín: Hunyadi Mátyás Általános Iskola

május 25. hétfő, 14:00, Klub nap 
Halásztelki Nyugdíjas Egyesület
Helyszín: Márai Sándor Közművelődési Intézmény

május 25. hétfő, 15:00
Rusz Milán: PÁRIZS HÍDJAI, 
EDITH PIAF
Zenés monodráma, 
a Turay Ida Színház vendégjátéka
Belépő: 1 200 Ft
Helyszín: Márai Sándor Közművelődési 
Intézmény

KULTÚR-PONTKULTÚR-PONT

máraI sándor KözmuvelodésI Intézmény és városI Könyvtár
Telefon: 06 20/268 5585 • 06 20/588 9487

programok

A Márai Sándor Közösségi Ház előterének falára egy óriás méretű falinaptár került,  
mely a városban tervezett egész éves programokat tartalmazza.  

Kultúr-pontok faliújságjain pedig ennek a naptárnak az aktuális havi lebontását találhatja meg az érdeklődő.
KULTÚR-PONT helyek:

Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény;  
Városi Könyvtár; Tündérkert nagyóvoda és Tündérkert kisóvoda; Süni óvoda;  

Bocskai Református Oktatási Központ, Lámpás Református óvoda. 

Kérjük kísérjék figyelemmel a város kulturális-szabadidős programjait és legyenek részesei!

FELHÍVÁS
A Városi Könyvtár állományellenőrzés és szabadság miatt

2015. június 15-től július 15-ig ZÁRVA TART.
A kölcsönzésben lévő dokumentumok visszavétele június 15-ig történik.

NYITÁS: 2015. július 16.
Mindenkinek kellemes nyarat kívánunk!

május 27. szerda, 
Évzáró, Helyszín: Tündérkert Óvoda

május 28. csütörtök, 
Évzáró, Helyszín: Tündérkert Óvoda

május 28. csütörtök, 
Gyermeknap, Helyszín: Süni Óvoda

május 29. péntek, 
Évzáró, Helyszín: Tündérkert Óvoda
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JUNIÁLIS A HALÁSZTELKI ÓVODÁSOKÉRT
Szeretettel várunk minden érdeklődőt

2015. június 6-án (szombaton) 10:00–15:00

Tervezett programjaink
Köszöntő❧Az óvoda csoportjainak műsora  

(versek énekek, táncok) 
❧Csepel- Szigeti Kutyasuli bemutatója 

❧Táncvarázs SE bemutatója❧RSG bemutató 
❧Akrobatikus rock and roll bemutató 

❧Ír tánc bemutató❧Halásztelki Box Club bemutatója 
❧Tombola❧Egyéb meglepetések

A rendezvény ideje alatt folyamatosan üzemel
Csoportok sütés-főzése❧Kézműveskedés 

❧Büfé (üdítő, szendvics, sütemény) 
❧Elektromos kisautók❧Csillámtetoválás❧Lovaglás 
❧Légvár❧Arcfestés❧Tündéri meglepetés❧Pecázás

Belépőjegyek egységesen: 200 Ft/fő

Meghívó
A kézdivásárhelyi Gábor Áron Szakképző Líceum,  

a Bocskai István Református Oktatási Központ  
és a Halásztelki Református Egyházközség  

szeretettel meghívja  
Halásztelek polgárait és az érdeklődőket 

Halásztelek első Trianon-emlékművének avatására, 
melyre a Nemzeti Összetartozás Napján, 

2015. június 4-én (csütörtökön)  
16.00 órakor kerül sor  

a református templom előkertjében
(2314 Halásztelek, Kisgyár u. 16.) 
majd, ezt követően 16.30 órakor  

az ünnepi műsor folytatódik a Szent László téren, 
az Összefogás Halásztelekért  
Egyesület közreműködésével.
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KÖSZÖNJÜK a Sportnap szervezőinek a délelőtti prog-
ramsorozatot, ezzel ismét sikerült Halásztelken hagyo-
mányt teremtenünk! 

