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Életmű díj

Drága Sanyi bácsi! Nagy 
öröm volt számomra, 
hogy interjút adtál a 

„hatoscsatorna” részére! Az 
interjú után, nem maradha-
tott el a nosztalgiázás sem, a 
József Attila Színházbéli kö-
zös emlékekről. Örök emlé-
kem marad a Régi nyár.,Tőrö-
csik Marival a főszerepben, 
amiben Te Trafina voltál, amit 
később a színházamban ezért 
az alakításért, szerepért vet-
tem elő Miklósnak! Ma már 
nincs közöttünk, az „utódod” 
Nagy Miklós, de az JASZ-béli 
előadásból Szerencsi Évi és 
Kaló Flóri is a Mennyei Társu-
lathoz szerződött!

Drága Művész Úr! Maradj még 
sokáig közöttünk, velünk!

A MÁRAIBAN
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Szeretném tájékoztatni Önöket a városunkban az el-
múlt időszakban végzett munkákról, és az előttünk álló 
feladatokról.

A tavasz nagyon sok új építkezést indított és elkezdődtek 
az önkormányzati beruházások is.

Napirenden van a Helyi Építési Szabályzat módosítása. A 
testület elvi döntést hozott, miszerint nem akadályozza a 
település további bővülését (mert, a 2005-
ös belterületbe vonások miatt erre kevés 
lehetőségünk van), lehetőséget ad azoknak 
a belterülettel érintkező külterületi ingat-
lanoknak a belterületbe vonására, és ezzel 
a beépítésére, ahol az ingatlantulajdonosok 
vállalják a belterületbe vonás költségeit. 
Ez telkenként 2 millió forint, lakásonként  
1 millió forint, amiről az érintett beruhá-
zókkal településfejlesztési megállapodást 
kötünk. A befolyt összegeket az iskolai és 
az óvodai férőhelyek bővítésére fordítjuk. 

Szeretnénk segítséget nyújtani a lakást 
vagy telket vásárlóknak, ezért arra kérek 
mindenkit, hogy a szerződés megkötése 
előtt érdeklődjenek az önkormányzatban, kérjenek taná-
csot, tájékozódjanak! 

Elég nagy káoszt okozott az év elején bevezetett egysze-
rűsített építésügyi engedélyezési eljárás, amely szerint, az 
új, 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meg nem 
haladó lakóépületekre nem kell előzetesen építési engedélyt 
kérnie az építtetőnek. A vonatkozó jogszabály csupán az 
építési szándék bejelentését írja elő az általános építésügyi 
hatósághoz.   

Ugyanakkor az ily módon megvalósított épületek utó-
lagos kontrollját helyezte előtérbe a jogalkotó. Így előfor-
dulhat, hogy valaki jogszerűen bejelentést tesz, „engedélyt” 
kap Szigetszentmiklóson, az építkezés befejezése után, a 
hatósági bizonyítvány kiállításánál – „használatba vételi el-
járásnál” - a HÉSZ be nem tartása miatt a helyi hatóság 
kénytelen lesz bontatni, és a bírság is fenyegeti a beruházót! 
Arra a kérem az építtetőket, hogy mindenképpen ragasz-
kodjanak a településképi vélemény megszerzéséhez, bármit 
tanácsol a tervezőjük, kivitelezőjük!

Ne vásároljanak meg olyan ingatlant, amely elé a beruhá-
zó nem épített járdát és csapadékvíz szikkasztó árkot!

Az Elektromos Művek gallyazást rendelt meg egy vállal-
kozótól a II: Rákóczi Ferenc úton, szakszerűtlen munkával 
súlyos kárt okoztak az út növényzetében. Felszólítottunk 
az ELMŰ-t az otthagyott gallyak elszállítására, faültetésre, 
kártalanításra!

Május elsejére elkészül az új nappali foglalkoztató a So-
mogyi Béla és a Bethlen Gábor utca sarkán. Itt várjuk azo-

kat az idő lakosainkat, akik nem szeretnék egyedül tölteni 
a napjaikat. A nappali időszakban melegedési, mosdási, ét-
kezési lehetőséget biztosítunk és, programokat, társaságot. 
Ebbe az épületbe költöznek a család- és gyermekjóléti szol-
gálat munkatársai is. 

Elindult a Városháza felújítása, kicseréltük a nyílászáró-
kat, külső hőszigetelést és új tetőt kap az épület. Az udvaron 

lebontjuk a régi romos melléképületeket és 
dolgozói parkolókat alakítunk ki, így felszaba-
dulnak az utcai parkolók, több helyük lesz a 
hivatalba és a postára érkező autósoknak!

Beadtuk az Hunyadi iskola bővítési terveit 
engedélyezésre, 2017 nyarán szeretnénk egy 
második szintet építeni a Somogyi Béla utcai 
épületrészre, mert a gyereklétszám emelkedés 
miatt új tantermekre van szükség.

Kucerova doktornő nyugdíjba ment és a 
praxisát Dr. Szisz János vásárolta meg. Az 
önkormányzat visszavásárolja a Kisgyár utcai 
rendelőt és felújítja. Arányosítjuk az északi 
orvosi körzeteket, így a doktornő betegei dr. 
Szisz Jánoshoz és dr. Gál Péterhez kerülnek, 

mindenki értesítést fog kapni az önkormányzattól. Termé-
szetesen szabad orvos választás van, ha valaki nem elégedett 
a változással szabadon választhat magának háziorvost.

Amennyiben megérkezik a közútkezelői engedély elkezd-
jük az Óvoda utca elejének és a II. Rákóczi Ferenc úti jár-
dának a cseréjét az Óvoda utca és a Kisgyár utca között. 
Ezzel megoldjuk a cukrászda előtt csapadékvíz és parkolási 
problémákat. Kevesebb parkolóhely lesz, mert párhuzamos 
parkolás lesz a főúttal, de biztonságosabb lesz a kihajtás az 
Óvoda utcából. A beruházás befejezésével egyirányosítjuk 
az Óvoda utcát a főút felé, ezzel szeretnénk biztonságosab-
bá tenni az óvoda megközelítését!

Folytatódik a temető kerítésének építése most már a Kos-
suth Lajos utcában.

Bővítjük, felújítjuk a kamera hálózatot, térfigyelőt kap-
nak a parkok!

A tanév befejezésével elindul az iskola belső udvarának a 
felújítása, a régi betonburkolatot teljes egészében felszed-
jük, új térköves udvar kerül kialakításra, egyúttal rendezzük 
a belső udvar csapadékvíz elvezetését.

Május végével indulnak az útépítések. A Diófasor utca 
teljes hosszában felújításra kerül! Új burkolat épül az Ilona 
utcában az András utca és a Megyedűlő utca közötti szaka-
szon és a Semmelweis utcában.

Észrevételeiket és javaslataikat továbbra is várom a pol-
garmester@halasztelek.hu címre!

