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A nyári időszakban a Képviselő-tes-
tület két rendkívüli ülést tartott. 

Július 9-én az első napirend keretében 
egy ingatlant érintő szabályozási vonal 
kialakításához területrész vásárlásáról 
döntöttek a képviselők, majd második 
napirendként a Kormányhivatal tör-
vényességi felhívását tárgyalták meg. 
Határozat született arról, hogy felkérik 
a Jegyzőt, valamint az Önkormányzat 
jogászát szakmai iránymutatás készíté-
sére, továbbá felkérik a Jegyzőt, hogy 
kérelmezze a Kormányhivataltól a ha-
táridő meghosszabbítását. 

A következő, augusztus 14-én meg-
tartott rendkívüli ülésen a Kormány-
hivatal már előzőekben is tárgyalt tör-
vényességi felhívása került napirendre. 
Az elkészült szakmai állásfoglalás 
alapján a Képviselő-testület úgy dön-
tött, hogy a 25/2012.(XII.14.) önkor-
mányzati rendelet mentességi feltéte-
leit hatályában fenntartja.

A Bocskai István Református Okta-
tási Központ főigazgatója kéréssel for-
dult az önkormányzat képviselő-testü-
letéhez a Sportcentrum használatának 
érdekében. A döntés szerint 2015. 
szeptember 1. és 2016. június 15. 
közötti időszakban a Sportcentrum 
emeleti szintjét hétköznap 8.00-14.00 
óráig, az Oktatási Központ hallgatói 
használják, elsősorban a rendészeti 
képzés testnevelés és önvédelmi órái-
nak megtartásához.

Végül a rendkívüli ülés utolsó napi-
rendjében kitüntetések adományozá-
sáról döntött a képviselő-testület. Az 

idei évben Jelencsik Valéria, Márkus 
Mónika, Répási Petra és Szabó Gyu-
la kapott „Halásztelekért Érdemé-
rem” kitüntetést. A kitüntetettek az 
augusztus 20-ai ünnepi testületi ülé-
sen vehették át a díjakat, ahogy arról 
a Halásztelki Hírmondó szeptemberi 
számában már beszámoltunk.

Az Őszi ülésszak első rendes ülését 
szeptember 15-én tartotta a Képvise-
lő-testület, melyen a Polgármester két 
testületi ülés közötti időszak fonto-
sabb eseményeiről szóló tájékoztatóját, 
valamint a lejárt határidejű határoza-
tok végrehajtásáról szóló beszámolóját 
követően elsőként a 2015. évi költség-
vetés I. félévi teljesítéséről és a rovat-
rendek szerinti átcsoportosításról ké-
szült tájékoztató tudomásul vételéről 
született határozat.

A pénzbeli és természetben nyújtha-
tó szociális és gyermekvédelmi, vala-
mint a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról szóló 5/2015.(II.12.) ön-
kormányzati rendelet módosítását má-
sodik napirendként tárgyalta a Képvi-
selő-testület. 

A képviselők egyhangúlag  támogat-
ták a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
2016. évi rendszeréhez való önkor-
mányzati csatlakozást és felhatalmaz-
ták a Polgármestert a Csatlakozási Nyi-
latkozat aláírására. A pályázat a város 
honlapján megtekinthető, elérhető. 

Negyedik napirendként két magán-
tulajdonú „kivett út” önkormányzati 
tulajdonba adására vonatkozó fela-

jánlást tárgyalta, majd fogadta el név 
szerinti szavazással egyhangúlag a kép-
viselő-testület.

A napirendek sorában a 2015. évi 
Közbeszerzési Terv módosításának el-
fogadása következett, mely egy meghí-
vásos közbeszerzést tartalmaz, a város 
orvosi ügyeletének ellátására. 

A következő napirend előterjesztése 
szerint határozat született arról, hogy 
Halásztelek Város Önkormányzata, 
mint a háziorvosi alapellátást biztosító 
fenntartó, dr. Karácsony István házior-
vossal – a praxisjog átadása esetén – fela-
dat-ellátási szerződést köt a 3. számú há-
ziorvosi körzetre, melynek praxisjogával 
dr. Sznezsana Kucerova rendelkezik. 

A nyílt ülés utolsó, 7. „Egyebek” napi-
rendi pontjaként a Pest Megyei Közgyű-
lés elé terjesztendő kitüntetési javasla-
tokról tárgyaltak, valamint a Pest Megyei 
Kormányhivatal felülvizsgálati indítvá-
nyáról tájékozódtak a testület tagjai. 

A nyílt ülést követően zárt ülés ke-
retében első napirendként döntöttek a 
Halásztelki Humánszolgálató Központ 
intézményvezetői álláshelyére kiírt 
pályázatról. A testület döntése szerint 
2015. október 1-jétől az intézmény ve-
zetője Svelán Tímea lett, akinek mun-
kájához ezúton is sok sikert kívánunk.

Végül, értékelve Szentgyörgyi József 
polgármester több éves munkáját, a 
sikeres pályázatok eredményeként meg-
valósult fejlesztéseket, öt havi illetmé-
nyének megfelelő összegű jutalmat ál-
lapított meg részére a képviselő-testület.

Baloghné dr. Nagy Edit jegyző

Ülésezett a Képviselő-testÜlet

MEGHÍVÓ 

Halásztelek Város Önkormányzata nevében tisztelettel meghívom a város lakosságát  
a 2015. november 5-én (csütörtökön) 18:00 kezdettel 

a Hunyadi Mátyás Iskola aulájában tartandó 
(2314 Halásztelek, Somogyi B. u. 50.) 

KÖZMEGHALLGATÁSRA.
Lakossági kérdések, észrevételek előzetesen írásban is benyújthatók  

a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán a közmeghallgatás időpontja előtt. 

