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Hozzon békességet 
az ünnepi idő szak 
varázslatos szépsége 

az otthonokba!

Szentgyörgyi József
polgármester

Baloghné dr. Nagy Edit
jegyző
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Ülésezett a Képviselő-testÜlet
Őszi második rendes ülését no-

vember 18-án tartotta a Kép-
viselő-testület. Szentgyörgyi József 
polgármester két testületi ülés közötti 
időszak fontosabb eseményeiről szóló 
tájékoztatóját, valamint a lejárt ha-
táridejű határozatok végrehajtásáról 
szóló beszámolóját követően elsőként 
az önkormányzat 2015. évi költségve-
tésének I. számú módosításáról szóló 
rendelettervezetet tárgyalta és fogadta 
el a Képviselő-testület.

Ezt követően a település tisztaságáról 
és a települési szilárd hulladékkal kap-
csolatos közszolgáltatás szabályairól 
szóló 6/2015.(II.26.) önkormányzati 
rendelet módosítása került napirendre. 
A módosítást a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás végzésének feltételeit 
szabályozó kormányrendelet változása 
tette szükségessé. A kormányrendelet 
szerint, az ingatlan használó csak ak-
kor választhatja a 60 litert meg nem 
haladó gyűjtőedényt, ha a lakóingat-
lant egyedül és életvitelszerűen hasz-
nálja, és ezt a települési önkormányzat 
által kiadott igazolás útján a közszol-
gáltató részére bizonyítja. Az igazolás 
kiadására az önkormányzati rendelet a 
Szociális Bizottság hatalmazta fel. 

Majd Halásztelek Város Helyi Épí-
tési Szabályzatának és Szabályozási 
Tervének a teljes közigazgatási terü-
letre kiterjedő felülvizsgálatáról ké-
szült JÖVŐKÉP és CÉLRENDSZER 
című dokumentum megtárgyalására 
került sor. A jövőkép felvázolja a város 
elérendő ideális jövőbeli állapotát (15-
20 éves távlatban) a társadalom, a gaz-

daság és a környezet vonatkozásában. 
A Képviselő-testület  az előterjesztést 
egyhangúlag elfogadta. 

Döntött a Képviselő-testület a szer-
vesen belterületi telektömbhöz kap-
csolódó  Halásztelek 06/70 hrsz-ú  és 
a 032/49 hrsz-ú külterületi telek, vala-
mint a 032/22 hrsz-ú kivett út  belte-
rületbe vonásáról.

A napirendek sorában a 032/22 
hrsz.-ú utca elnevezéséről alkotott ren-
deletet a Képviselő-testület. Az utca az 
Üstökös nevet kapta, amely illeszkedik 
a szomszédos területek utcáinak elne-
vezéséhez is.

Döntés született a Halásztelek 068/6 
hrsz-ú „szántó” művelési ágú ingatlan 
1/6 tulajdoni hányadának árverési el-
járás keretében történő megvásárlásá-
ról legfeljebb 200 000 Ft-ért. 

A Képviselő-testület megtárgyalta, 
és elfogadta a Polgármesteri Hivatal  
helyi adóbevételek 2015. I-III. ne-
gyedéves teljesüléséről szóló beszá-
molóját, és döntött az önkormányzati 
tulajdonban lévő ingatlanok 2016. 
évi bérleti díjáról, valamint a Bethlen 
Gábor utcai önkormányzati ingatlan 
ingatlanhasználati szerződése megkö-
téséről. 

Ezt követően a Képviselő-testület 
elfogadta a Tündérkert Óvoda  beszá-
molóját a 2014/2015. nevelési évről, 
döntött a 2016/2017. nevelési évre 
az óvodai beiratkozás időpontjáról, 
és az óvoda 2015/2016. nevelési évre 
vonatozó nyitvatartási rendjéről. Jóvá-
hagyta a Képviselő-testület az óvoda 
munkatervét, Szervezeti és Működési 

Szabályzatát, Házirendjét és Pedagógi-
ai Programját. 

Érvek, ellenérvek megvitatását köve-
tően, elfogadva a Kulturális Bizottság 
javaslatát, döntött a Képviselő-testület 
a Petőfi Parkban álló köztéri szobor 
cseréjéről, új Petőfi szobor állításáról, 
felhatalmazva a Kulturális Bizottságot 
a pályáztatásra és a döntés előkészíté-
sére. 

Végül, három napirendi pont kere-
tében három név szerinti szavazásra 
került sor, nevezetesen döntött a Kép-
viselő-testület a HATE Kft. tulajdo-
nát képező ingatlan megvásárlásáról, 
a Bethlen Gábor utca 49. szám alatti 
ingatlan megvásárlásáról, mely ingat-
lanban kerül majd elhelyezésre az idő-
sek nappali foglalkoztatója, valamint 
a család- és gyermekjóléti szolgálat. 
Harmadikként – a város megfelelő 
szakmai színvonalú orvosi ügyeleti 
ellátásának érdekében gondoskodott 
a Képviselő-testület az ügyelet mű-
ködéséhez szükséges személygépkocsi 
beszerzéséről.

Az utolsó napirend a családsegítés 
és gyermekjóléti feladatok ellátásának 
felülvizsgálata volt, a hatályos jogsza-
bályi rendelkezéseknek megfelelően, 
figyelemmel arra, hogy 2016. január 
1-jétől bizonyos gyermekjóléti szolgál-
tatások a járási hivatalhoz kerülnek. A 
Képviselő-testület döntött arról, hogy 
a családsegítési és gyermekjóléti szol-
gáltatási feladatait a továbbiakban is a 
Humánszolgáltató Központ útján kí-
vánja ellátni.

Baloghné dr. Nagy Edit jegyző

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot,
hogy Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2015. december 21–2016. január 3.
között a Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünetet rendelt el.

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

A városüzemeltetési csoport ügyeletet tart.
Szentgyörgyi Károly városüzemeltetési vezetőt a 06 2/269 3991-es telefonszámon hívhatják,

vagy a varosuzmeltetes@halasztelek.hu e-mail címen kereshetik.
A zárva tartást követően 2016. január 4-től a szokásos munkarendben várjuk kedves ügyfeleinket.

A Hivatal dolgozóinak nevében is köszönöm megértésüket és türelmüket.
Baloghné dr. Nagy Edit
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Tisztelettel meghívjuk és sok szeretettel várjuk Önöket
2015. december 18. (péntek) 16:00-kor

a Hunyadi Iskola aulájában tartandó Városi Karácsonyi Ünnepségre.

Műsort a Hunyadi iskola diákjai adják
Szentgyörgyi József

polgármester

Idén is megrendezésre került a már 
hagyománnyá vált, Vöröskeresztes 

Jótékonysági Bál. Az este fergeteges 
hangulatát a 3+2 zenekar biztosította, 
akik estétől kora hajnalig folyamatosan 
ügyeltek arra, hogy a tánc parkettten 
egy talpalatnyi hely se maradjon üresen!