Szentgyörgyi József
polgármester

tisztelt lakosok! kedves Halásztelkiek!
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Ülésezett a képviselő-testÜlet

Az enyhébb tavaszi időjárás bekövetkeztével egyre töb-
ben választanak szabadtéri programot és tevékenységet. 

Azonban ennek során  fokozottabb figyelmet kell fordíta-
ni a szabadban keletkező tüzek megelőzésére. A szabadtéri 
tűzesetek keletkezésének fő oka az emberi gondatlanság. A 
károk akkor előzhetőek meg a legkönnyebben, ha tisztában 
vagyunk a biztonságos szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés 
alapvető szabályaival. A szabadban meggyújtott tüzet soha 
ne hagyjuk felügyelet nélkül és minden esetben gondoskod-
junk megfelelő mennyiségű oltóanyagról. Mindig legyen ná-
lunk a tűz oltására alkalmas kézi szerszám és csak akkora tü-
zet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt 
tudunk tartani. Tájékozódjunk a várható időjárásról, mert 
a szél kedvez a tűz gyors továbbterjedésének. A felügyelet 

nélkül hagyott tűz könnyen továbbterjedhet és életveszélyt 
jelentő, vagy súlyos kárt okozó tüzek forrásává válhat.

Avar és kerti hulladék égetését Halásztelken 15/2008-
as számú rendelet 7.§-a szabályozza. Eszerint égetni csak 
megfelelően kialakított helyen a vagyoni és személyi 
biztonságot nem veszélyeztető módon lehet. Az ilyen 
munkálatok minden héten csütörtökön 7.00-20.00 óra 
között végezhetők. Az égetendő hulladék kommunális, 
illetve ipari eredetű hulladékot (műanyagot, festéket, 
gumit, vegyszert, illetve ezek maradékait) nem tartal-
mazhat. Mindezek megszegése bírság kiszabását vonhat-
ja maga után.

Továbbra is megengedett a kerti grillezés és a tűzön törté-
nő sütés-főzés a tűz állandó felügyelete mellett.

lakossági felHívás a tűzesetek megelőlegezÉsÉre

A Képviselő-testület 2016. már-
cius 23-án tartotta munkaterv 
szerinti idei évi második ülését 

a Márai Sándor Közművelődési Intéz-
mény és Városi Könyvtár Liszt Ferenc 
Hangversenytermében.

Szentgyörgyi József polgármester, mi-
után köszöntötte a megjelenteket megál-
lapította, hogy a testület 8 fővel határo-
zatképes. Napirend előtt beszámolt a két 
testületi ülés közötti időszak fontosabb 
eseményeiről, és a lejárt határidejű hatá-
rozatok végrehajtásáról.

Ezt követően a Képviselő-testület egy-
hangúlag elfogadta a napirendeket.

Az ülés első napirendi pontja kereté-
ben a Képviselő-testület elfogadta a helyi 
önkormányzati képviselők vagyonnyilat-
kozat-tételi kötelezettségének teljesítésé-
ről szóló beszámolót.

Ezután a képviselők megtárgyalták a 
2015. évi költségvetés III. számú módo-
sítását, melyről egyhangú szavazással ren-
deletet alkottak. 

Módosította a Képviselő-testület a 
pénzbeli és természetben nyújtható szo-
ciális és gyermekvédelmi, valamint a sze-
mélyes gondoskodást nyújtó ellátásokról 
szóló 5/2015.(II.12.) számú önkormány-
zati rendeletet. A rendelet házi segítség-
nyújtás szolgáltatásról szóló mellékleté-
nek módosítását a szociális igazgatásról 
és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvény, házi segítségnyújtásról szóló 
rendelkezéseinek változása tette szüksé-
gessé. 

A Szigetszentmiklósi Városi Rendőrka-

pitányság vezetője, ahogy minden évben, 
idén is beszámolt  a kapitányság  előző 
évben végzett tevékenységéről.  

A soron következő napirend témája 
a behajthatatlan követelésekről történő 
lemondás volt. Polgármester úr tájékoz-
tatásként elmondta, azokról a követelé-
sekről van szó, ahol megszűnt a cég és 
gépjárműadó, iparűzési adó tartozás ma-
radt hátra, azonban a bírósági végrehaj-
tó értesítése szerint a cégek megszűnése 
után nem maradt semmi, így nem lehet 
behajtani a követeléseket. A képviselők 
egyhangúlag elfogadták a határozatot. 

A napirendek sorában külterületi tel-
kek belterületbe vonására vonatkozó ké-
relmeket tárgyalt a testület, mely kérel-
meknek egyhangúan helyt adott.

Majd az „elkerülő út” 30 méter széles-
ségű szabályozásának és kétoldali 50-50 
méteres védőtávolságának a Szabályozási 
tervben történő hatályon kívül helyezé-
séről döntött a Képviselő-testület. Szent-
györgyi József az írásos előterjesztés ki-
egészítéseként elmondta, a Sportcentrum 
mögött párhuzamosan egy „elkerülő út” 
volt tervezve, hogy kivezesse az átmenő 
forgalmat Halásztelek belterületéről, de 
a gerincút megépülése ezt az utat okafo-
gyottá tette. Szigetszentmiklós már levet-
te ennek a védőtávolságát és szabályozá-
sát a helyi szabályozási tervéről. 

A további napirendi pontokban ma-
gántulajdonú utak önkormányzati tulaj-
donba adásáról hozott döntést a testület. 
Az ingatlanokat a tulajdonosok ingyene-
sen ajánlottak fel. 

Megtárgyalta és elfogadta a Képvise-
lő-testület a 2015. évben végzett köz-
művelődési tevékenységről, valamint a 
Városi Könyvtár 2015. évi működéséről 
szóló beszámolót, és egyben módosította 
a Márai Sándor Közművelődési Intéz-
mény és Városi Könyvtár Szervezeti és 
Működési Szabályzatát

Elfogadta a testület az egészségügyi 
alapellátásban résztvevő házi orvosok be-
számolóját az elmúlt év tapasztalatairól.

Jóváhagyta a Képviselő-testület a Ha-
lásztelki Humánszolgáltató Központ 
Szervezeti és Működési Szabályzatának, 
valamint Szakmai Programjának módo-
sítását, valamint a Tündérkert Bölcsőde 
nyári zárva tartási kérelmét.

A testületi ülés utolsó előtti napiren-
di pontja a helyi civil szervezetek 2016. 
évi támogatási kérelmének elbírálása 
volt.  Polgármester úr, mint előterjesztő 
kihangsúlyozta, igyekeznek a civil szer-
vezeteket a tavalyi szinten támogatni. A 
képviselők 7 igen, 1 nem szavazat mellett 
elfogadták az előterjesztés szerinti javas-
latot.

Az utolsó napirend keretében a Képvi-
selő-testület praxisváltáshoz járult hozzá, 
és nyilatkozatot fogadott el arról, hogy 
feladat-ellátási szerződést köt  a házi-
orvosi körzetek megállapításáról szóló 
23/2014.(XII.18.) számú önkormány-
zati rendeletben meghatározott 3. számú 
háziorvosi körzetre dr. Szisz Jánossal. 