 Szentgyörgyi József 
 polgármester

Bóna Zoltán országgyűlési képviselő 
fogadóórája Halásztelken 

az Önkormányzati Hivatalban:

2015. november 5-én csütörtökön 
14:00-tól

Bejelentkezés és időpont 
egyeztetés a 70/376 5956-os tele-

fonszámon
Janzsó Zsuzsannánál.

fogadóóra






ÖNKORMÁNYZAT 2015. október

– 3 –

pÁlYÁzati FelHÍvÁs 
Halásztelek Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával

együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2016. évre

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
nappali tagozatos, felsőoktatási hallgatók számára

a 2015/2016 tanév második és a 2016/2017. tanév első félévére vonatkozóan (A)
valamint felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára (B).

A pályázat célja: a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer keretében  
az esélyteremtés a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatására. 

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében  
(EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: 

https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, 
ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. 

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva a mellékletekkel  
együtt Halásztelek Város Polgármesteri Hivatal (Halásztelek, Posta köz 1.)  

szociális irodájában lehet ügyfélfogadási időben benyújtani.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának

határideje: 2015. november 9.

A pályázat kötelező mellékletei:
a) felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2015/2016. tanév  

első félévéről
b) igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes!
A pályázattal kapcsolatos részletes információkat a www.halasztelek.hu honlapon is megtalálja.

A Temető üzemeltetőjével kötött megál-
lapodás értelmében évről, évre egy meg-
határozott összeget kell a fejlesztésre for-
dítani. Ennek keretében az idei év Őszére 
a Nefelejcs utcai oldal teljes hosszában 
elkészült a kőkerítés. A főbejárattól balra 
eső, jelenleg még üres területen platán sor 
került telepítésre. Mindenszentekre pe-
dig elkészül az új, impozáns kovácsoltvas 
kapu a főbejáratnál. A közeljövő tervei 
között szerepel még az urnafalak bőví-
tése, illetve a ravatalozó helység további  
felújítása. A fenti fejlesztésekkel, illetve a 
korábban bevezetett szerdai hosszabbított 
nyitva tartással, is Önkormányzatunk 
célja a lakosok elégedettségének további 
növelése.

tovÁbb épÜl, szépÜl a temető
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Az UNESCO – (angolul: Uni-
ted Nations Educational, Sci-

entific and Cultu-ral Organization), 
az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, 
Tudományos és Kulturális Szerve-
zete 1945. november 16-án alakult 
meg azzal a céllal, hogy szorgalmazza 
a népek közti barátság megőrzését, s 
az emberi jogok betartását.

Ehhez nagy segítséget nyújtanak a 
különféle művészeti ágak, így a zene 
is, ami az ember legősibb kifejezési 
formája. Vagyis hamarabb zenél-
tek, énekeltek őseink, még mielőtt 
beszélni, s főként írni megtanultak 
volna.

A zene világnapját 1975 óta, azaz 
40 éve Yehudi Menuhin hegedűmű-
vész és az UNESCO zenei tanácsá-
nak a felhívására ünneplik október 
1-jén.

A Tündérkertiek több éve külön-kü-
lön csoportokban emlékeztek meg 

a Zene Világnapjáról. Családias, intim 
környezetben… „Jó volt kedves...” volt, 
de mégis hiányzott valami..

Márai Sándor írja Füveskönyvében az 
ünnepről: „Ha az ünnep elérkezik, akkor 
ünnepelj egészen. Felejts el mindent ami 
a köznapok szertartása és feladata. Az 
ünnep a különbözés. Az ünnep a mély és 
varázsos rendhagyás.” Most idén először 
úgy szerettük volna ünnepelni a zenét 
– hagyományt is teremtve ezzel óvo-

dánkba - hogy mindezek az elvek telje-
süljenek. Zaweczky Jánosné Ica nénivel 
megálmodtuk a napot, ahol gyerekek, 
felnőttek együtt énekeltek zenéltek a 
maguk készítette ritmushangszerekkel, 
majd 300-an… Az ünnep nyitányát az 
idén 20. születésnapját ünneplő BEL 
CANTO kamarakórus koncertje szol-
gáltatta. A gyerekek először gyanakodva 
figyelték a sok idegen felnőttet.. de aztán 
az első kórusmű felhangzása után, igazi 
sztároknak kijáró éljenzéssel és tapsvi-
harral mutatták ki tetszésüket. „Az egész 

napomat bearanyozta ez a délelőtt!”- 
mondta az egyik kórustag. Mi pedig 
óvók megmosolyogtuk kishitűségünket, 
mert őszintén szólva kicsit izgultunk, 
hogy a kórus elfogadja-e meghívásunkat 
- hiszen többségük dolgozó ember-aztán 
a gyerekek hogyan fognak reagálnia szá-
mukra talán szokatlan muzsikára? Ag-
godalmaink hiába valóak voltak, mert a 
kórus rögtön, örömmel mondott igent, 
sőt volt aki szabadságot vett ki csakhogy 
részt vehessen ezen az ünnepen.. 

Sokan sokfélét, szebbnél szebb gon-

dolatokat írtak már a zene gyógyító, lé-
lekemelő hatásáról. Nekem most Sütő 
András Kórusmuzsika című novellájából 
jutott eszembe néhány sor: „..ha vala-
melyikünk hosszú útra indult, öregjeink 
azt kérdezték tőle: Jól felöltöztél-e? Bo-
tod van-e? Hát éneket viszel-e magaddal? 
Vagyis védelmet a sötétség és az úti vesze-
delem ellen?!”

A Tündérkertiek nevében kívánom, 
hogy bárhol járnak, ének mindig legyen 
a tarsolyukban...!