Köszönjük minden segítőnknek, 
hogy munkájukkal hozzá járultak a bál 
zökkenőmentes és sikeres lebonyolítá-

sához.Köszönjük továbbá a Süni Ma-
gánóvoda óvónénijeinek és a Virágva-
rázs kreatív hölgyeinek a szép és ízléses 
terem díszítést. Köszönjük Szentgyör-
gyi József polgármester úrnak, hogy 
ismét elvállalta a fővédnökséget.

 Végül, de nem utolsó sorban szeret-
nénk megköszönni az évről évre bővü-
lő, értékes tombola ajándék felajánlá-
sokat a helyi vállalkozóknak.

ismét egy jót báloztunK!
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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 kialakítása 
itt lehetővé teszi a csapadékvíz közcsa-
tornába 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 Fővá-
rosi Vízművek nyújt szennyvízcsator-
na-szolgáltatást, a szennyvízelvezetés és 
-tisztítás elválasztott rendszerben mű-
ködik. Ezt azért fontos tudnunk, mert 
ez a rendszer kapacitásából és techno-
lógiájából adódóan kizárólag háztartási 
és előtisztított ipari szennyvíz befoga-
dására, elvezetésére és megtisztítására 
alkalmas. A csapadékvíz összegyűjtése 
és elvezetése ezeken a szolgáltatási te-
rületeken csak a szennyvízhálózattól 
teljesen elkülönítve valósítható meg. 
Az 58/2013. (II. 27.) Korm. rende-
let 85.§ (5) értelmében az elválasztott 
rendszerű szennyvízelvezető hálózatba 
csapadékvíz bevezetése tilos.

Ártunk a környezetnek és megkese-
rítjük saját életünket   
Mi is történik, ha az esővíz az elválasz-
tott rendszerű közcsatorna-hálózatba 
jut? 

Nagyobb esőzésekkor a rendszer 
nem bírja el a megnövekedett terhe-
lést.

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 közterülete-
ket. Az alacsonyabban fekvő területek 
(alagsorok, pincék, szuterének, mély-
garázsok, stb.) elöntése sok esetben 
jelentős vagyoni károkkal jár, mind-
amellett a fertőzésveszély komoly koc-
kázatával is számolni kell. Az elöntött 
területek helyreállításának költségei és 
a kellemetlenségekből adódó nem va-
gyoni 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-ráköté-
sek a szolgáltatónak minden esetben 
többletkiadást jelentenek, mely kiha-
tással lehet a végzett szolgáltatás mi-
nőségére és a szennyvízdíj mértékére, 
ezáltal közvetett módon a szolgáltatást 
szabályosan igénybe vevő többi fel-
használóra is.

A csapadékvíz értékes! 
Az ingatlanokon összegyűlő csapadék-
víz hasznosításának ma már számos 
lehetőségét és módját ismerjük - a kert 
öntözésétől kezdve az autómosásig. 
Az esővíz köztudottan lágy víz, mely 
hatékonyan használható tisztításhoz, a 
növényeink számára pedig élettanilag 

nagyon kedvező. Saját és természeti ér-
tékeink megóvása érdekében érdemes 
tehát az esővíz szabályos elvezetésére és 
újrahasznosítására 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-há-
lózaton, mely során az észlelt illegális 
csapadékvíz-bebocsátásokról digitális 
felvételt készítünk, és azokat jegyző-
könyvben dokumentáljuk. 

A jogsértést elkövető felhasználókat 
írásban felszólítjuk a jogellenes állapot 
megszűntetésére. 

Ha a csapadékvíz szabálytalan elve-
zetésével a felhasználó felszólításunk 
ellenére sem hagy fel, a jogellenes ál-
lapotot a felhasználó költségére meg-
szüntethetjük. A szennyvízelvezető 
törzshálózatba jogellenesen bevezetett 
csapadékvíz mennyisége után pedig az 
58/2013. (II. 27.) Kormányrendelet 
2014.12.11-én módosított Végrehaj-
tási rendeletének 85.§ (6) bekezdése 
az üzletszabályzatunkban meghatáro-
zott pótdíj felszámítását teszi lehetővé.

Ezen túlmenően a járási hivatalnál 
kezdeményezzük, hogy a felhasználót 
kötelezze a tudomásunk nélkül végzett 
bekötés, illetve a csapadékvíz szabály-
talan elvezetésének megszüntetésére, a 
bekötéssel összefüggő műtárgy, beren-
dezés, felszerelés elbontására, leszerelé-
sére vagy átalakítására. Ezzel együtt a 
járási hivatal a házi ivóvízhálózat vagy 
házi szennyvízhálózat, illetve a csatla-
kozó hálózat ellenőrzésének, valamint 
a bekötési vízmérő, a mellékvízmérő 

szabályosan és Környezettudatosan 
Hová KerÜljön a csapadéKvíz?

Környezetünk egyik legféltettebb természeti kincse a víz. Hazánkban természetes a mozdulat, hogy megnyit-
juk 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, mindannyi-
unknak tennünk kell. A tiszta ivóvíz megóvásának egyik sarkalatos pontja a szennyvízhálózatok és szennyvíztisz-
tító létesítmények állapota, aminek fenntartásáért, megóvásáért az üzemeltetőkön kívül a vízhasználók is sokat 
tehetnek. 

cikk a köv. oldalon folyt.
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vagy a szennyvízmennyiség-mérő le-
olvasásának tűrésére is kötelezheti a 
felhasználót. 

Mit tehet Ön?
A házi szennyvízhálózat rendelte-
tésszerű üzemeltetése, rendszeres kar-
bantartása és szükség esetén javítása 
a felhasználó kötelezettsége. Ha nem 
biztos abban, hogy csapadékvíz-elve-
zető hálózata semmilyen módon sem 
kapcsolódik a szennyvízhálózathoz, 
kérjük, mielőbb ellenőrizze esővíz-el-
vezető rendszerét és házi szennyvízhá-
lózatát. 

Kérjük, hogy a házi szennyvízháló-
zatán észlelt szabálytalanság megszün-
tetéséről 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!

Óvintézkedés a károk megelőzésére
A szennyvízcsatorna-hálózaton elő-

forduló illegális csapadékvíz-ráköté-
sek, 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 betartásá-
val csatlakozik hozzánk környezetünk 
megóvásában! 

Fővárosi Vízművek Zrt.

Közeledik az iskolaválasztás idő-
szaka a következő tanévtől első 

évfolyamot kezdő kisdiákok szá-
mára. Ez sok fejtörést és izgalmat 
jelent minden család számára, akik 
körültekintően, gyermekük számá-
ra – éppen bontakozó képességeit 
és érdeklődését megismerve – a leg-
optimálisabb lehetőségeket biztosító 
iskolát szeretnék megtalálni. Ebben 
a meglehetősen nehéz és felelősség-
teljes döntésben szeretnénk néhány 
mondatban bemutatni intézmé-
nyünk sajátosságait. 