Baloghné dr. Nagy Edit
címzetes főjegyző
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rákóczi úti fák
Több helyi lakosunknak feltűnt, 
hogy fő utunkon több fa ágát levág-
ták. Nem rosszindulatból és nem vá-
roscsúfítási szándékkal végezték ezt 
az ELMŰ munkatársai. A szaknyelv-
ben gallyazásnak nevezik a szabadve-
zeték-hálózatok mentén lévő fák és 
bokrok ágainak, gallyainak eltávolí-
tását, mely a hálózat biztonságos üze-
meltetése érdekében elkerülhetetlen 
feladat. Azért van rá szükség, mert 
a vezetéket megközelítő hajtások 
balesetet (áramütést), illetve hosz-
szabb-rövidebb ideig tartó szolgál-
tatás-kiesést okozhatnak, különösen 
csapadékos időben. A kurtítás mér-
tékét a feszültségszinttől függően, 
előírás határozza meg. Itt szeretnénk 
megjegyezni, hogy egészséges fákban 
mindezek semmilyen maradandó 
kárt nem okoznak. Sajnos a múló 
esztétikai csúfulás nem kerülhető el.

A Magyar Vöröskereszt Halásztelki 
Alapszervezete április 7-én tartotta 
beszámoló és tisztújító gyűlését.

A taggyűlésen Végváriné Nyíri Lídia 
elnök röviden ismertette a Magyar Vö-
röskereszt történetét, a 2010- 2020- ig 
tartó stratégiáját és a leendő feladatokat, 
majd beszámolt a helyi alapszervezet 
munkájáról, programjáról, jövőjéről. 
Györök Zsolt Zoltánné, aki a véradások 
szervezője és segítője beszámolt az el-
múlt évben történt véradásokról, 2012-
2015 között Halásztelek véradói 3083 
liter vért adtak, továbbá 2015-ben 3 
alkalommal történt irányított véradás. 
A tagság egyhangúlag elfogadta a beszá-
molókat. Ezt követően Török Mátyás a 

Jelölő Bizottság elnöke javaslatot tett a 
vezetőség, az ellenőrző bizottság, vala-
mint a megyei küldöttek személyére. A 
tagság egyöntetűen elfogadta és meg-
szavazta a jelölt vezetőségi tagokat. El-
nök: Végváriné Nyíri Lídia Titkár: Né-
methné Kovács Ildikó, vezetőségi tag: 
Györök Zsolt Zoltánné, akiket egyben 
megyei küldöttnek is megválasztott a 
jelenlévő tagság. Az Ellenőrző Bizottság 
tagjainak egyhangú szavazattal került 
megválasztásra: Andrékáné Hajas Beá-
ta, Fizli Katalin és Tóth Mihályné. 

A tisztújító taggyűlésen részt vett 
Magyar Vöröskereszt Pest Megyei 
Szervezetének elnöke, Fodor Antal-
né dr., aki elismerően nyilatkozott az 
alapszervezet munkájáról. 

A taggyűlés végén az alapszervezet 
elnöke megköszönte, hogy sikerült 
a település vöröskeresztes szervezetét 
megerősíteni és az új vezetőségi tagok-
nak, hogy vállalták a jelölést, mellyel 
még több és még hatékonyabb mun-
kát tudnak végezni. Sok sikert és kitar-
tást kívánt a közös munkához. 

Gratulálunk a megválasztott tiszt-
ségviselőknek.

magyar vöröskereszt
Halásztelki alapszervezet

emlÉkezzÜNk
A halásztelki Mozgáskorlátozottak 
és Nyugdíjasok és Halásztelek Váro-
sának nevében kisértük el Inárcson 
utólsó utjára, LÁTÓ IMRE cigány 
prímást aki 62 éves korában a szin-
padon fellépés közben hunyt el. A 
halásztelki Anyáknapi nótadélután 
prímásaként hallgathattuk Őt és Ze-
nekarát több éven kersztül . Királyné 
Vaskó Erzsébet elnök asszony kö-
szönt el tőle:
„Pihen a szív mely értünk dobogott, 
Pihen a kéz mely értünk dolgozott,
Nekünk TE sosem leszel halott,
Mindíg ragyogni fogsz mint a csilla-
gok!!”
Isten veled pihenj Békében!

sküvői ruhaszalon nyílt Halásztelken 
a Rákóczi üzletház emeletén, 
a Katharyn Menyasszonyi ruhaszalon.

Bő áruválasztékunkból mindenki megtalálja 
a neki kedvére valót. Közel 200 db ruha közül válo-
gathatnak, a minőségi, kézzel hímzett Lilly ruháinkból,  
de más divat márka is képviselteti magát.
Fehér, krém, ekrű színekből válogathatnak.  
Csipke, tüll, selyem szatén, a királylányos, a hagyomá-
nyos, a letisztult elegancia, mind-mind képviselteti  
magát.Fátylaink színe és mintázata a ruháinkhoz 
igazodik. Van  rövid, hosszú, fehér, ekrű,elefántcsont 
színbe, a fátylat nem kedvelőknek pedig fejdísz. 
Gyűrű párnák, nyakláncok,fülbevalók.
Vannak koszorúslány illetve menyecske ruháink, 
és a kicsi lányokról sem feledkeztünk meg.

Bejelentkezés időpont foglalással a facebookon: 
www.facebook.com/Katharynszalon/
kapcsolatfelvétel menü pont használatával.

Várunk minden kedves házasodni vágyó menyasszonyt!
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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

Felhívás
Város Önkormányzata 2016. április 22.-én (péntek)

a Föld Napja alkalmábol megrendezi,  
immár hagyományos városszépítő napját.
Várjuk civil szervezetek, magánszemélyek  
jelentkezését, akik szeretnének részt venni  

Városunk szebbé tételében. 
Találkozunk 2016. április 22.-én 8:00-kor  

Halásztelek, Posta köz („Sárga ház” udvarában)

További információ és előzetes regisztráció  
Szentgyörgyi Károly 06 20/269 3991  

vagy szentgyorgyi.karoly@halasztelek.hu e-mail címen.

Halásztelki Hírmondó
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 
legtöbben Halásztelken, hirdetései egy hónapig maradnak forgalomban,
 olcsóbban reklámozhat, mint az országos, illetve regionális kiadványok-
ban, a legtöbb halásztelki a Hírmondóból tájékozódik a helyi eseményekről
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Ez a cikk azért íródott,mert szeretnénk köszönetünket 
kifejezni mindazoknak,akik értékes szavazataikkal hoz-

zájárultak győzelmünkhöz.

A MAHART Zrt. rajzpályázatot hirdetett hajózás témá-
ban. Mi, a Hunyadi Mátyás Általános Iskola 4. b osztálya 
nagy lelkesedéssel vetettük bele magunkat pályamunkánk 
elkészítésébe. Az osztály minden diákja részt vett az alko-
tásban, s nagy izgalommal vártuk az eredményhirdetést. 