Fekete Violetta

messze szÁllJoN az éNeKÜNK…

Negyedik alkalommal 
vette kezdetét a „Lát-

ni és Látszani” elnevezésű 
kampány, amely során 
térítésmentes gépjármű 
átvizsgálásra, ingyenes lá-
tásellenőrzésre kerül sor, 
majd egy hónapig tartó 

intenzív rendőri ellenőrzés kezdődik.
Az Országos Rendőr-főkapitányság és az ORFK Országos 

Balesetmegelőzési Bizottság újra útjára indította a „Látni és 
látszani” elnevezésű országos közlekedésbiztonsági kampá-
nyát, amelynek keretében személy-, és tehergépkocsik, vala-

mint motorkerékpárok vezetői 2015. október 1-jétől ingyene-
sen élhetnek azzal a lehetőséggel, hogy az akcióhoz csatlakozó 
szervizekben járművük világítóberendezéseit szakemberek 
átvizsgálják. A kampányban optikusok is részt vesznek, akik 
térítésmentes látásellenőrzéssel, továbbá hasznos tanácsokkal 
várják a járművezetőket. A gépjárművek vizsgálatára magán-
személyek és cégek egyaránt jelentkezhetnek. Ezen szolgálta-
tások igénybevétele 2015. december 10-ig biztosított.

A kampány második részében, 2015. novemberétől a 
rendőrség a forgalomban résztvevő járművek világítását, 
valamint az álló járművek kivilágítására vonatkozó rendel-
kezések megtartását kiemelten ellenőrzi.

OBB

lÁtNi és lÁtszaNi KampÁNY 2015-beN is

A zene világnApjA – 2015.
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bolgÁr ÜNNepÜNK
Halásztelek Város Önkormány-

zata és a Halásztelki Bolgár 
Nemzetiségi Önkormányzat idén is 
együtt ünnepelte Bulgária függet-
lenségének kikiáltási évfordulóját. 

Most is mint minden évben 
örömmel látogattak Halásztelekre 
az Országos Bolgár Önkormányzat 
képviselői, valamint a fővárosi és 

több vidéki nagyvárosok bolgár ön-
kormányzatai. 

Számos koszorút helyeztek el a 
Bolgárkerék emlékműnél a halász-
telki civil szervezetek, valamint a 
parlamenti pártok helyi képvise-
lőivel a bolgár nemzetiségi önkor-
mányzatok nevében. 

Az ünnepség fénypontja az idei 

évben is a Jantra Néptáncegyüt-
tes fergeteges táncbemutatója volt, 
amelybe aktívan bekapcsolódott a 
közönség is. 

Köszönjük a Halásztelki Bolgár 
Nemzetiségi Önkormányzatnak, és 
kiemelten Kusev Nikola elnök úrnak 
a szervezést és a finom ebédet! 

2015. november 28-án (szombaton) 19:oo-tól
A Hunyadi Mátyás Általános Iskola aulájába

Az egész este folyamán 

szórakoztatja a vendégeket!
Belépőjegy: 2 000 Ft/fő
 vacsorajegy külön igényelhető
Támogatójegy:    500 Ft
Végváriné Nyíri Lídia;  telefon: 06 24/474 171
Némethné Kovács Ildikó, Kossuth Lajos u. (fodrászat) 

telefon: 06 30/487 4870
Györök Zsoltné, telefon: 06 30/682 6443 

Érden lesznek A fővárosi 
És pest megyei földárverÉsek

Budapesten és Pest megyében több, 
mint félezer helyrajzi számon nyil-
ván tartott pályázható állami földte-
rülethez juthatnak hozzá a helyben 
lakó gazdák - jelentette ki Tarnai 
Richárd mai érdi sajtótájékoztató-
ján. Pest megye kormánymegbízott-
ja kiemelte, a „Földet a gazdáknak” 
program keretében kizárólag azok 
pályázhatnak az állami földekre, akik 
ténylegesen földművelésből, mező-
gazdaságból élnek. A fővárosi és Pest 
megyei földárveréseket Érden, az 
Érdi Ipartestület épületében (2030. 
Alispán utca 8/A.) fogják bonyolí-
tani, a magyar gazdáknak december 
végéig értékesítik a földrészleteket - 
mondta Tarnai Richárd.

További információk a 
www.halasztelek.hu

honlapon olvashatók!
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Kellemesebb őszi időt nem is kí-
vánhattunk volna idei őszi Kerti 
Partink napjára, mely október 3-án 
került megrendezésre. Sok-sok 
család látogatott el hozzánk, ahol 
a szervezők senkit sem hagytak 
unatkozni. Idén először – s ezzel új 
hagyományt teremtve – az óvodát 
most kezdő gyerekek tündéravatási 
ünnepségével nyitotta meg a napot 
Urbán Miklósné óvodavezető. Ezen 
alkalomból az óvoda emblémájával 
ellátott pólót kaptak a gyerekek, 
a nagycsoportosok pedig dallal és 
verseléssel örvendeztették meg a ki-
csiket.