Külön köszönjük Naszádos Editnek, Körmendi Ani-
tának, Bagaméry Ábelné Hatvany Viktóriának vagy-
is az SNT-nek az összehangolt szervezést! Szintén 

külön köszönet illeti a sport különböző képviselőit (Tánc-
varázs Sportegyesület, DancEarth TSE, Halásztelki Futball 
Klub, Budo Fight Karate  Klub Egyesület, Halásztelki Box 
Club, Kiscsillag Egyesület,  Halásztelki Művészek, Halásztelki 
Nyugdéja Egyesület, Halászteleki Mozgáskorlátozottak, Nyug-
díjasok Egyesület, Nyugdíjas Baráti Kör Egyesület) egyesülete-
ket, civil szervezeteket az aktív közreműködésért. 

Külön köszönet a Halásztelki Vöröskereszt Alapszer-
vezetnek azért, hogy a lufihajtogatós „bácsi” ingyen 
adhatta a gyerekeknek a sok lufit, és az ugrálóvárat is 
díjmentesen vehették igénybe a gyermekek! A képeket 
folyamatosan töltjük fel a SPORTMAJÁLIS című albumba 
– Halásztelek város facebook oldalára és a www.halasztelek.
hu web oldalunkra is – reméljük mindenki megtalálja ma-
gát a fotókon! No és természetesen köszönjük a Városüze-
meltetés és a Márai Sándor Közművelődési Intézménydol-
gozóinak az egész napos készénlétet, a konyha dolgozóinak 
a finom mézes sütit. A rendezvény fényét emelte a két mű-
sorvezető Bódy Ákos és Pap Gergő humoros felvezetése a 
műsorszámok előtt.

A nagyvonalú anyagi támogatást és a rendezvényre készí-
tett egyedi címkés fél literes palackos vizet valamint az el-
maradhatatlan Györök szódát köszönjük a Györök Kft.-nek!

Jövöre még többen leszünk!

Képes beszámoló 

majális és sporTNap
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Nagy siker volt május 3-án a Kiscsillag Egyesület által 
szervezett Anyáknapi koncert!  

Köszönjük a szervezőknek, valamint  
a Hunyadi Iskola diákjainak és felkészítő tanárjuknak 
Dobos Andreának is az élményt!

aNyák Napi Triász koNcerT

www.halasztelek.hu
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KEDVEZMÉNYES  
ÁGFA GYŰJTÉSI LEHETŐSÉG 

HALÁSZTELKEN!

ÉRDEKLŐDNI:
TÓTH PÉTER 

Telefon: 
06 20/984 6152

H I R D E S S E N  HALÁSZTELKI HÍRMONDÓBAN!
személyesen, ügyfélszolgálati időben a polgármesteri titkárságon

Telefonon: 06 24/517 271 * E-mail: hirmondo@halasztelek.hu

Marhabélszín friss 4 998 Ft/kg
MarhacoMb friss 1 898 Ft/kg
Marhalábszár, lapocka 1 698 Ft/kg
Marharostélyos friss 1 498 Ft/kg
Marhapacal extra friss 998 Ft/kg
sertéstarja 1 098 Ft/kg
sertéskaraj 1 098 Ft/kg
sertéscoMb 1 048 Ft/kg
sertésoldalas 998 Ft/kg
sertéslapocka 998 Ft/kg
sertésdagadó 998 Ft/kg
Háztáji parasztcsirke 648 Ft/kg
Háztáji csirkecomb 698 Ft/kg
Háztáji csirkemell 1 298 Ft/kg
Háztáji csirkemell filé 1 498 Ft/kg