Többféle kategóriában született nyertes, mi a „legtöbb sza-
vazatot gyűjtők”címet nyertük el 1363 szavazattal. Az  ün-
nepélyes díjátadóra a tavaszi szünetben került sor a Buda-
pest hajó fedélzetén. Az ünnepség fantasztikus hangulatban 
telt. A hajóskapitány,a tisztek,minisztériumi alkalmazottak, 
s a nyereményeket felajánló támogató partnerek fogadták 
a nyerteseket. Majdnem 3 000 pályamű érkezett az ország 
minden tájáról. A támogatók felajánlásaikkal nagy örömet 
szereztek a gyerekeknek, szülőknek, pedagógusoknak egya-
ránt. Mi hajótörténeti előadást és a Hajógyári szigeten tör-
ténő idegenvezetést nyertünk.

A díjátadó után a hajóskapitány segítségével megnézhet-
tük a vezérlőkabint,s egy érdekes előadást hallgathattunk 
meg a Dunáról,hídjairól,több száz éves épületekről,törté-
nelmünkről. Közben állófogadáson fogyaszthattuk el az íz-
letes szendvicseket, süteményeket,pogácsákat.

Ami még számunkra ezeken kívül szívet melengető volt, 
hogy nemcsak a nyertes rajzokat tekinthettük meg,hanem az 
összes a pályázatra beérkezett munkát kivetítették számunkra.

Jó emlékekkel tértünk haza erről az eseményről,s már 
várjuk azt a napot mikor megkapjuk nyereményünket.

Hálásak vagyunk minden egyes szavazatért,s a ránk for-
dított időért.

Köszönjük: 4. b és Csehné Szűcs Hajnalka (osztályfőnök)

Köszönet

rajzpályázat Nyertesei a HuNyadibaN

Február végén a Tündérkerti óvodá-
sok ismét sikerrel űzték el a telet. 

A felöltöztetett rémisztő „KISZE-BÁ-
BOT” körbe vittük a csoportokban, 
ahol szalagok formájában ráaggattunk 
mindent, amitől szerettünk volna meg-
szabadulni: a hideget, az irigységet, 
durvaságot, veszekedést, betegséget. 

A hagyomány szerint, mindenféle 
zajkeltő eszköz kíséretével kisepertünk, 
elijesztettünk mindenféle rosszat a vá-
rosunkból. A Kiszét elégetve tavaszi 
dalokat énekelve behoztunk minden 
jóságot, melegséget, egészséget. 

„Ég a kisze lánggal ég
bodor füstje felszáll,
tavaszodik kék az ég 
ragyog a napsugár
Mire füstje elomlik
a hideg tél szétfoszlik
mindjárt kitavaszodik.”

Fekete Violetta  óvodapedagógus

tÉlűzés- kisze hajtás a tÜndérkertiekkel
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A Földművelésügyi Minisztérium 
megbízásából a Nemzeti Agrá-

rgazdasági Kamara támogatásával a 
Bocskai István Református Oktatási 
Központnak (Halásztelek) jutott az a 
megtiszteltetés, hogy megrendezhet-
te a dísznövénykertész szakképesítés 
2015/2016. tanévi Szakma Kiváló 
Tanulója Verseny országos döntőjét. 

A megmérettetésre 2016. március 
21-23. között került sor. Az ország 
szinte valamennyi, hasonló profilú 
iskoláiból érkeztek hozzánk verseny-
zők: Budapestről a Magyar Gyula és 
a Varga Márton Kertészeti Középis-
kolákból, Szombathelyről, Velencé-
ről és Makóról. A versenyen összetett 
feladatokat teljesítettek a verseny-
zők: írásbeli, gyakorlati és szóbeli 
ismereteikről kellett független ver-
senybizottság előtt számot adni. A 
versenybizottságot és a szakértők 
csapatát országosan elismert szakem-
berek alkották. A megmérettetésen 
tizenegyen indultak. Az első három 
versenyző teljesítményét jeles osz-
tályzatúra ítélte meg a zsűri, így ők 
előrehozott szakmai bizonyítványt 
szerezhettek. A kísérő tanárok részére 
intézményünk a versenyszámok ideje 
alatt igen változatos szakmai és kul-

turális programokat szervezett. Büsz-
keséggel töltötte el iskolánkat, hogy 
versenyzőink tisztességgel helyt áll-
tak: Végh Vanessza negyedik és Soós 
Barbara hetedik helyezést ért el. Végh 
Vanessza tanulónknak a legjobb gya-
korlati teljesítményért járó serleget is 
sikerült elhódítani. Gratulálunk di-
ákjainknak és felkészítő tanárainak, 
Jakusné Dr. Sári Szilvia és Varjasiné 
Fáy Hajnalka tanárnőknek!
Ezúton mondok minden segítőnknek 
és támogatónknak köszönetet, hogy 
munkájával, adományával hozzájárult 
a sikeres rendezéshez. 
A résztvevők és a versenyt megtekin-
tők véleményére hivatkozva büszkén 
mondhatja el a Bocskai, hogy sikeres 
és színvonalas országos szakmai ver-
senyt szervezett.

Felber Gyula
igazgatóhelyettes

országos szakmai verseNy  
a bocskaibaN

Végh Vanessza és Soós Barbara 
versenyzőink

Növényösszeülttés

FELHÍVÁS ÓVODAI BEIRATKOZÁSRA
Tisztelt Szülők!

A Halásztelki Tündérkert Óvodában a 
2016/2017-es nevelési évre történő beirat-
kozás 2016. április 25. (hétfő)- április 29. 
(péntek) minden nap 8:00-18:00 óráig lesz 
az intézmény székhelyén (2314. Halásztelek, 
Óvoda utca 3.) a vezető óvónői irodában.

A beiratkozáshoz szükséges:
• a szülő személyazonosító igazolványa,
• a szülő lakcímet igazoló hatósági igazolvá-
nya,

• a gyermek születési anyakönyvi kivonata, 
• a gyermek TB kártyája,
• a gyermek oltási könyve 
• és lakcímet igazoló hatósági igazolványa.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 8.§ (2) bekezdése szerint a  
gyermek abban az évben, amelynek augusz-
tus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, 
a nevelési év kezdő napjától legalább napi 
négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. 
A jegyző – az egyházi és magán fenntartású 
intézmények esetében a fenntartó - a szülő 
kérelmére és az óvodavezető, valamint a vé-
dőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét 
szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig 
felmentést adhat a kötelező óvodai nevelés-
ben való részvétel alól, ha a gyermek családi 
körülményei, képességeinek kibontakozta-
tása, sajátos helyzete indokolja. Ez a kötele-
zettség idén azokra a gyermekekre vonatkozik, 
akik 2013. szeptember 1. előtt születtek. A kö-
telezettség teljesítéséért a szülő a felelős, a nem 
teljesítés szabálysértésnek minősül.