A nap fényét emelte az Ovi-Foci Ala-
pítvány támogatásával, a „Táncva-

rázs Sportegyesület” előadásával áta-
dott műfüves focipálya felavatása, mely 
a kis ovisok mozgásos foglalkozásait 
gazdagítja, színesíti meg. A talpalávalót 
a népszerű Buborék Együttes koncert-
je adta, akik egy órán keresztül szóra-
koztatták a közönséget. Mindeközben 
ínycsiklandó illatokat érezhettünk a 
levegőben, hiszen lelkes főzőcsapatok 
lakatták jól az éhes pocakokat. A szü-
lők részvételével a Katica csoport csibe-
burgert, a Kipp-Kopp csoport gofrit, a 
Pillangó csoport kenyérlángost és más 
finomságokat, a Delfin csoport fánkot 

és lángost, a Mókus csoport rétest, a 
Csibe csoport csirkepörköltet, a Mé-
hecske csoport tárkonyos raguleves 
készített. Aki egy kis izgalomra vágyott, 
részt vehetett az ötkarikás ovi-olimpián, 
ahol ügyességét tehette próbára az ötféle 
feladat teljesítésével, hogy végül bajnok 
lehessen. De az is megtalálta a kedvére 
valót, akinek szépet alkotni vagy gyöngy-
fűzésre támadt kedve. Kipróbálhatták 
a csillámtetoválást, a hajszínezést és az 
elektromos kismotorozást, játszhattak 
különböző fejlesztő játékokkal és ug-
rálhattak a légvárban, körhintázhattak; 
meglepetést szerezhettek maguknak hor-
gászattal vagy zsákbamacskával.

Végül, a rendezvény méltó befejezése-
ként a szerencsések értékes ajándékokkal 
lettek gazdagabbak a tombolafelaján-
lások jóvoltából. Szeretnénk ezúton is 
hálánkat kifejezni támogatóinknak: a 
Tatár Pékségnek, a Pöcök Egyesületnek, 
a Magyar Vöröskeresztnek, az Ovi-Foci 
Alapítványnak, az önkormányzati kép-
viselőknek, a felajánlóknak, s az összes 
közreműködőnek; a programon résztve-
vő szülőknek és kollégáinknak, akiknek 
szorgoskodása és hozzájárulása ismét a 
halásztelki „Tündérkert Óvodásokért 
Alapítvány” kincstárát gazdagítja és a 
gyerekek javát szolgálja.

A Tündérkert Óvoda pedagógusai

őszi Kerti parti a tÜNdérKert ÓvodÁbaN

 
 

Meghívó
Kedves Nagycsoportos Óvodások, Leendő Elsősök!

Szeretettel meghívunk nyílt napra Benneteket és szüleiteket

2015. november 7-én szombaton 10-12 óráig

A Halásztelki Hunyadi Mátyás Általános Iskolába
Főbejárat: Halásztelek, Erkel F. u. 2.

Megismerkedhettek az iskolával, 
az osztálytermekkel, a tanító nénikkel. 

Ezen a szombat délelőttön kézműveskedhettek, 
énekelhettek, játszhattok velünk.
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oktatás 2015. október

– 7 –

NYÍlt NapoK és iNgYeNes előKészÍtő 
a bocsKai KözépisKolÁbaN

Novemberben (10–11.) nyílt napok lesznek a Bocskai István Református 
Oktatási Központban. A nyílt napok alkalmából lehetőség van arra, hogy a 
nyolcadikos diákok és szüleik órákat látogassanak és betekintést nyerjenek 
az iskola életébe. November 12-én kerül sor a rendészeti nyílt napra, melyre 
várjuk a leendő diákjainkat. Ezen a napon nemcsak a rendészetis diákok tar-
tanak bemutatót, hanem képviselteti magát a rendőrség, a katasztrófavéde-
lem és a polgárőrség. November 13-tól péntekenként INGYENES felvételi 
előkészítő indul a Bocskaiban. Tanáraink matematikából és magyar nyelv és 
irodalomból tartanak felkészítést a középiskolai felvételire.
További információ a bocskai.halasztelek.hu/kozepiskola honlapon.

Kállai Attila

Október hónapban újabb három 
műfüves focipályát avathatunk 
Halásztelken. 
A gyerekek és a pedagógusok 
nagy örömére a Hunyadi Iskola, 
valamint a Tündérkert Óvoda 
mindkét udvarán rendelkezésre 
áll a mindennapi testnevelést se-
gítő sportpálya. 
A Magyar Labdarúgó Szövetség 
által kiírt pályázaton nyert ösz-
szegből az OVI-FOCI Alapítvány 
által is támogatott „gyönyörű” 
sportolási lehetőség nyílik ovi-
soknak-sulisoknak egyaránt! 
Köszönjük az intézmények fo-
gadókészségét, s egyben kérjük 
a pedagógusokat segítsenek vi-
gyázni  az új létesítményekre, sze-
retnénk hosszú éveken át állagát 
megőrizni a focipályáknak! 

HÁrom úJ műFÜves pÁlYa az iNtézméNYeKbeN

FiataloK FÓruma!
A Halásztelki Hunyadi Mátyás Álta-
lános Iskola, Gimnázium és Alapfokú 
Művészeti Iskolában tavalyi év folyamán 
elindult egy Diákszerkesztőség, ami az 
iskola hivatalos oldalán publikált. A 
Halásztelki Hirmondó is kinyitja kapuit 
ezzel lehetővé téve a diákoknak/fiata-
loknak, hogy elmondják véleményüket, 
észrevételeiket, és tudósítsanak Halász-
telek eseményeiről. 

Jelenleg 3 lelkes szerkesztő írja cikkeit. 
Kiss Rebeka, Katona Bernadett és Csibi 
Annamária .

A diákszerkesztőség nagyon sok sze-
retettel várja azokat a fiatalokat akik 
kedvet éreznek ebben a munkában való 
részvétel iránt. 

Jelentkezni és érdeklődni az alábbi 
e-mail címen és telefonszámon lehet. 

– kozmuvelodes@halasztelek.hu
– katona.bernadett97@freemail.hu 

Telefon: 06 30/474 1797
Mindenkit nagyon sok szeretettel vá-

runk és reméljük mindenki olvasni fogja 
a cikkeinket. 