A 2016/17. tanévben két osztály 
indítását tervezzük. Az egyik osz-
tályban a természettudományokat, 
a másik osztályban pedig az idegen 
nyelvet tanulják emelt óraszámban 
tanulmányaik során a diákok. Az 
idegen nyelvi képzés fontosságát 
nem kell külön magyarázni, a ter-
mészettudományos képzés előtérbe 
kerülését azonban igen. A Bocskai 
gimnáziumában már hosszú eszten-
dők óta e két területen folyik emelt 
szintű képzés, s a felsőoktatási intéz-
ményekbe jelentkező gimnazisták 
többnyire felvételt nyernek az ország 
legnevesebb egyetemeire a termé-
szettudományos képzésekre. 

A Bocskai célkitűzése, hogy már az 
általános iskolai oktatásban erősítse 
a természettudományos műveltségi 
terület tantárgyainak tudásmély-
ségét. A tanrendben ez azt jelenti, 
hogy a matematika, természetisme-
ret, földrajz, biológia, fizika, kémia 
tantárgyak esetében olyan többle-
tet biztosítunk, hogy az érdeklődés 
kialakulása után biztosabb tudással 
tudják a tanulók választani a termé-
szettudományok valamelyikét hiva-
tásuknak. Matematikából a Bocskai 
a kezdet kezdetétől emelt óraszámon 
tanítja mind a nyolc évfolyamon a 
diákokat.

Az idegen nyelvet tantárgyként 
negyedik évfolyamon kezdjük, 
azonban már az első évfolyamtól 
lehetőséget biztosítunk a nyelvi osz-
tályba jelentkező tanulók számára a 
szakköri keretben zajló nyelvokta-
tásra. Az angol vagy a német nyelvet 
jó szinten tanulók a hetedik évfo-
lyamtól második nyelvet is választ-
hatnak. 

A 2016/2017. tanévre történő 
beiskolázás főbb eseményei a Bocs-
kaiban:

Nyílt napok a leendő első osztá-
lyosoknak és szüleiknek: 2016. ja-
nuár 19-20. (kedd-szerda), február 
2. (kedd) 9.00 óra

Az érdeklődők óralátogatáson 
vehetnek részt az 1. és a 2. évfolya-
mon, majd tájékoztatót és szülői 
fórumot tartunk a Bocskai jövő évi 
első évfolyama beiskolázásának rész-
leteiről. Ekkor Kapják kézhez a szü-
lők a beíratási szándékot megerősítő 
nyilatkozat nyomtatványát is.

Családi beszélgetések: 2016. 
február 24-március 18.

Az iskolához visszajuttatott szán-
déknyilatkozatok alapján kerül sor 
a találkozásra a leendő elsősök csa-
ládjaival. Ez idő alatt a Református 
EGYMI munkatársai egyenként 
felmérik, hogy a gyermekek számá-
ra várhatóan milyen tanulást segítő 
szakmai háttér, illetve módszerek 
biztosítása szükséges.

Beiratkozás: 2016. április 1-30.
A beiratkozás pontos időpontját 

a Pest Megyei Kormányhivatal ké-
sőbb határozza meg. 

Minden érdeklődő gyermeket és 
szülőt szeretettel vár a Bocskai!

Kovács István
igazgató

a bocsKai általános isKolájánaK
beisKolázási tájéKoztatója
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A Földművelésügyi Minisztérium 
és az Országos Magyar Méhé-

szeti Egyesület idén november 20-
án rendezte meg az Európai Mézes 
Reggeli Programot, melynek célja 
a mezőgazdaság, az egészséges táp-
lálkozás, a természeti értékek iránti 
figyelem felkeltése.

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola 
1. a, 1. c és 2. c osztálya is csatlako-
zott e felhíváshoz. Gurbi Mihály, Misi 
bácsi Halásztelek közismert méhésze 
mesélt a gyerekeknek a méhekről, a 
méhészetről és a mézről. Köszönjük 
ezt neki. Természetesen az előadást 
követően meg is kóstoltuk e finom 
eleséget.

európai mézes reggeli

2015. november 12-én rendezte meg a Bocskai István 
Református Oktatási Központ az első rendészeti nyílt 

napot. A 2013-ban indult képzés jelenleg három évfolyam-
mal működik. A rendezvényen a három osztály 83 fővel 
vett részt. Dr. Papp Kornél főigazgató és Dr. Csipler Nor-
bert alezredes, szigetszentmiklósi rendőrkapitány köszön-
tője után a diákok alaki bemutatót tartottak, majd speciális 

közelharc technikákat mutattak be a közel 200 fős érdek-
lődő közönségnek. A rendész hallgatók felkészítői Kalicz 
László és Telekesi Márton tanár urak voltak. A bemutatók 
után a diákok szakmai programokon vehettek részt, ahol 
a Készenléti Rendőrség, a Szigetszentmiklósi Rendőrkapi-
tányság, a Tököli Büntetés-végrehajtási Intézet, a Kataszt-
rófavédelem és a Polgárőrség szakembereinek tájékoztató-
ját, előadását és szakmai bemutatóját tekinthették meg. A 
szakemberek a diákokat is bevonták a programokba, így 
testközelből ismerhették meg az adott szakterület speciális 
sajátosságait. A visszajelzések alapján úgy a közönség, mint 

a szakemberek, elégedettek voltak a hallgatók felkészültsé-
gével, valamint a diákok is óriási érdeklődéssel hallgatták a 
szakemberek tájékoztatóit. 

K.L.

rendészeti nyílt nap a bocsKaiban
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szalagavatón ÜnnepelteK 
a Hunyadi végzősei

Most itt állunk meghatottan, hiszen 
elérkezett a mindannyiunk által 

már oly régóta várt nap, a szalagavató 
napja. Mi is ez az esemény? Hagyomány, 
élmény és emlék. Hagyomány egy isko-
lának, amely a múlt építőkockáiból a jö-
vőt építi. Egy iskolának, ahol elhivatott 
kezek formálják egy kicsit saját képükre, 
de mégis teljesen egyedivé az ifjakat úgy, 
hogy valamennyiünk tehetsége a leg-
hatékonyabb módon kamatozzon. Ha-
marosan kilépünk a nagybetűs életbe, 
elhagyjuk az iskola oltalmazó falait. De 
tanáraink gondoskodó figyelmességgel 
fordulnak felénk, és bölcsen vezetnek 
bennünket a felnőtté válás útvesztőiben.

Mintha csak tegnap álltunk volna a 
rajtvonalnál, s ma tanulmányaink cé-
legyenesébe érünk. Miután átléptük a 
küszöböt, csakhamar elkezdtünk élni. 
Sorra gyártottuk a sok közös élményt, 
emléket,  kalandot. Kipróbáltuk a la-
katos szakmát is, s jó néhányszor fodrá-
szat és kozmetika nyílt a termünkben. 
Lemondtunk arról is, hogy az ablakot 
bejáratnak használjuk, megtudhattuk, 
hogy nem a legjobb ötlet falfestéknek 
használni a fantát, hogy a tolltartó 

nem arra való, hogy a fizika törvényeit 
teszteljük rajta az ablakon keresztül.  
Volt, hogy csak úgy, tévékkel szalad-
gáltunk vagy éppen kipróbáltuk, ho-
gyan is lehet lekapcsolni az áramot a 
faházakban, és azt is megtudtuk, hol 
van tanáraink tűrőképességének végső 

határa. Reméljük, nem haragszanak 
annyira a miattunk szerzett ráncokért! 