A Halásztelki Tündérkert Óvoda Alapító 
Okiratában meghatározottak alapján, az 
alábbi integráltan nevelhető sajátos nevelési 
igényű gyermekeket láthatja el:
• beszédfogyatékos
• egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő 
gyermekek.

Az óvoda felvételi körzete Halásztelek köz-
igazgatási területe. Az óvoda felvételi dön-
tésének határideje: 2016.május 27. 
A határozat postázásának ideje legkésőbb: 
2016. június 5.
A határozat ellen a közléstől számított 15 na-
pon belül egyéni érdeksérelemre hivatkozva 
felül bírálati kérelem, jogszabálysértésre hi-
vatkozással törvényességi kérelem nyújtható 
be írásban, Halásztelek város jegyzőjének 
címezve, a Halásztelki Tündérkert Óvoda, 
2314 Halásztelek Óvoda u. 3. A kérelem 
illetékmentes. A beiratkozáskor szeretettel 
várjuk a leendő kis óvodást is!

Halásztelki Tündérkert Óvoda

„A legfőbb érték az ember, 
legdrágább kincs a gyermek”

Kérjük, támogassa adója 1%-ával
Tündérkerti Óvodásokért Alapítvány-t melynek adószáma:

18719686-1-13
Adományát a gyermekek nevében is köszönjük!

A KURATÓRIUM TAGJAI



hiTéleT2016. április

– 8 –

föltámadt krisztus!
Így köszöntjük egymást a húsvéti idő-
szakban mi görögkatolikusok. Erre 
nyomban érkezik is a lelkes válasz: 
valóban feltámadt! Jézus a feltáma-
dását követő negyven napon át ismét 
összegyűjti tanítványait, akik a nagy-
pénteki gyászuk miatt bezárkózva 
és félelemmel töltik napjaikat. Jézus 
azonban a zárt ajtókon keresztülha-
ladva is megjelenik nekik. Életük ettől 
a pillanattól teljesen megváltozik. A 
bánkódó önsajnálat után egy tartal-
mas, boldog élet jut nekik osztályré-
szül. Velünk is előadódhat, hogy kü-
lönféle félelmeink, gyászunk, egyéb 
fájdalmaink miatt bezárkózunk. Az 
ember ilyenkor értelmetlennek érzi 
az életét, nem szívesen találkozik má-
sokkal, elkezdi sajnálni sajátmagát. De 
jön Jézus és megmutatja, hogy ő van. 
Mindenkinek úgy, ahogyan az fel tud-
ja fogni. Részünkről csak egy feltételt 
kér, nyissuk meg szívünket előtte. Ő 
mondta a hegyi beszédben: boldogok 
a tisztaszívűek, ők meglátják az Istent. 
A húsvéti időszak ragyogó alkalom e 
tisztogatásra. Feltámadt Krisztus! Va-
lóban feltámadt!

Gábor atya

Mi is találkozhatunk a Feltámadottal. 
De Krisztusunk nem emel ki minket eb-
ből a világból.

Nem veszi vissza kereszt-
jeinket, szenvedéseinket. 
Nem ment meg a fájda-
lomtól. Hanem értel- met 
ad nekik. A feltámadás óta 
minden a javunkat szolgálja, 
és a megváltás része, ami a 
saját feltámadásunkba vezet! 
Feltéve, ha szívünk-lelkünk 
megnyílik előtte. Ha a sze-
retet országát építjük, még a 
pokol közepette is.

Vajon miért nem jelent meg az Úr Pi-
látusnak, az őt elítélő Főtanácsnak, ke-

zét átszege- zőknek, ostorozóinak?Mert 
úgysem hittek volna neki, és újra meg 

újra megfeszítenék. Mert a 
megátalkodott, gőgös lel-
kekkel még Isten sem tud 
mit kezdeni!

Vagy mégis? Jó Pásztor-
ként térdig járja a lábát az 
elveszett bárányaiért, a még 
bűnben élőkért. Hogy „Egy 
se vesszen el azok közül, aki-
ket nekem adtál!”

Az Irgalmasság Szent Éve 
fokozottan erre irányítja fi-

gyelmünket. Vajon megszívleljük-e Isten 
intését, hívását ?

Balázs Tibor

„Feltámadt reményünk Krisztus előttetek Galileába indult!”

HúsvÉt utáN...

Sok évvel ezelőtt külföldön egy 
panzióban belecsöppentem egy 

családi kupaktanácsba, ahol arról 
beszélgettek, hogy milyen autót vá-
sároljanak. Onnan tudom, mert en-
gem is megkérdeztek angolul. Mivel 
nem akartam belefolyni, a saját anya-
nyelvükön folytatták a beszélgetést. 
Nem értettem belőle semmit, de 
éppen ezért volt nagyon tanulságos 
csak a gesztusokat, a szavak hangsú-
lyát és a viselkedésüket önkéntelenül 
is megfigyelnem. Miközben egymást 
győzködték, rengeteg eszközt, fegy-
vert bevetettek a saját akartuk érvé-
nyesülésének érdekében. Kezdődött 
azzal, hogy engem, mint idegent is 
be akart vonni az egyikük, mintegy 
szövetségest keresve a többiek ellen. 
Eleinte volt ott hízelkedés is, de aztán 
volt csúnya nézés és hangosabb szó is, 
ultimátum és persze gúnyos mosoly 
is, hátha ez téríti észhez a többieket. 
Miután mindez hasztalan volt, egyi-
kük bevetett egy másik eszközt is, a 

hallgatást: amikor szóltak hozzá, csak 
nézett maga elé, nem szólt semmit, 
kizárt mindenkit maga körül, hogy 
neki aztán mondhatják, nem számít. 
A legkifinomultabb zsarnoki eszköz 
talán az volt, amikor egyikük érezte, 
hogy vesztésre áll, egyszer csak nagy 
bánatosan megsértődött és elvonult 
… hátha ezzel tudja rávenni a többie-
ket a maga akaratára. Mindvégig nem 
azt éreztem, hogy arra törekednének, 
hogy megbeszéljenek valamit, hanem 
csak arra törekszenek, hogy a saját 
akaratuk érvényesüljön. Mintha nem 
is egy családi megbeszélésbe, hanem 
egy pszichikai hadviselés csatamezejé-
re csöppentem volna: a cél az volt szá-
mukra, hogy egymás felé kerekedhes-
senek. Amikor egyik ember a másik 
felé kerekedik, úgy tűnik, mintha az 
egyikük vesztes, a másik pedig győztes 
lenne. Valójában csak két vesztesről 
lehet beszélni. Hiszen a győztes csak 
annyit ér el, hogy neki lett igaza… de 
közben elveszíti mások bizalmát… ez 

pedig nem győzelem, hanem veszte-
ség és vereség. Ezt éreztem ebben a 
kupaktanácsban is.