Üdvözlettel:
A Diákszerkesztőség Csapata. 
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a magYar iX./11!
Augusztus-szeptember-október 
csupa-csupa Mária ünnep. Legtöb-
bet a szükség sajtolta ki. A megijedt 
gyermek anyjához szalad; a bajba 
jutott keresztény – a Szűzanyához. 
Az utód nélkül maradt István ki-
rály kezdte, a Szent Korona, az or-
szág fölajánlásával. És folytatódott 
minden kilátástalan kűzdelemben 
a törökkel, az országért, háromszáz 
évig.
Nagy Lajos király kezdte Nikápoly-
nál – és templomot épített Mári-
zellben.
Kapisztrán Szent János Nándorfe-
hérvárnál, és szól a harang és zeng 
az Úrangyala. Piusz pápa Lepan-
tónál, és mondjuk a Rózsafűzért. 
Ince pápa a halálra vált Bécsnél, és 
dicsérjük Mária nevét. És térden 
állva a császár a pócsi kegykép előtt, 
és győzelem Zentánál( 1697.szep-
tember 11.) – ez a magyar IX./11! 
Mind reménytelen helyzet, mind 
váratlan, fényes győzelem.
És most becsülöm a törököket. 
Mert a szándékuk világos volt. 
Karddal, ágyúval jöttek, így próbál-
tak elözönleni...Ők is, mi is tudtuk 
mire számíthatunk...
És most itt vagyunk, ma élő riadt 
magyarok; átöleljük gyermekein-
ket, unokáinkat, és az októberi, az 
egyetlen magyar Mária ünnepen, 
őseink példájára ijedten fohászko-
dunk: Magyarok Nagyasszonya, 
könyörögj érettünk!

Kispál György plébános

Szeptember 19-én, szombaton, 
Gyurián Zoltán két buszával, mint-

egy százan indultunk újabb zarán-
doklatra a viszonylag közeli Mátrave-
rebély-Szentkútra. Esőben indultunk 
és odaérkezésünket követően ragyogó 
napfényes időjárással fogadott a zarán-
doktemplom. A külső, mostanában 
gyönyörűen felújított tábori oltár 
előtt, a szabadtéri padokon mintegy 
ezerötszáz hittestvérünk gyűlt össze, a 
távoli, Szabolcs-megyei településekről 
is érkezve. Ez a búcsú, elsősorban a 
Budapesti Görögkatolikus Helynök-
ség területén élők részére szerveződött. 
A Szentliturgiát megelőző lelkigyakor-
lat témája a mostanában igen sokakat 

is érintő magány kérdése volt. Erről 
e cikk szerzője tartott előadást.  Az 
ünnepi, több papos Szentliturgiát, az 
újonnan kinevezett püspöki helynö-
künk, dr. Jaczkó Sándor kispesti pa-
róchus atya vezette és a szentbeszédet 
is ő mondta amelynek gondolatköre: 
”ki is az ember igazából?” volt.

Az ottani ferences szerzetes atyák 
rendkívüli vendégszeretettel fogadtak 
mindnyájunkat. Hazafelé meglátogat-
tuk hazánk egyik legrégebbi, a világon 
egyedülálló faragott Jessze-oltárral is 
ékes templomát, Gyöngyöspatán, ahol 
magas szintű idegenvezetésben is ré-
szesülhettünk. 

Gábor atya

görögKatoliKusoK
szeNtKútoN

Kedves Anyukák!

A gyermeknevelés a legszebb és legnagyszerűbb küldetés, 
mely Isten tervének része.

A gyermekek neveléséhez mindenki igyekszik igénybe venni 
az erről megjelent szakirodalom összes tanácsát, 

miközben kétségek gyötrik, jól oldja-e meg feladatát?
Jól jön ekkor egy közösség, ahol hasonló helyzetben lévő anyukákkal 

találkozhattok, kicserélhetitek tapasztalataitokat.
Ha vágysz egy ilyen közösségre, akkor köztünk a helyed, 

a templom gyülekezeti termében működő baba-mama körben, 
szerdánként 10 órától.

Várunk szeretettel minden érdeklődő mamát babájával együtt!

 Murányi Melinda
 református beosztott lelkész

Szeretettel várjuk 2015. október 25-én vasárnap 15 órától
az idén 20 éves és ebben az évben felújított

templomunk felszentelésére,
és az utána kezdődő szeretetvendégségre.

A felszentelés szolgálatát
Főtiszteletű Dr. Szabó István püspök úr

és Nagytiszteletű Takaró András esperes úr végzi.

 Jelényi László
 református lelkész
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Négyrészes sorozatunkban bemutat-
juk a 2015. augusztusában „Halász-

telek Érdemrenddel” kitüntetett lakosa-
inkat. Az első interjúalanyunk Márkus 
Mónika táncpedagógus, aki huszonnégy 
éve oktat ritmikus gimnasztikát váro-
sunkban, és büszke arra, hogy halásztelki 
lakos lehet. A Hunyadi Mátyás Általános 
Iskolában és a Tündérkert Óvodában ok-
tató hölggyel a kezdetekről és a tanításról 
beszélgettünk.  

– Ön ritmikus gimnasztikát és show-tán-
cot tanít gyerekeknek. Milyen nehéz a ki-
csikkel bánni?

– A gyerekekkel két versenysportág-
ban, show-tánccal és ritmikus gimnasz-
tikával foglalkozunk. Négy éves kortól 
kezdjük el a ritmikus gimnasztika alap-
jait tanítani. Nagyon fontos, hogy az 
alapokat a gyerekek szakemberektől ta-
nulják meg, akik odafigyelnek rájuk. Ha 
kiskorukban elsajátítják a koordinációs 
készségeket, képességeket, abból később 
profitálhatnak.   