Az elmúlt évek során a tanulás mel-
lett számos más területen is bizonyít-
hattunk. Büszkén kijelenthetem, hogy 
nagyon jól tudunk színészkedni, tán-
colni és énekelni, kitűnően használjuk 
a számítógépet, úgy megy a programo-
zás, mint a súlyemelés, és úgy tudjuk a 
nyelveket beszélni, mintha az anyanyel-

vünk lenne, jeleskedtünk tanulmányi 
versenyekben, emellett remekül tudunk 
bokszolni, focizni, röplabdázni vagy ép-
pen gátat ugrani, és egy tehetséges fo-
tóssal is büszkélkedhetünk. Fáradságos, 
verejtékes munkával jutottunk el ide, 
ahonnan már csak egy lépés az áhított 
cél, az eredményes érettségi vizsga. 

Boldogan, lelkünkben vágyakozás-
sal teli örömmel állunk itt a rivalda-
fényben, és izgalommal várjuk, hogy 
osztályfőnökünk feltűzze ünneplő ru-
hánkra az itt eltöltött néhány év emlé-
két jelző szalagot.

A szalagot, mely elválaszt, leválaszt, 
és összeköt. A kék szalag persze tovább 
mutat a vizsgákon, és az élet nagy kér-
déseit is idézi. Jól döntöttem, amikor ezt 
az utat választottam? Rátaláltam arra, 
amiben igazán sikeres lehetnék? Mit sze-
retnék elérni? Hová szeretnék eljutni? A 
kérdésekre mindenkinek magának kell 
megtalálnia a választ. S ha tudjuk a vá-
laszt, már csak annyit kell tennünk, hogy 
kitartó munkával, lankadatlan szorga-
lommal tanuljunk, hogy sikeres érettségi 
vizsgát tegyünk. Ha tudjuk, hová szeret-
nénk eljutni, és megvan bennünk a kellő 
kitartás, hisszük, hogy az életbe kilépve 
megnyílnak majd a kapuk előttünk.

De feledjük most a tanulást és a 
gondokat, hiszen ez az este az önfeledt 
ünneplésé. 

Gere Tifani 12. a.

„Ma van az a nap, amikor megünnepeljük a pillanatokat – megállunk, hogy 
érezzük a napfényt, és saját szivárványt építünk. Ma van az a nap, amikor 
megünnepeljük a lehetőségeket, és nekivágunk saját kalandjainknak. Ma van 
az a nap, amikor élünk és nem aggódunk, amikor megünnepeljük az örömöt, 
amikor időt találunk álmainkra, és arra, hogy higgyünk a csodákban.”

Felejthetetlen élmé-
nyekkel és tapaszta-

latokkal gazdagodtak a 
Kipp-Kopp csoport óvo-
dásai novemberben a Tut-
ti-Frutti Cukrászda műhe-
lyének látogatásakor.

Belépve megcsapott a sütőben készülő sütemény édes il-
lata. Az ismerős konyhai eszközök felfedezése, a kelesztés, 

a tésztanyújtás, a krémek keverése, a fondan tapintása és 
kóstolása, a megannyi színes alapanyag látványa, a torta 
mesterien díszbe öltöztetése mind-mind csodálkozásra ke-
rekítette az apró szemeket és szájakat. Nem mehettünk üres 
kézzel haza; ebéd után csokimaszatos pofik jelezték, hogy ez 
a nap milyen jól sikerült!

A tűz hasznának témahetén ezzel a programmal szerettük 
volna közelebb hozni a gyerekekhez ezt a szép szakmát is; 
miközben a csoportban só-liszt gyurmából formázták a sü-
tiket, s elkészítettük a magunk igazi finomságát is. A versek, 
dalok, mondókák, drámajátékok harmóniába kerültek az 
aktív tapasztalatszerzéssel. Köszönet a Tutti-Frutti Cukrász-
da vezetőségének és dolgozóinak, hogy munkánkat segítve 
maradandó élményhez juttatták az apróságokat!

Hock Sirsom Katalin, óvodapedagógus

FinomságoK műHelyében az óvodásoKKal
„A gyermek abból okul leginkább, amit maga lát és figyel, nem pe-
dig attól lesz értelmes, ha elhiszi nevelője magyarázatát. A nevelő-
nek tehát az a dolga, hogy úgy mutassa meg a világot a gyerme-
keknek, hogy saját érdeklődésével a gyermeket a közös felfedezésre 
csábítsa.” (Gerő Zsuzsa)
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Így köszöntjük egymást mi görögkato-
likusok a karácsonyi időszakban. Ez-

zel a köszöntéssel is elmélyítjük a tényt, 
hogy a Megváltó megszületett és ben-
nünk is meg akar születni. A karácsony 
a legbensőségesebb ünnepünk. Egyrészt 
a templomainkban, másfelől otthon a 
fenyőfa mellett mi felnőttek meghatód-
va, gyermekeink pedig várakozó boldog-
sággal, ünnepelünk. Kevésbé ismert a 
karácsonyfa története, ami mára szinte 
minden ünneplő lakásban megtalálható.  
A középkorban, elsősorban a nyugati ke-
reszténység területein, a templomokban 
úgynevezett paradicsomjátékot mutattak 
be a fiatalok egy feldíszített örökzöld, 
főleg fenyőfa mellett. Ez a fenyőfa jel-
képezte a tudás fáját, amiről gyümölcsöt 
szakított Éva. Így az ószövetségi történet 
alapján a karácsonyfát díszítették az al-

mával, mára ezek üveggömbökké lettek, 
a kígyót jelképező láncfüzérekkel, boával, 
melyek ma is ott vannak a fenyőfán. En-
nek a játéknak a végén, a paradicsomból 
való kiűzetést követően, a szomorúság 
helyett minden jóra fordul, hiszen Jé-
zus születésével új szövetség köttetik a 
bűnöket megbocsátó Isten és a tökélet-
len ember között. Ezért állít fel oly szép 
párhuzamot keleti egyházunk és nevezi 
Krisztust második Ádámnak, aki az első 
Ádám vétkének következményét meg-
szűnteti. Második Évának az Istenszülő 
Szűz Máriát, égi édesanyánkat, aki kará-
csonykor hozta világra a Megváltót Bet-
lehemben. Ezek miatt íródott az egyik 
ősi liturgikus énekünk így: „Készülődj fel 
Betlehem! Mindnyájunk számára megnyí-
lik az Édenkert. Ékesítsd fel magad Efráta, 
mert a barlangban az élet fája sarjad ki a 

Szűztől, hiszen az ő méhe szellemi paradi-
csommá válik, melyben az isteni ültetvény 
díszlik. Melyről, ha eszünk, élni fogunk 
és nem halunk meg mint Ádám. Krisztus 
születik, hogy előbb elesett képmását föle-
melje.”