Jézus egy másfajta hatalmat gyako-
rolt és teszi ma is. „Az Emberfia sem 
azért jött, hogy neki szolgáljanak, ha-
nem hogy Ő szolgáljon, és életét adja 
váltságul sokakért.” (Mt 20,28) Nem 
hatalmaskodott mások felett, hanem 
másokért vetette be minden erejét. 
Nem mások ellen küzdött, hanem 
másokért küzdött. A hatalmát arra 
használta, hogy életeket gyógyítson, 
felemelje az elesetteket, lecsendesítse 
a tengert, lecsendesítse a háborgást is 
emberekben és békét teremtsen. Arra 
használta minden erejét, hogy meg-
mentse az elveszetteket: az életét is 
odaadta értünk a kereszten, hogy bűn-
bocsánatot szerezzen, üdvösségünk le-
gyen, és Istenhez közel kerülhessünk. 
Jézus sosem arra használta a hatalmát, 
hogy másokat legyőzzön vagy betör

köv. oldalon folyt.

mibeN vaN igazi erő?

...sorra örvendezteti meg övéit Jézus. Megerősíti őket, megjelenik nekik.Hitünk szerint 
először édesanyjának, Máriának. Hiszen ő állt hozzá legközelebb a földön. Majd az asz-
szo- nyoknak, kiknek szavára a férfiak nem sokat adtak. (Mi változott azóta?) Később az 
aposto- loknak is megjelent Jézus, és megígérte a Szentlelket. Parancsot is adott nekik, hogy 
folytassák, amit elkezdett. „Az Úr láttán öröm töltötte el őket...és ... lángolt a szí- vük!”

Adója 1%-ával még tudja támogatni a KRÉTAI SZENT ANDRÁS ALAPÍTVÁNYT IS!
adószáma: 18671630-1-13
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hirdetés

jön, hanem, hogy szolgáljon, a legna-
gyobb áldozatot is meghozva értünk. 
A tanítványai sem azért csatlakoztak 
hozzá, mert „rávette” őket, hanem 
azért, mert megértették és megé-
rezték szeretetét, meglátták, hogy 
a megváltás ajándékát és Önmaga 
jelenlétét kínálja minden érdemte-
lenségünk ellenére is. Megértették, 
hogy Jézus minden porcikájával és 
minden mozdulatával miértünk 
van, és legnyilvánvalóbbá akkor vált 
ez számukra, amikor Jézus az életét 
adta értük, értünk. Jézus beszélt kel-

lemetlen dolgokról is velük, bűneik-
ről is (ahogyan mi is egymás között, 
amikor konfliktusaink vannak), de 
amíg az emberek sokszor csak azért 
beszélnek róla, mert zavarja őket a 
másik viselkedése és a zavaró ténye-
zőt szeretnék megszüntetni, Ő azért 
akar beszélni róla, mert megmente-
ni akar bennünket. Jézus szavainak 
sosem az erőszak és a manipuláció 
adta az erejét, hanem a szeretete, a 
bűnbocsátó és újrakezdést kínáló 
szeretete. Jézus az odaadást, a szol-
gálatát, a megváltó kegyelmét, az 

áldozathozatalát tette meg a velünk 
való kapcsolat alapjának. Neki ez az 
„eszköze” mifelénk. Ő ilyen hatal-
mat gyakorolt: a szeretetében volt a 
hatalma, és van ma is. Egyedül eb-
ben van olyan erő, ami képes meg-
nyitni mások szívét, igazi kapcsolatot 
teremteni és kapcsolatot megújítani.

Amikor Ő ezzel a hatalommal lesz 
Úrrá szívünkön és életünkben, akkor 
váltja fel a hatalom szeretetét a szere-
tet hatalma.

Jelényi László
református lelkész

Sanoral
a család fogorvosa

• esztétikai és konzerváló fogászat
• gyermekfogászat
• fogszabályozás
• szájsebészet
• implantológia

2016. február 1-jén 
megnyitottunk!

NyitáSi akció!
Jelentkezzen be, vágja ki hirdetésünket 

és hozza be magával rendelőnkbe! Cserébe 
minden fogászati kezelés árából

10%-os kedvezménnyel 
ajándékozzuk meg!

címünk:
2030 Érd, Angyalka utca 1/A

(Főposta épületében a Stop Shopnál)

Időpontfoglalás:
+36 20/971 1655 www.sanoral.com×

×

MUNKALEHETŐség
Az idén 25 éves halászteleki HERMINA ÉTTEREM szakképzett, éttermi 
gyakorlattal rendelkező munkatársakat keres az alábbi pozíciókba:
· KONYHAFŐNÖKÖT ÉS FELSZOLGÁLÓ KOLLÉGÁT MÁR MEGTA-

LÁLTUK!
· Keresünk KONYhAI KIseGíTŐT/KÉZIláNYT délutáni műszakba 

(hétköznap 15h-22h, hétvégén 12h-22h, heti 4-5 munkanap)
· Keresünk önállóan dolgozni tudó, munkájára és önmagára igé-

nyes, minimum 5-6 éves tapasztalattal rendelkező MeNÜs sZA-
KáCsOT!!! Munkaidő: hétköznapokon 6h-14h-ig, 1 000Ft/óra

· Keresünk továbbá önálló, de csapatban is dolgozni tudó és aka-
ró sZAKáCsOT „normál” napi munkarendben heti 4-5 munka-
napra, napi 12 órás műszakba!

Érdeklődni:
Incze Gergely 06 20/352 4220 · info@herminaetterem.hu

Fakivágás, gallyazás, szakszerű metszés, növényvédelem, 
teljes körű kertrendezés, kertépítés, öntözőrendszerek 

kiépítése, karbantartása, kertgondozás. 
Munkáinkat szakszerűen, garanciával vállaljuk: 

www.sunikertek.hu, 06 30/343 7318 ×

1.898 Ft/kg

×

Antialkoholista brigád 
szobafestést, csempézést, gipszkartonozást, 

víz-, villany- kőművesmunkát vállal.

Telefon: 06 20/998 2369 ×

Hirdetés felvétel:
telefonon: 06 24/517 271

e-mail: hirmondo@halasztelek.hu

KERESS MINKET A FACEBOOKON!
facebook/Halásztelek Város hivatalos oldala
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Ha egészségesen, aggodalmak nélkül 
szeretne élni, nézzen be a Máraiba az 
Életmód Klub első előadására. Megis-
merheti, hogyan teheti egészségesebbé 
életét és környezetét. 

Nap mint nap foglalkoztatja az 
embereket, hogy miként élhetnének 
egészségesebben, és hogyan előzhetik 
meg a különböző betegségeket. Az 
egészséges életmódhoz mindenképpen 
szükséges a körültekintően kialakított 
étrend, de ugyancsak fontos, hogy a 
lakásunk, háztartásunk és a kertünk 
vegyszermentes legyen. Észben kell 
tartani, hogy ne fogyasszunk olyan 
élelmiszereket, melyek a növényterm-
esztés vagy az állattartás során kemi-
káliákkal érintkeztek. Hiszen ha egy 
állattal, például egy tehénnel már 

vegyszert etettek, akkor a belőle szár-
mazó élelmiszerek is károsak lesznek 
az egészségünkre. 