– A gyerekek fogékonyak erre a táncfaj-
tára?

– Maximálisan. Nagyon sok óvo-
dás-nemzedéket neveltem már fel. A 
legrégebbi tanítványom a húszéves Kol-
lár Tímea, akivel a következő hetekben 
megyünk Oroszországba, Szentpétervár-
ra, Európa-bajnokságra. Négyéves kora 
óta tanítom, így mondhatni tizenhat év 
gyümölcse érik be. Nála is fontos volt, 
hogy nagyon jól elsajátítsa az alapokat, 
és megszeresse a sportágat. Ő már más-
hogy el se tudná képzelni az életét. Két 
éve edzőként dolgozik mellettem. 

– Ezek szerint vannak tanítványai, akik 
edzőkként dolgoznak Ön mellett.

– Jelenleg négy volt huszonéves ta-
nítványom dolgozik mellettem edző-
ként a Szigetszentmiklósi Testgyakor-
lók Körében. Az egyesület egyébként 
1922 óta működik. Szakosztályunk 
2007-ben kezdte meg működését. 

– Ön mikor találkozott először a ritmi-
kus gimnasztikával?

– Én négy évesen kezdtem el tanulni 
ritmikus gimnasztikát vagy ahogy régen 
hívták, művészi tornát. Édesanyám szeret-
te volna, hogy valamit sportoljak. Elvitt a 
Csepeli Munkásotthonba Sándori Antó-
niához, ismertebb nevén Toncsi nénihez. 

Ő választott ki engem versenyzőnek az 
Óbuda TSZ-be. Onnantól kezdve a mai 
napig sem tudtam elszakadni a sportágtól. 

– Tehát már a rendszerváltás előtt léte-
zett sportgimnasztika?

– Versenysportként. Magyarországon 
1973-ban Patocska Mária a Rotterdami 
Világbajnokságon harmadik helyezést ért 
el karikával, összetettben 5. helyen végzett.

– Említette, hogy foglalkozik show-tánc-
cal is.

– 2007-ben megszületett az első fiam, 

Lackó, ezért úgy döntöttem, hogy nem 
a ritmikus gimnasztikát folytatom, mint 
szakterületet. Úgy éreztem, hogy valami 
felfrissülésre, megújulásra van szüksé-
gem. Modern, jazz és show-tánc ko-
reográfiákat készítettem, melyekkel ver-
senyeken léptünk fel.

– A show-tánc miben különbözik a rit-
mikus gimnasztikától?

– A ritmikus gimnasztikában megvan-
nak a kötelező technikai elemek, létezik 
egy szabálykönyv, mely alapján összeállí-
tom a koreográfiákat. Kéziszerrel dolgoz-
nak, úgymint kötél, karika, labda, buzo-
gány, szalag. Egyéniben és csapatban is. 
A show táncoknál viszont a versenyzők-
nek egy történetet kell „elmesélniük” a 
tánc segítségével a színpadon. Például a 
legutóbbi táncunkat, a Pókháborút két 
kislány adta elő pókjelmezben, míg a 
háttérdísz egy pókháló volt.

– Mennyi ideig táncolhatnak a szín-
padon?

– Kötött az idő. Csupán két percük 
van, hogy előadják azt az történetet, me-
lyet szeretnénk átadni a közönségnek.

– Ki készíti a táncosok ruháit és a dísz-
letet? 

– A táncok történetét a gyerekekkel 
közösen találjuk ki, majd a szülők se-
gítenek mind a ruhák elkészítésében, 
beszerzésében. A jelmezeket varrónők 
készítik, akik a ruhákat különböző dí-
szekkel, kövekkel, gyöngyökkel látják 
el. A díszletek elkészítésében is sokat 
segítenek a szülők. Legutóbb például 
két, hatalmas ping-pong ütőt készítet-
tek fából. Az ütők persze szétszedhe-
tők, így könnyen lehet őket szállítani 
gépkocsiban. 

– Nemzetközi sikereket is elért a csapa-
taival.

– 2011-ben a Magyar Divat- és Sport-
tánc Szövetségnél országos bajnokok let-
tünk, így részt vehettünk az Európa-baj-
nokságon, melyen csapatban másodikok 
lettünk, és egyik táncosunk egyéniben is 
a dobogó második fokára állhatott fel. 
2012-ben pedig Világbajnoki hatodik 
helyezést értünk el. 

– A ritmikus gimnasztikának mik az 
előnyei?

– A zene és a mozgás együttes hatása 
javítja a testtartást, kiküszöböli, illet-
ve megelőzi a testalkati elváltozásokat. 
Erősítjük a gyerekek testtudatát, koordi-
nációját is. A gyerekek odafigyelnek rá, 
hogy szépen, egyenes háttal üljenek. A 
tanároktól pedig folyamatosan kapom a 
visszajelzést, hogy akik az iskola megkez-
dése előtt már sportoltak, azok jobban 
összpontosítanak az órákon. 

– Gratulálunk a Halásztelek Érdemérem 
kitüntetéséhez, reméljük sokáig számítha-
tunk a munkájára!