E gondolatokkal kívánok egyházköz-
ségünk nevében is áldott Karácsonyt és 
boldog új évet! 

Gábor atya

ÜNNEPI SZERTARTÁSAINK 
A GÖRÖGKATOLIKUS TEMPLOMBAN: 

DECEMBER 24-ÉN,
15:00-TÓL KÁNTÁLÓ MISE 

A HITTANOSOK BETLEHEMES JÁTÉKÁVAL

DECEMBER 25-26-27-ÉN
ÉS JANUÁR 1-ÉN 9:30-TÓL 
ÜNNEPI SZENTLITURGIA

JANUÁR 6-ÁN, 8:00-TÓL 
VÍZSZENTELÉS

Krisztus szÜletiK! – dicsőítséteK!

2015. október 16–20. között Buda-
pesten, a Corvinus Egyetem Kerté-
szettudományi Karának aulájában ju-
bileumi rendezvényre, a XX. Országos 
Ifjúsági Kegyeleti és Őszi Virágköté-
szeti Verseny megrendezésére került 
sor. Ezen a megmérettetésen a Bocskai 
István Református Oktatási Központ 
virágkötő diákjai is rendszeresen részt 
vesznek. 

A VK-2/12. osztály tanulója, Nagy 
Mirtill a kiírt négy kategóriából ket-
tőben ezüstérmet szerzett. Az összetett 
versenyben pedig Soós Nikolett VK-
2/12. osztályos tanulónk hozta el a 
második helyezést. Gratulálunk diák-
jainknak, a csapatnak és Varga Endre 
felkészítő tanárnak!

Felber Gyula 
szakmai igazgatóhelyettes

szaKmáK napja 
a bocsKaiban

Október 14-én intézményünk volt 
a házigazdája a Pest Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara szervezésé-
ben megtartott Szakmák Napjának. 
A rendezvényen 18 szakma mutat-
kozott be a környékbeli iskolákból 
jelentkezett 7. és 8. évfolyamos ta-
nulóknak. Rajtuk kívül még azon 
végzős középiskolások is ismerked-
hettek ezekkel a szakmákkal, akik 
már eldöntötték, hogy nem felsőfo-
kú intézményben tervezik folytatni 
tanulmányaikat. A rendezvényen 
a túlnyomórészt vállalkozók által 
felvonultatott szakmák között olya-
nok is voltak, amely jelenleg hiány-
szakmaként szerepelnek a szakmai 
kamarák nyilvántartásában, és ame-
lyek választásakor komoly állami 
ösztönzők pályázhatóak. A jelentős 
érdeklődés mellett tartott rendezvé-
nyen mintegy 240 diák és 25 kísérő 
pedagógus ismerkedhetett az egyes 
szakmák szépségeivel, rejtelmeivel. 
A nagyszünetben finom szendvicsek 
és sütemények várták a vendégeket. 
Bízunk abban, hogy a program 
némi ízelítőt adott a pályaválasztás 
előtt álló fiataloknak, valamint se-
gítséget jelenthet az olykor nem kis 
dilemmát jelentő jövőválasztásban.

OrszágOs IfjúságI KegyeletI 
és VIrágKötészetI Verseny

A csapat

Nagy Mirtill alkotása

Nagy Mirtill
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TaTami Kupa nemzeTKözi verseny

zsigmond regina
Fittnesz világbajnoK!

Lapunkat rendszeresen szemlézi a megújult

www.observer.hu

A Halásztelki Box Club és a His-
torica Együttes tagjai vendégül lát-
ták egy box edzésre a Bárka Lakó 
Otthon lakóit. Vidám, izzasztó és 
mozgalmas perceket tölthettek az 
edzőteremben. Sokan felvehették 
a kesztyűt, kipróbálhatták milyen 
kondiban vannak. Ennyi őszintén 
boldog arcot ritkán látni manapság. 
Büszkék vagyunk tanítványainkra, 
hogy ilyen meleg szívvel és odaa-
dással fogadták, nem mindennapi 
vendégeinket! Szeretnénk mielőbb 
megismételni ezt a felejthetetlen 
napot! 

Halásztelki Box Club
Immáron 21. alkalommal rendez-
ték meg 2015. november 29-én, 
Szigetszentmiklóson a Tatami Kupa 
nemzetközi karate versenyt. A meg-
mérettetés a legjobb magyarok szá-
mára az utolsó állomása volt a jövő 
évi korosztályos Európa-bajnokság 
kvalifikációs sorozatának.

Csapatunk 9 versenyzője indult a 
rendkívül erős mezőnyű versenyen, 
ahonnan 3 éremmel tértünk haza.

Horváth Krisztián az U21 korosztály-
ban izgalmakban bővelkedő meccseken 
végül kategóriája 3. legjobbja lett.

Miheller Zsófia a kadet korosztály-
ban 1., török ellenfelétől mindösz-
sze 1 ponttal maradt alul. Zsófi ezen 
a meccsén egy túl erős rúgást kapott 
és emiatt kétséges volt, hogy tudja-e 
folytatni a versenyzést a vigaszágon, de 
végül összeszedte magát és első mérkő-
zésén egy nagy magyar riválisát, a 3. 
helyért folyó mérkőzésén pedig egy 
finn lányt vert simán és így a dobogó 
3. fokára állhatott.

Junior kategóriában Kandev An-
gel egészen a döntőig menetelt, ahol 
mindössze 1 pont különbséggel vesz-
tette el a döntőjét, de ez is elég volt 
ahhoz, hogy – hasonlóan mint tavaly 
– kvalifikálja magát a korosztályos Eu-
rópa Bajnokságra.

Gratulálunk a versenyzőknek!

Kandev Angel a dobogó 2. fokán

Gratulálunk Halásztelek újabb 
büszkeségének
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– Mikortól döntötted el, hogy sprinter 
leszel?

– Öt éves koromban kezdtem el at-
létizálni. Gyerektornára jártam, de már 
hét évesen versenyszerűen futottam. 
Görögh Zoltán volt a tesitanárom a 
Hunyadi Mátyás Általános Iskolában. 
Tehetségesnek látott, és ő ajánlot-
ta, hogy kezdjek el futni sportszerű-
en. Előtte ovitornára jártam, majd a 
tesi órákon is sokat futottunk. Persze 
amúgy is szerettem futni, pörgős gye-
rek voltam.

– A sikerhez viszont folyamatos készü-
lés kell.

– Minden nap edzésre jártam, ami 
végül rutinná vált. Most már nem is 
tudnám elképzelni az életem sport 
nélkül. De apukám például válogatott 
focista volt, így nem volt kérdés, hogy 
anyukámmal együtt támogatni fogják a 
futókarrierem.