Az előadáson Bicskey Tibor, élet-
mód specialista segíti eligazodni a 
közönséget az egészséges életmód vi-
lágában. Az előadó a lapunknak el-
mondta, hogy az egészséges élet lenne 
a természetes állapotunk, mely nagy-
szüleinknek még megadatott. A mai 
világunkban azonban minden felgyor-
sult, a táplálkozásunk, az életmódunk, 
az élelmiszereink is megváltoztak, nem 
beszélve a folyamatos környezetszeny-
nyezésről. Egészségünk romlásáért 
sokszor a takarító-, tisztítószerek és 
kozmetikumok felelősek. A stresszről 
pedig ne is beszéljünk. 

Az előadáson viszont kiderül, ho-

gyan védekezhetünk környezetünk 
ártalmai ellen. Szó lesz az immunerő-
sítésről, a rizikófaktorok kizárásának 
lehetőségeiről, a méregtelenítésről, a 
gyógyszernélküli hatékony terápiák-
ról, valamint az olyan természetes fo-
gyókúrákról, melyekkel könnyen lehet 
eredményeket elérni. Mindehhez vi-
szont fontos, hogy változtassunk gon-
dolkodásunkon és szokásainkon. 

Az első alkalom a Márai Sándor Köz-
művelődési Intézményben lesz április 
25-én (hétfőn), este 6 és 7 óra között, 
majd utána kéthetente hétfőnként.

Szeretettel vár minden érdeklődőt:
Bicskey Tibor • Életmód specialista
Telefon: 06 30/4806259
Személyes konzultáció lehetséges!

P. Szabó Dénes

A kardiovaszkuláris, vagy aerob-edzés az állóképesség, ki-
tartás fokozását célzó edzés. 

Ebbe a kategóriába tartozik minden olyan mozgásforma, 
amely felgyorsítja a pulzusodat, légzésedet, amelytől a test 
izzadni kezd. Tipikus aerob-gyakorlatok például a futás, 
ugrókötelezés, futópadozás, lépcsőmászás, lépcsőgépezés, 
guggolásból felugrás, árnyékbokszolás tartoznak ide.

Elsősorban az éhgyomros kardió kifejezéssel szeretnélek 
megismertetni benneteket. Nekem ez az egyik személyes ked-
vencem. Amikor csak tehetem, szívesen futok ébredés után.

Amíg a szervezetedben cukor található, addig a tested azt 
energiának fogja felhasználni. Amikor viszont már nincsen 
benne szénhidrát, akkor a tested nekilát a zsírok égetéséhez.  
Következtetésképp levonható a tanulság: ha nem töltjük fel 
előre testünk szénhidrát raktárait, akkor hamarabb elfogy a 
glikogén, és gyorsabban jutunk el a zsírégetéshez.

Kardiózz reggel éhgyomorra, mivel ez a létező legjobb al-
kalmak egyike, ha zsírt akarsz veszteni.

Majd ezután következhet a nap első és legfontosabb ét-
kezése, a reggeli! Ezt semmiképpen se hagyjátok ki. Sok 
embertől hallom, hogy „nincs időm rá”, „nem vagyok éhes 
reggelente”, pedig ha ez elmarad, annak bizony káros kö-
vetkezményei lehetnek.

Miért fontos tehát, hogy reggelizz? Lássuk!
Először is ellát energiával, segít a fogyásban, stabilizálja 

a vércukorszintet, véd a betegségek és a stressz ellen. Az 
elfogyasztott reggeli beindítja az anyagcserét, és kiegyen-
súlyozottabbá teheti napodat. Nem hiába hangsúlyozzák 
annyiszor a napi többszöri étkezés fontosságát. A folyama-
tos tápanyagbevitel megakadályozza a súlygyarapodást. Ha 
például napi kétszer étkezel, tested tartalékoló üzemmódba 
kapcsol, és elraktározza azt, amit beviszel, mert azt „gon-

dolja”, hogy nem fog többet kapni. Ha a többszöri étkezé-
seid mellé beiktatod a reggelit is, anyagcseréd megfelelően 
fog működni, és a tested sem fog raktározni!

Persze az sem mindegy mit eszel. A fehérlisztből és cu-
korból készült péksüteményeket és szendvicseket érdemes 
teljes kiőrlésű lisztből készült változatra cserélni. Hozzá-
juk ideális választás lehet pár szelet pulyka vagy csirkemell 
sonka és némi zöldség. Készíthetsz tojásrántottát is, hozzá 
fogyaszthatsz egy szelet rozsos vagy teljes kiőrlésű lisztből 
készült kenyeret, akár puffasztott rizst is.

Az én kedvencem, ami szerintem a legtökéletesebb regge-
li fogás, a magas rost és B-vitamin tartalmú zabpehely. Ehe-
ted vízben/zsírszegény tejben főzve, vagy zsírszegény natúr 
joghurttal. Felturbózhatod egy kisebb maréknyi mandulá-
val, mazsolával, némi gyümölccsel vagy ízesítheted fehérje-
porral is! Isteni finom! 

El is hoztam nektek az én kedvenc reggelim receptjét, 
próbáljátok ki bátran! Diétás zabpelyhes palacsinta, túróval!

Hozzávalók:
tésztához: 30g zabpehely • 25g fehérje por • 1 evőkanál 

mogyoróvaj • 1 tojás
töltelékhez: 30 g zsírszegény túró • 10 g mazsola • 0 %-os 

natúr joghurt • édesítő ízlés szerint • fahéj • citromlé
tetejére: felkarikázott banán • pirított olajos magvak
Elkészítés: Keverd össze a tészta hozzávalóit majd felforrósí-

tott serpenyőben, kókuszolajon süsd meg az elkészített masszát 
(várj, amíg az egyik oldal megpirul, majd fordítsd meg). 

A töltelék hozzávalóit is keverd össze majd kend meg vele a 
már megsült tésztát. Végül díszítsd ízlés szerint. Jó étvágyat a 
reggelihez!

Zsigmond Regina

Életmód klub a máraibaN

Egészséges élet 

kardiózzuNk a jó alakÉrt!
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A koszos ivóvíz több gyermeket öl 
meg, mint a háborúk. Fussunk 

együtt a tiszta ivóvízért a Vivicittán!
UNICEF futó lettem, azaz az utam 

során fontos, hogy jót is tegyek! A víz 
élet! Segíts, hogy mindenkinek jusson 
tiszta ivóvíz!

38 éves vagyok, az elmúlt 36 évem-
ből szinte teljesen kimaradt a sport. A 
futás kb. 1 évvel ezelőtt kezdtem el, 
mert a kollégáim futóversenyre men-
tek, s nem szerettem volna kimarad-
ni. 7 km lefutása volt a cél. Sikerült, s 
azóta valahogy rajtam maradt a futás.  
Több versenyen is részt vettem már s 
pár hete jött a lehetőség, hogy az UNI-
CEF futóinak csapatába jelentkezzek. 