Pulykaszárny, alsó comb 598 Ft/kg
Háztáji füst. szívsonka 1 898 Ft/kg
Mangalica pároskolbász 1 798 Ft/kg
Házi parasztkolbász 1 398 Ft/kg
Ló házikolbász 1 398 Ft/kg
Házi disznósajt 1 398 Ft/kg
Erdélyi szalonna (extra) 1 298 Ft/kg
Házi vast. csem. szalonna 998 Ft/kg

szeptenki hÚsÜzeM 
zala MegYébŐl

Vastag paprikás szalámi 1 398 Ft/kg
Bordázott 
extra húsos szalonna 1 398 Ft/kg
Nyári túrista szalámi 1 198 Ft/kg
Füstölt hátsó csülök (extra) 998 Fft/kg
Disznósajt 998 Ft/kg
Cserkészkolbász 798 Ft/kg
Fokhagymás bácsaki felv. 798 Ft/kg
Sertéspárizsi 778 Ft/kg
Olasz soproni vadász felv. 898 Ft/kg
Juhbeles virsli (extra) 1 198 Ft/kg
Debreceni páros 898 Ft/kg
Zalahús 998 Ftkg
Lecsókolbász 598 Ft/kg
házi sertészsír 348 Ft/kg

akció!
a hirdetés felmutatója 

10 000 ft értékű vásárlás esetén 
5% kedvezményben részesül!

az akció 
2015. 05. 31-ig tat!

Nyitva tartás: Kedd–péntek: 7:00–18:00, szombat: 7:00:13:00

t e r M e l Ő i  h Ú s b o lt
– a 24 éves húsbolt –

halásztelek, hajnal utca 36.
a közlekedés az M0-on újra jó · csepel–halásztelek 10 perc

Magyar nagyüzemi extra friss húsok kaphatók!

erzsébet utalvány elfogadóhely! × ×

CO-HEGESZTŐ; CNC – GÉPKEZELŐ (Lézervágó, Élhajlító)
Feladat: Légfűtéses és vízteres kandallók gyártása, 

valamint egyéb lemez alkatrészek készítése a vevői igényeknek megfelelően.

Elvárások: Precíz, méretpontos munkavégzés; 
Fogékonyság új dolgok megtanulására; Rugalmasság; Önálló munkavégzés

Amit kínálunk: Igényes munkakörnyezet; Minőségi szerszámok, gépek; 
Versenyképes bérezés; Hosszú távú munkalehetőség; Egy műszakos munkarend; 

Azonnali kezdési lehetőség

Munkavégzés helye: Ráckeve, Páskom Ipari Park (bejárat a Hermina udvarból)

Várjuk jelentkezését a következő elérhetőségeken:
E-mail: sarimetal@sarimetal.hu; Telefon: +36 70/339 4143

A pályázó alkalmasságáról próbamunkán győződünk meg! 

További információ
www.sarimetal.hu

MUNKATÁRSAKAT KERES 
AZ ALÁBBI MUNKAKÖRÖKBEN

×

Like-old az oldalunkat a Facebook-on, 
hogy megtudj még több információt! 
www.facebook.com/girlfittnes 

Vagy hívd 
a 06 30/417 4710-os 

telefonszámot!

Óratípusok:
• Body Toning•Alakformáló 
•Zsírégető•Hip-Hop•Zumba 
•Nippon Zengo•Masszázs

GIRL FITNESS
Halásztelek, Malonyai utca 46.

Csatlakozz szuper csapatunkhoz!

LéGy FITT!
×

MEGOLDÁS 
SZIGET SZERVÍZ 
ÉS ALKATRÉSZ BOLT

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 
Telefon: 06 24/441 725,

06 30/950 1717
JAVÍTÁSNÁL A KISZÁLLÍTÁS INGYENES!

www.megoldasszerviz.hu
Minőségi szolgáltatás elérhető áron már 17 éve! ×

IMPRESSZUM
Kiadó: Halásztelek Város Önkormányzata 

A kiadásért felelős személy: Szentgyörgyi József polgármester 
A szerkesztésért felelős személy: Véghné Bágya Ildikó 

E-mail: kozmuvelodes@halasztelek.hu) Telefon: 06 20/932 2394 
Postacím: 2314 Halásztelek, Posta köz 1. 