P. Szabó Dénes

HalÁszteleK érdemérmeseK 2015.
– I. rész Márkus MónIka –

Jelentkezni lehet  
a Szigetszentmiklósi Testgyakorlók Körébe 

(SZTK): 
facebook.com/sztk.showtanc.rg

Elérhetőségek:
Márkus Mónika

többszörös nívódíjas táncpedagógus
06 20/984 1555

Nagyné Szabó Mária
Ritmikus Gimnasztika szakedző

06 30/904 0373

Középen Márkus Mónika mellette volt  
tanítványai jelenlegi edzői és két kis tanítvány  
a Pók háború Európa-bajnokai
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Lányok, Asszonyok Kézimunka Klub
Foglalkozásai: kéthetente szerdán 14-16 óra között
Időpontja: XI. 11., 25. 
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

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

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: 7000 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

LÉLEK KLUB
a páratlan héten kéthetente,szerdán 18 és 20 óra között
Vezeti: Szabó Patrícia, stresszoldó, kineziológus

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

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

FILMKLUB GYEREKEKNEK
keddenként 17-19 óra között
Vezeti: P. Szabó Dénes, kulturális újságíró

Novemberi 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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VÁROSI KÖNYVTÁR PROGRAMJA:
2015. október 26-án (csütörtökön) 17 órakor 

OLVASÓSAROK
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

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

MÁRAI SZÍNI MŰHELY
...az idei évadra is felvételt hirdet gyermekszínházi  

előadások szerepeihez

Ha kedvet érzel a színjátszáshoz; ha szívesen megmutatnád  
és kipróbálnád magad a színpadon  

vagy csak egy jó csapathoz szeretnél tartozni,  
akkor köztünk a helyed!

Szeretettel várunk!
Foglalkozások, próbák: péntek délutánonként 15 órától.

Gyere el a foglakozásra, vagy érdeklődj telefonon
Csizmadia Ákosnál 06 20/233 4809 számon.

Márai Sándor Közösségi Ház, 2314 Halásztelek, Posta köz 1.

MÁRTON NAPI VIGASSÁG
Várjuk az óvodás és iskolás  

lámpásfelvonulókat

2015. november 11-én szerdán 17 órára

MÁRTON NAPI VIGASSÁG-ra  
a Szent László térre

forró teával és libazsíros kennyérrel

és Róka Szabolcs előadásával.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

2015. november 7-én szombaton 10 órakor
a PITYPANG SZÍNPAD előadásában

Belépődíj: gyermek: 500 Ft, felnőtt: 700 Ft

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Helyszín:
Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár

2314 Halásztelek, Posta köz 1.

www.halasztelek.hu
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– Nem kötődöm konkrét stílushoz. 
Amelyik ábrázolási mód éppen tetszik, 
azzal alkotok – mondta el lapunknak 
a művész. Az alkotáshoz sem csak a 
megszokott eszközöket használja. Szí-
vesen dolgozik tollal, ecsettel, üveggel, 

gyönggyel vagy kővel. – Mostanában 
homokot is szórok a festményeimbe. 
A holland festő Vermeer is így csinálta 
– árulta el. Témái is változatosak: hol 
virágot, hol portrét, de inkább abszt-
rakt képeket fest. 

Szerinte az a lényeg, hogy az ember 
azt fesse le, amit gondol. Nem érdekli, 
hogy ki mit mond. – Mint tudjuk, a 
kritikus nem tud úszni, de tanítja – 
vallja az alkotó. Szerinte a fiatalok ott 

rontják el, hogy festészettel egy csapás-
ra sok pénzt akarnak keresni. Pedig a 
művészetben a lényeg nem a pénz, ha-
nem az alkotás maga. Városi szerinte, 
ha művészetről van szó, az egész pénz-
kérdést el lehet felejteni.

Az alkotó korábban grafikusként 
dolgozott, de véletlenül választotta ezt 
a szakmát. 1962-ben nyomdásznak 
tanult, előbb a Zrínyi, majd a Kos-
suth Nyomdában dolgozott sok évet, 
ezután az Interpress-hez került, mű-
szaki szerkesztőnek. Kisebb kitérők 
után a Pauker Nyomda grafikai stú-
dióját vezette több évig, innen vonult 
nyugdíjba. Nem szeret unatkozni, így 
újra a festészethez fordult. Korábbi 
szakmáját viszont le sem tagadhatná: 
képeinek többségét nyomdafestékkel 
készíti. A nyomdafesték sokkal jobb 
mint az olajfesték – mondja – sokkal 
erősebbek a színei, és igen sokféle ha-
tást el  lehet vele érni.

Az november 4-i kiállítására az al-
kotó egy sokszínű tárlatot ígér. Arra 
törekszik, hogy minél többféle alkotá-
sát bemutassa. – Mindent beleteszek! 
Vegyes felvágott lesz – mondja.  

A kiállítás november 4. és december 4. 
között tekinthető meg a könyvtár nyitva-
tartási idejében.

P. Szabó Dénes

azt Fesd, amit goNdolsz!
Sokszínű tárlattal érkezik Városi Béla festőművész a halásztelki Városi 
Könyvtárba november 4-én, este 6 órakor. Az ünnepélyes megnyitóra min-
den kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

születÉs- És nÉvnApi  
köszöntÉs  

A nyugdíjAs egyesületnÉl

Szeptember 27-én születés- és név-
naphoz méltóan köszöntöttük azo-

kat a tagjainkat, akiknek az év máso-
dik negyedévében volt a névnapjuk, 
illetve azokat, akik az idén ünneplik 
kerek születésnapjukat.

A hangulat nagyon jó volt. Több 
mint egy órán keresztül mulattunk 
együtt Karcagi-Nagy Zoltánnal és test-
vérével Andival. 

A talpalávalót kedvenc zenészünk, 
Gyuri szolgáltatta.

Jól éreztük magunkat a bulin, mely 
késő estébe nyúlt.

Nyugdíjas Egyesület vezetői

×

Építési telek eladó
250 négyszögöl teljes közművel, 

Halásztelek, Ilona utcában. 
Érdeklődni: 06 20/925 7979

hirdetés ______________________________

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! ×

Lapunkat rendszeresen
szemlézi a megújult

www.observer.hu
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KöszönjüK a CIVIL szerVezeteKneK a fogadóáLLomásoKon Készített fInomságoKat, 
VaLamInt a HaLászteLKI VáLLaLKozóKnaK a sportCentrumban feLtáLaLt fInom VaCsorát és soK segítséget!