– Gyerekként hogy telt egy foglalkozás?
– Heti háromszor jártam egy órát 

futni. Serdülő korban már heti öt al-
kalommal jártam másfél órára. Aztán 
tovább növeltük a terhet: most már 
heti hat alkalommal edzek két-két és 
fél órát.

– Csak nem készülsz valami nagy ese-
ményre?

– 2016-ban lesz Rio de Jaineróban 
a XXXI. nyári olimpiai játékok, me-
lyen úgy néz, ki jó eséllyel indulhatok. 
Mindez lemondással jár, ezért is lettem 
érettségi előtt magántanuló. Így tud-
tam igazán a sportra összpontosítani. 

– Hogyan készülsz az olimpiára?
– Minden nap már minimum nyolc-

kor felkelek. Megreggelizem, betartva 
a megszabott étekezési szabályokat. 
Délelőtt gyógytornázni szoktam. Az-
tán jön az ebéd, ami ugyancsak szigorú 
szabályokhoz kötött. Majd délután kö-
vetkezik a jégkamra.

– Az micsoda?
– Úgy kell elképzelni, mint egy álló 

szoláriumot, csak ebben mínusz száz-
hetven celsius fok van. 

– Te jóságos!
– Hát igen, nem valami meleg! Télen 

viszont a jégkamra után a kinti levegő 
kifejezetten melegnek tűnik. Amúgy a 
jégkamra a bőr és az izmok regeneráci-
ója miatt nagyon fontos. Erősödik tőle 
az immunrendszer. Másnap frissebb-
nek érzi magát az ember, és az edzés is 
könnyebben megy. 

– És mi következik a jégkamra után?
Az edzés, többek között futás, lebegő 

ülés, lábemelgetés, gumiköteles gya-

korlat, nyújtott lábú futás, sarokeme-
lés, ritmusgyakorlat, nyakból nyomás, 
zsámolyra fellépés, emelkedőre futás. 
Végül a pihenés, vacsora, de este tíz-ti-
zenegy körül már ágyban kell lennem. 

– A családod és a barátaid hogyan vi-
szonyulnak ehhez a szigorú életmódhoz?

– A szüleim elvárják tőlem, hogy ezt 
a szigorú életmódot éljem. Barátokra 
viszont nincs sok időm, ezért mond-
hatjuk azt, hogy nincsenek nagyon ba-
rátaim. Az élsport sok lemondással jár, 
de ha versenyen együtt a csapat, akkor 
mindannyian örülünk egymásnak

– Mi volt az eddigi legjobb eredmé-
nyed?

– Idén a Junior Európa Bajnokságon 
negyedik helyezett lettem száz méter 
gátfutásban, a Junior Országos Baj-
nokságon pedig száz méteren szereztem 
meg az aranyat ugyancsak gáton. 

– Az edződ, Karlik Pál hogy látja az 
olimpiai esélyedet?

– Jelenleg 13,25 másodperces ered-

ményem van. Az olimpiai szint kerek 
13. Tehát csak huszonöt századmásod-
percet kell lefaragnom belőle. 

– Ez nem egy könnyed feladat.
– Amikor öt évesen először lementem 

az pályára futni már akkor eldöntöt-
tem: én olimpiai bajnok leszek! Amúgy 
az olimpián kívül lesznek még más ver-
senyek is. Március elején fedett pályás 
világbajnokság lesz Portlandben, Ame-
rikában. Aztán lesz még idén a Felnőtt 
Európa Bajnokság Amszterdamban. 
Szóval van feladatom bőven.

– Egy-egy komolyabb verseny előtt nem 
izgulsz?

– Már meg szoktam, hogy ne izgul-
jak, de az edzések mellett járok sport-
pszichológushoz is. Szükségem van rá, 
mivel tavaly például az egyik versenyen 
pont elestem egy gáton, mivel egy pil-
lanatra nem tudtam összpontosítani. 
A pszichológussal megbeszéljük az élet 
nagy dolgait és a lelki problémákat. A 
testbeszédemből is megállapítja, hogy 
milyen állapotban vagyok.

– A pszichológus a pályán is segít?
– Igen, múltkor például csukott 

szemmel kellett gátat ugranom. Azért, 
hogy bízzak magamban. Ne a szemem-
mel lássam, hogy hol van a gát, hanem 
érezzem. 

– A lelki felkészülés mellett fontos a 
megfelelő étkezés. Hogy néz ki az étrend-
ed? 

– Sok húst kell enni, este pedig salá-
tát. Az edzés előtt fontos a szénhidrát, 
ami megtalálható a tésztában, a rizsben. 
Reggelire viszont szinte bármit lehet 
enni. Persze a tízórai és az uzsonna is 
megengedett, de fontos, hogy fogyasz-
szak gyümölcsöt és zöldséget is.  

– A csoki nem tiltott?
– Csokit szabad enni, de persze nem 

este! Vagyis öt után már nem szabad 
semmiféle édességet enni. Ezért a leg-
jobb, ha egy sportoló reggel eszik cso-
kit, de csak minimálisat. Pont annyit, 
hogy jól érezze magát!

– Kedves Petra, köszönjük a beszélge-
tést, és gratulálunk a Halásztelek Érde-
mérem kitüntetéshez! További sikereket 
kívánunk, és reméljük, eljut és nyer a riói 
olimpián! 

P. Szabó Dénes

HalászteleK érdemrendeseK 2015.
– III. rész répásI petra –

Négyrészes sorozatunkban bemutatjuk a 2015. augusztusában „Halásztelek 
Érdemrenddel” kitüntetett lakosainkat. A harmadik interjúalanyunk Répá-
si Petra, a 19 éves sprinter, gátfutó. Petra az érdemrendet azért kapta meg, 
mert olimpiai kerettag lett. A sportolóval jövőbeli terveiről beszélgettünk, 
ugyanis Petra azt tervezi, hogy jövőre indul a riói nyári olimpián.
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A mérnök-feltaláló: a hetvenes években, 
minden budapesti áruházba „beloptad 
magad”a nők számára készült, húszféle 
frizurát megjelenítő optikai készülék-
kel. Persze, hogy forgalmazták világ-
szerte. Hasonló siker a Magic Colors 
(Színvarázs) nevű, színkeveréses opti-
kai-logikai játékod. Akik a nyolcvanas 
években éltek, biztosan emlékeznek 
rá. A nagy áttörés 1987-ben jött: egy, 
a szem előtt miniatűr kivetítőként 
működő képmegjelenítő berendezés, 
amely leginkább egy szemüvegre ha-
sonlított és különböző információkat 
közvetített. A találmány 1993-ra 25 
országban kapta meg a szabadalmat. 
Ennek négy változatát fejlesztetted ki. 
Ja, hogy több évtizeddel beelőzted az 
okos-szemüvegeket és a dollár milliár-
dokat termelő multikat ?! Aztán ahogy 
múltak az évtizedek, jött egy újabb 
találmány: a Magyar Tudományos 
Akadémia kutatóintézetében fejlesz-
tetted tökélyre azt a virtuális távcsövet 
– kronoszkópot –, amelyet ma már az 
Aquincumban, a kisnánai és a szigli-
geti, valamint az egri várban használ-

nak a turisták. Ezt elforgatva, nem a 
romokat látják hanem, azt, hogy mi-
lyen volt az eredeti környezet. Ennek 
egyik változata megkapta a magyar és 
az európai szabadalmat. Munkáid el-
ismeréseként az Egyesült Államokban 
elnyerted a COMDEX Best Wearab-
le Computer Display, itthon pedig – 
többek között – a régészeti műemlék-
védelem területén végzett kimagasló 
szakmai tevékenység elismerésére ado-
mányozható Forster Gyula-díjat, pár 
hete a tudományos-fejlesztő tevékeny-
ség „Oscarját”, a Jedlik Ányos díjat. 
Ennyit mérnök – feltalálóról.