HÍRDETÉSEK MEGRENDELÉSE
személyesen, ügyfélszolgálati időben a polgármesteri titkárságon

Telefonon: 06 24/517 271 E-mail: hirmondo@halasztelek.hu 
ISSN: 2060-5056 

Nyomdai kivitelezés: Reálszisztéma Dabasi Nyomda Zrt. 
Felelős vezető: Vágó Magdolna 

Megjelenik havonta 3 700 példányban
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Idén júliusban 18 versenyző indul a karate Európa Baj-
nokságon!

A „nagyok” felkészülésének egyik állomása az áprilisban 
megrendezésre került Magyar Bajnokság volt, a fiatalabbak 

pedig a Házi Versenyen gyakoroltak a júliusi csúcseseményre.
Igaz, a Magyar Bajnokságról arany érmet nem szerez-

tünk, de számos döntősünk volt:
Miheller András a 10–11 évesek, Pintér Dániel a 12–13 

évesek, Miheller Zsófia pedig a kadet korosztályban vesztette 
el a döntőt és így 2. helyezést értek el. Szöllősi Patrik és Kan-
dev Anel pedig 3. helyezést értek el! A fiatalabbak már ennél 
sokkal sikeresebbek voltak és számos arany érmet sikerült 
elhoznunk! Kandev Veliszláv, Végh Vito és Molnár Mátyás 
1. helyezést ért el, Miheller Marci pedig 3. helyezést ért el. 
További érmeseink:
Kiss-Sinkovits Evelin: kihon 2., kezdő küzdelem: 2. hely
Almai Zita: kihon 2., kezdő küzdelem: 2. hely
Almai Krisztián: kihon 1., kezdő küzdelem: 2. hely
Perhács Máté: kihon 3., kezdő küzdelem: 1. hely
Hajo Zeina: kezdő küzdelem: 3. hely
Szabó Barna: kezdő küzdelem:  1. hely
Szabó Marci: haladó küzdelem 1. hely

Annak ellenére, hogy a Magyar Bajnokság nem sike-
rült a legfényesebben, idén ez csak egy állomásnak szá-
mított az E.B. felkészülésre. Legjobb formájukat július-
ban kell hozniuk, ami biztosan sikerülni fog nekik!

Európa Bajnokságra 

készülNek a HalászTelki karaTésok

E. B. csapat
Hátsó sor balról: Perhács Erhárd, Kandev Angel, Horváth Krisztián, Pin-
tér Dániel, Györök Bendegúz Első sor balról: Miheller Márton, Kandev 
Veliszláv, Végh Vito, Molnár Mátyás, Szöllősi Patrik, Miheller András, Mie-
heller Zsófia, Tóth Viktória, PomjánDiána, Végh Dorina, 
Középen: Hegedűs Nikolett edző

MEGHÍVÓ
TISZTELT HALÁSZTELKI LAKOSSÁG!

SZERETETTEL MEGHÍVJUK ÖNÖKET 

TESTVÉRVÁROSUNK, 

POLIKRAISTE 
ÉS A HALÁSZTELKI FUTBALL CLUB 

BARÁTSÁGOS FUTBALLMÉRKŐZÉSÉRE.

IDŐPONTJA: 2015. május 20. 18.00 ÓRA
HELYSZÍNE: HALÁSZTELKI SPORTCENTRUM
 (2314 HALÁSZTELEK, ŐSZ U. 2.)

A BELÉPÉS DÍJTALAN.

JÓ SZURKOLÁST KÍVÁNUNK!



Szent László Napi
beh a r a n g ozó

Sok szeretettel várunk Mindenkit!
A két nap részletes programja a  Halásztelki Hírmondó júniusi számában lesz olvasható!

2015. június 26. délután
TÁNCVARÁZS GÁLA

2015. június 26. este
PÉTER SZAbÓ SZiLViA

2015. június 27. este

CARAMELL 
ÉLŐ koncert