Zsigmond Sándor a kisbíró Ajándék bort kaptak a lovasok

Halásztelki Vöröskereszt 
állomás fogadói

Halásztelki Baráti Társaságok állomása a Katona J. játszótéren

Hunyadi Iskola pedagógusai és SZMK csapata

Mozgáskorlátozottak, Nyugdíjasok Egyesülete
Mag Árpád és Ferencz Zsolt vállalkozókkal

Halászelki Nyugdíjas Egyesület állomás fogadói

Hunyadi Iskola táncosai 
Stefanik Zsolt 
alpolgármesterrel

Halásztelki Zenebarátok 
Egyesületének fogadóállomása

Táncvarázs SE és melletteása
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Néhány évvel 
ezelőtt elkez-

dődött Halásztel-
ken egy szülina-
pi rendezvények 
– és egyéb, családi és 
gyermekrendezvé-
nyek – szervezéséből 
és lebonyolításából 
álló kezdeményezés 

a Kiscsillag Játszóház keretein belül. A 
játszóház programjai nagyon népsze-
rűek voltak a város lakóinak körében, 
sok gyermek arcára sikerült mosolyt 
csalnunk a szülinapi zsúrokon, Mikulás 
napokon, nyári táborok alatt és a város 
rendezvényein. 

Most, mintegy két évvel később, 
Szentgyörgyi József polgármester támo-
gatásával lehetőségünk nyílt az Iskola 
utcai Tündérkert Óvodában arra, hogy 
ismét gyermekzsivallyal, nevetéssel és 
sok-sok játékkal töltsük meg a szülina-
pos gyerekek és barátaik hétvégéjét, im-
már egyesületi formában. A Kiscsillag 
Egyesület születésnapi rendezvényein 
a kicsiktől a nagyokig minden korosz-
tály megtalálhatja saját szórakozását, a 
szabad, önfeledt és kötetlen játékokkal 

kiszabadulhatnak a gyerkőcök a társa-
dalom korlátaik közül. Kitörhetnek a 
tőlük minden nap elvárt komolyságból, 
visszafogottságból, szabadon kiereszt-
hetik a bennük rejlő energiákat – ezzel 
határtalan élményeket biztosítunk szá-
mukra. Rendezvényeinken megadjuk 
számukra a biztonságos és tágas helyet, a 
kreativitást és ügyességet kívánó csapat-
játékokat, együttműködésre és egymás 
elfogadására ösztönözzük őket annak 
érdekében, hogy igazi csapattá formá-
lódjanak. Programjainkat mindig az 
adott társaság összetételére, hangulatára 
és igényeire szabva variáljuk. A 3 órás 
szülinapokon általános a kötetlen han-
gulat, a rengeteg nevetés, a végén csillo-
gó szemekkel távoznak a gyerkőcök. 

Számunkra a hivatás a gyermekekben 
rejlik. Minél több gyermeket teszünk 
boldoggá, annál jobb lesz a világ, ami-
ben élünk.

Taligás Viktória, az egyesület elnöke 
várja a családok jelentkezését a részle-
tekkel és időpontfoglalással kapcsolat-
ban! 

Telefonszáma: +36 20/366 9220
Király Karolina

a Kiscsillag Egyesület animátora

szÜletésNapoK – HatÁroK NélKÜl
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a VIII. Halásztelki Mesenapok

ÓriÁsoK, törpéK

Nagy várakozás előzte meg az 
idén is a Mesenapok rendez-

vényt! A gazdag programról be-
széljenek a képek, a KÖSZÖNET 
pedig szóljon a támogatóknak (a 
teljesség igénye nélkül): Halászte-
lek Város Önkormányzata, Szent-
györgyi József polgármester, Pro-
dán Gábor görög katolikus esperes 
– mint a rendezvény fővédnökei,  

Györök Kft, Bundev Todorov Ilon-
ka néni, a Vöröskereszt Halásztel-
ki Szervezete, Mag Árpád, Szemők 
Béla, Istenes Miklós, Ferencz Zsolt, 
Seki Pékség, Andrea Virágbolt, 
Ágota Virágbolt, Geri Virágbolt, 
Virágvarázs, Városüzemeltetés 
dolgozói, a Márai munkatársai, 
Bednárikné Erzsike, Kulcsárné 
Marika… és még nagyon sokan. 

Kiemelt KÖSZÖNET-et mon-
dunk a Mesemátkáknak: Prodán 
Emesének, Nagy Gabriellának, 
Kecskésné Marikának, Jelencsik 
Valinak, Holakovszky Alíznak, 
valamint minden Tündérkert 
Óvoda óvónénijének a kimerülé-
sig tartó felkészítő munkáért!



Halásztelek Város Önkormányzata tisztelettel meghívja  
Önt és kedves családját 

2015. október 23-án (péntek) 
az 1956-os forradalom és szabadságharc alkalmából 

rendezett ünnepi megemlékezésre. 
Program: 
  9:00 Ökumenikus Istentisztelet a Szent Erzsébet római katolikus templomban 
 10:00 Ünnepi műsor a Márai Sándor Közösségi Házban (Szent László tér) 
  a Bocskai István Református Oktatási Központ Általános Iskola  
  8. évfolyamos tanulóinak műsora
  Felkészítő tanárok: Honbolygó Klára, dr. Husainné Barva Orsolya, 
  valamint az énekek betanításában Dvorák Marianna 
 10:45 Koszorúzás a kopjafánál 

 Szentgyörgyi József 
 polgármester 