Jöjjön az újságíró: havonta megkérdez-
ted, miről írjál a Hírmondóba. Azt 
mondtam, bármiről, mert a vissza-
jelzések alapján imádnak az olvasók. 
Zúdítottad a helytörténeti témákat, 
az évtizedek óta itt élők portréját, az 
oknyomozó riportjaidat. Időt, energi-
át nem ismerve kutattad fel a sztorit, 
dolgoztál végtelenségig a cikkeiden.
Finomítottad az írásaid – hányszor ve-
szekedtünk, lapzárta van, hagyd már, 

így is tökéletes. Mégis betűről-betűre 
faragtad a dolgozatod.

Bárki tanulhatott tőled újságírást, 
szépírást, alázatot, könyvszerkesztést. 
Persze ebben is évtizedes gyakorlatod 
volt, sokfelé publikáltál. Az biztos, ha 
a nyomdából kijött a Hírmondó, té-
ged olvastunk elsőként. Ennyit az új-
ságíróról.

Jöjjön a művész. Kérdezted, ráérek-e, 
mert zongorahangversenyed lesz. Kér-
deztem: tudsz zongorázni is? Noha 
sejtettem, hogy muzikális vagy, hiszen 
a Bel Cantóban is énekeltél. Válaszul 
kaptam egy rád oly jellemző, szerény 
bólintást. Amikor az újságba beke-
rült a meghívód, akkor tudtam meg, 
a saját darabodat adod elő. Egy kis 
patakról szólt, ahogy csörgedezve a 
hegyről folyik, majd egyre duzzadva 
hömpölyög a tengerbe. Hatalmas siker 
volt, nem is tudom a hangversenyter-
münket mikor szedték így szét. Úgy 
kellett „megimádkoznom”, had írjak 
rólad végre egy méltatást. Minimális 
terjedelmet engedtél. Szerettem volna 
írni a halásztelki elismeréseidről is, a 
Leg-díjadról, meg az Érdemérmedről. 
Erre is csak pár sorban került sor – 
ennyit a művészről.

Nem gondoltam, hogy négy év múl-
va megírom – mert meg kell írnom 
– a nagyobb méltatást. Laci, nem így 
akartam, nem így akartuk! És megint 
hallom a hangod: „nem kell írnod sem-
mit, ez nem érdekes!” Dehogynem, ám 
betartom kérésed.
Akkor hát, szevasz Hola! Nem felej-
tünk!

Bódy Géza

1952. július 25.–2015. november 21. 

hola–HolaKovszKy lászló
Laci! Itt vagy velünk. Dehogy lehet egy zsenit elfelejte-
ni! Megannyi alkotásod hagytad ránk, amelyek kézzel 
foghatók, olvashatók, hallhatók. Sokszor kérdeztelek, 
min dolgozol éppen. A legnagyobb szerénységgel hol 
azt mondtad, az okos-szemüvegen munkálkodsz, vagy 
egy különleges távcsövet tökéletesítesz, vagy épp hely-
történetről, érdekes emberről írsz a Hírmondóba, vagy 
a zongoradarabod bemutatására készülsz, vagy a kórus-
sal próbálsz. Hallom a hangod, már itt a bevezetőnél azt 
mondanád: „jó, jó, hagyjuk már, ezek nem nagy dolgok”.

De most azt mondom, ez egyszer nem hagyjuk! Mert oly sok mindenben 
jeleskedtél túlszárnyalva a kort és a technikát, had tudják meg a többiek is, 
milyen ember vagy valójában.

Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik Holakovszky László temetésén megjelentek, 

ravatalára koszorút, virágot helyeztek, 
a gyászmisén részt vettek 

és bánatunkban részvéttel osztoztak.
A gyászoló család.

Ezúton mondunk köszönetet 
mindazoknak, 

akik férjemet, Fürj Józsefet 
utolsó útjára kísérték, 

részvétüket nyilvánították, 
mély fájdalmunkban osztoztak.

 
A Gyászoló család
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Lányok, Asszonyok Kézimunka Klub
Foglalkozásai: kéthetente szerdán 14-16 óra között
Időpontja: XI. 25., XII. 9.
A klub tagjai számára ingyenes a varrógép használata!
Vezeti: Halmai Jánosné

Halásztelki Társasjáték Kör
Foglalkozásai: pénteken 17.30 -22 óra között.
Vezeti: Nyúl Ferencné

Sakk-kör
keddenként 17-20 óra között; Vezeti: Sitkei András

Garabonciás Egyesület
Foglalkozásai:csütörtökön 19-21 között
Vezeti: Popov Szimeonov Trifon

Halásztelek Mozgáskorlátozottak 
és Nyugdíjasok Egyesülete
Foglalkozásai: csütörtökön 14.30–16 óra között
Vezeti: Királyné Vaskó Erzsébet

Halásztelki Nyugdíjas Baráti Kör Egyesület
Foglalkozásai: kedden 14-16 óra között
Vezeti: Szilágyi Emilné

Halásztelki Nyugdíjas Egyesület
Foglalkozásai: hétfőn 14-16 óra között
Vezeti: Rozsnyik Jánosné

Bokréta Néptánc Egyesület
Foglalkozásai: hétfőn 18:30-20:30 óra között
Vezeti: Tóth Mihályné

MÁRAI SZÍNI MŰHELY
pénteken 15-20 óra között
Vezeti: Csizmadia Ákos színművész

„KISBOGÁR” készségfejlesztő foglalkozás piciknek
Csütörtökön 10-11 óra között, 
Vezeti: Kenesei Holics Réka 

BABA HORDOZÓ KLUB
kéthetente szerdánként 10-12 óra között, páratlan héten
Vezeti: Anóthné Balla Krisztina
KANGA TRAINING
kedden  9.30-10.30 óra között, Vezeti: Tóth Alexandra 
HATHA JÓGA
kedden: 18-20 óra között, Vezeti: Farkas Andrea, jógaoktató
Részvételi díj: 1 200 Ft/alkalom
VÁROSI FESTŐKLUB IDŐSEKNEK
minden páratlan héten kedden 9-10 óra között
Vezeti: Bagaméry Ábelné Hatvany Viktória
Részvételi díj: 500 Ft/alkalom 
FESTÉKCSEPP TANFOLYAM
hétfőnként: 16-19 óra között
Vezeti: Pödör Seres Anita
rajz- és vizuális kommunikáció szakos tanár
Részvételi díj: 7 000 Ft/hó (anyagköltséggel együtt)

KRISTÁLYVIRÁGOK–KRISTÁLY TANFOLYAM
páros héten, kéthetente, szerdán: 18-20 óra között
Vezeti: Pödör Seres Anita, Részvételi díj: 2 500 Ft/alkalom

SALSA TANFOLYAM
minden szerdán 19:00–20:00
Vezeti: Németh Sándor, Részvételi díj: 5 000 Ft/hó

NÉPTÁNC TANFOLYAM
Pénteken 16:30–17:30
Vezeti:Győri Sipos Gergő és Kulcsár Luca
Részvételi díj: 2000 Ft/hó

decemberi programoK

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

máraI Sándor KözművelődéSI Intézmény
éS vároSI Könyvtár

Telefon: 06 20/268 5585 • 06 20/588 9487
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KÖNYTÁR 
NYITVA TARTÁSA

Hétfő: 12:00-19:00; Kedd: 10:00-17:00; Szerda: 13:00-16:00

Csütörtök: 10:00-18:00; Péntek: 13:00-16:00; Szombat: 9:00-13:00

KIRÁNDULÓK KLUBJA
Minden hónap első keddjén 16-17 óra között, 
Vezeti: Szücsné Kovács Tünde

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

Érdeklődni lehet: 06 20/575 0405 
és a 06 20/484 6237 telefonon.

BELÉPŐJEGY
Halásztelek Mozgáskorlátozottak Nyugdíjasok Egyesülete 3 500 Ft/fő

A belépő magában foglalja a vacsorát, kávét, 
bólét, és az újév köszöntéséhez a pezsgőt.

2015. december 31.

20:00–04:00

Mindenkit szeretettel várunk!

suli FelFedező!
Játékos képességfejlesztő foglalkozás a Bocskai István 
Református Oktatási Központ Általános Iskolájában!
A felkészítővel segítséget szeretnénk nyújtani a féle-
lemmentes, örömteli iskolakezdéshez.

A foglalkozások fejlesztik a
• testsémát • finommotorikát  

• kézügyességet  
• megfigyelőképességet, figyelmet 

• logikai gondolkodást.
A foglalkozásokat hétfőnként 17:00-kor kezdjük az 
általános iskola K4. termében.

Érdeklődni a 
06 24/532 315 számon

Czine Erika
és Ködmön Kelemen Andrea tanítónőknél lehet.

Első foglalkozás időpontja:
2016. január 11. 

(A felkészítő várható időtartama: 8-10 alkalom)
A foglalkozások térítésmentesek!

Ismét sikeres színházi bemutatónak 
lehetett tanúja az érdeklődő kö-

zönség, novemberben. A Márai Színi 
Műhely, Repülő osztály című darabjá-
nak bemutatóján. Az alig több, mint 
egy évvel ezelőtt újra alakult kis színi 
csapat már a második ifjúsági darabját 
mutatta be nagy sikerrel, Csizmadia 
Ákos színművész rendezésében. 

A társulat legnagyobb részt gyere-
kekből áll, de természetesen néhány 
felnőtt is tartozik a csapathoz, illetve 
vendégművészek is erősítik alkalman-
ként a társaságot. Jelen esetben Mak-
rai Pál színművészt üdvözölhettük 
körteinkben, aki Justus -t alakította a 
darabban, valamint Nagy Vivivent és 
Gazda Zitát, akik a műben megjelenő 
két édesanyát alakították. A darabban 

hallható zenéket a szintén vendégként 
segédkező színművész, Hábencius 
György szerezte. 

Az előadás külön érdekessége, hogy 
a színházterem teljes egészét hasznosít-
va, több helyszínen zajlanak az esemé-
nyek, a néző számára meglepetésszerű 
váltásokkal. Ez igazán színessé teszi az 
előadást, mely köszönhető a rendezői 
kreativitásnak, de talán kicsit a mi mű-
velődési házunk helyi adottságainak is.

Az előadás alatt nevethettünk, de 
picit könnyezhettünk is, hisz valóban 
hatott az érzelmekre mind a színészi 
játék, mind a történet mondanivalója. 

Az elmúlt közel egy év alatt igazán 
összekovácsolódott kis társulattá vált 
a Színi Műhely. A tagok között nagy 
az összetartás, segítik és biztatják egy-
mást. Egyre több tapasztalat és tudás 
birtokában lehetnek, melyről Csiz-
madia Ákos mindig újabb és újabb 
kreatív ötleteivel gondoskodik. Azt 
hiszem, elfogulatlanság nélkül állítha-
tom, hogy igazán remek színi társula-
tot mondhat városunk magáénak, és 
még sok nagyszerű színházi élmény-
ben lehet része a  közönségnek, e kis 
csapat közreműködésével.

Bellai-Répássy Kinga

újabb premier!



Ez itt 
az Ön hirdetésének 
a helye!

Halásztelki Hírmondó

HIRDETÉS fELVÉTEL:
Telefonon: 06 24/517 271

E-mail: hirmondo@halasztelek.hu

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!

Halásztelki Hírmondó Szerkeszto"sége

HirdEtéS2015. december

×

Van helye!
Közéleti lapunk színesben, A/4-es méretben, 16 oldalon, havonta jelenik 
meg. Ingyenesen terjesztjük a város minden háztartásába, 3 500 példányban. 

▌Számoljon a Hímondóval, mert:
 ezt a lapot szívesen olvassák a Halásztelkiek, ezt a lapot olvassák a legtöb-
ben Halásztelken, hirdetései egy hónapig maradnak forgalomban,
 olcsóbban reklámozhat, mint az országos, illetve regionális kiadványokban, 
a legtöbb halásztelki a Hírmondóból tájékozódik a helyi eseményekről,

▌Hirdetési ajánlatunk
 Belső oldalak:
 1/1 (179x255 mm)
 1/2 fekvő (179x127 mm)
 1/2 álló (87x255 mm)
 1/4 fekvő  (127x87 mm)
 1/4 álló  (87x127 mm)
 1/8:  (87x82 mm)
 1/16: (47x58 mm) 

▌Megjelentetünk készen kapott logót, fotót, grafikát.  
Kész grafikai anyagokat 300 dpi felbontásban, 
CMYK, nyomdai pdf-, TIff-vagy EpS kiterjesztésben kérjük.

▌Megjelenés: Minden hónap 20-ig.   

▌Lapzárta: Megjelenés előtti hétfőn, 12 órakor.

Kellemes Karácsonyi 
Ünnepeket 

és Boldog Új Évet 
Kívánunk!

SALSA tanfolyam indul kezdőknek Halásztelken,
Márai Sándor Közművelődési Intézményben (Halásztelek, Posta köz 1.)

Bővebb információ: +36 20/435 6657

A 2016. január 13-án szerdán 19:00

Az első alkalom mindenkinek INGYENES!