Az UNICEF rendkívül sokféle eszköz-
zel segíti a világ kevésbé szerencsés régi-
óiban élőket, hogy tiszta ivóvízhez jus-
sanak, illetve teszi ugyanezt természeti 
katasztrófák és háborús helyzetek esetén. 

Körülbelül 4-5 liter víz naponta – 
nagyjából ez az a szükséges minimum, 
ami egy kisgyermek túléléséhez feltét-
lenül szükséges: inni, enni, fürödni, 

az alapvető higiéniai feltételeket biz-
tosítani. Szűkösen, hiszen a megfelelő 
fejlődéshez ennek nagyjából négysze-
resére lenne szükség. Sajnos még ez a 
vízmennyiség sem érhető el azonban a 
Föld minden pontján olyan egyszerű-
en, mint nálunk. 

Az UNICEF több mint 100 ország-
ban dolgozik a vízellátás és higiénikus 
szennyvízelvezetés javításáért iskolák-
ban és közösségekben. Sokféle progra-
mot szponzorál és együttműködik csa-
ládokkal, közösségekkel, kormányzati 
szervekkel, és más hasonlóan gondol-
kodó szervezettel. Vészhelyzetekben 
segít javítani a vízhiány és betegségben 
szenvedő közösségek helyzetén.

Azzal, hogy az UNICEF csapatában 
futok, segítem az Ő munkájukat, hogy 
még több gyereknek tudjanak biztosí-
tani tiszta ivóvizet! 

A vállalásom 30 000 Ft adomány 
gyűjtése. A vállalási határidő a 31. Te-
lekom Vivicitta Városvédő Futás idő-
pontja 2016. április 17.

Adományozni az UNICEF honlapján 
az adatlapomon lehet a „TÁMOGASS” 
feliratra kattintva. http://unicefcsapat.
unicef.hu/adatlap/franciska-toth-2

További céljaim, hogy a halásztelki 
Hunyadi Mátyás Általános Iskola Ala-
pítványának gyűjtsek adományokat 
egy LEGO robot megvásárlásához, 
aminek az értéke kb. 200 000 Ft. 

Az adománygyűjtéshez futóversenyt 
szeretnék szervezni a Város támogatá-
sával, a halásztelki futókat összefogva 
egy csapatba egy közös cél elérése ér-
dekében egy nagy futás keretében ez-
zel is népszerűsítve és átadva a mozgás 
örömét!

Fussunk együtt!
Tóth Franciska

uNicef futó lettem

Idén április 2-3-án rendezték meg a Magyar Bajnokságot, 
amit több utánpótlás verseny előzött meg. 
Február 28-án rendezték meg az UTE KAISEI Után-

pótlás Kupát. A versenyen 8 versenyzőnk indult, nagyon 
sikeresen:

Perhács Máté 7 éves kumite 3. hely
Thész Benedek 7 éves kumite 2. hely
Hajo Zeina 10-11 éves kumite 3. hely
Kandev Veliszláv10-11 éves haladó 

kumite 3. hely
Szabó Márton 10-11 éves kumite 1. hely
Végh Vito 12-13 éves haladó kumite 

3. hely
Molnár Mátyás 12-13 éves haladó ku-

mite 3. hely
Olti Balázs kadet kumite 1. hely
Rá egy hétre rendezték meg már 20. 

alkalommal a Kodomo Kupát. A verse-
nyen csak hárman indultak a klubból, de aki elindult, az 
érmes lett: 

Végh Vito 12-13 éves haladó kumite 3. hely
Hajo Zeina 10-11 éves lány kumite 2. hely
Perhács Máté 7 éves fiú kumite 1. hely
A Magyar Bajnokság 1. napján a gyerek és ifjúsági kate-

góriák kerültek megrendezésre. Már ezen a napon sikerült 
egy arany érmet szereznünk, ugyanis Perhács Erhárd sima 

5 győzelemmel Magyar Bajnok lett a 10-11 éves +40kg-
os kategóriában. Ugyanezen a napon Hajo Zeina 10-11 
éves UP lány kumite -35kg és Kandev Veliszláv 10-11 éves 
fiú kumite -40kg kategóriában 3. helyet, Molnár Mátyás 
12-13 éves UP fiú kumite +48kg kategóriában 2. helyet 

szereztek. Az U14 fiú csapat kumitésok pe-
dig (Király Győző, Perhács Erhárd, Miheller 
András) a 2. helyet szerezték meg.

A 2. napon elsőnek tatamira lépő Pin-
tér Dániel 3 igen izgalmas mérkőzés után 
a dobogó legfelső fokára állhatott a kadet 
-63kg-os kategóriában. Ezen a napon a 14 
évnél idősebb sportolók versenyeztek. A lá-
nyok közül Miheller Zsófi (kadet lány kumi-
te -54kg) és Végh Dorka (kadet lány kumite 
+54kg) 3. helyezést értek el. A fiúk közül pe-
dig Kandev Angel (junior +76kg) és Horváth 
Krisztián (U21 -67KG) ezüstérmesek lettek.

Az U18-as csapat kumitében induló lányok (Végh Do-
rina, Hajdu Petra, Miheller Zsófi) 2. helyezést értek el, a 
fiúk pedig (Klein András, Kandev Angel, Pintér Dániel) 3. 
helyezést értek el. 

Rettentő büszke vagyok a csapatomra, hiszen az össze-
sítésben 30 csapat közül az előkelő 6. helyen végeztünk. 
Nagyon sokat dolgoztunk a fenti eredményekért és örülök, 
hogy a sok munka meghozta a gyümölcsét. 

karatÉs sikerek a magyar bajNokságoN!
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Először az alkotás örömét kell meg-
érezni, aztán kezdődhet el igazán a 

festés – vallja Bagaméry Ábelné Hat-
vany Viktória festőművész, aki gye-
rekeket, felnőtteket és nyugdíjasokat 
is tanít otthonában és a város több 
helyszínén. A halásztelki festőművész 
ráadásul nemrég adta ki a kicsiknek 
szóló mesefestőkönyvét is. És ami az 
igazán nagy szám: hamarosan Párizs-
ban, a világhírű Louvre múzeumban 
is kiállít! 

– A rajzóráidon felnőtteket és gyereke-
ket is tanítasz. Hogyan alkot a két kor-
osztály?

– A felnőtt tanítványaim nagyon 
odafigyelnek az óráimon és nagyon 
akarnak haladni. Céljuk van. Ha pe-
dig egy tanítványom odafigyel az órá-
mon, az számomra felbecsülhetetlen. 
Könnyebben haladunk, hisz például 
a felnőttek képesek ugyanazt a fela-
datot többször is megrajzolni, meg-
festeni. Könnyebben elfogadják, hogy 
ez szükséges ahhoz, hogy fejlődjön a 
technikájuk. Mivel a cél ott lebeg a 
szemük előtt, ezért hirtelen nagyon 
látványos az előrelépés. A gyerekekkel 
egy kicsit nehezebb haladni. Más tech-
nikákat kell alkalmaznom a figyelmük 
folyamatos fenntartásához. Fontosnak 
tartom, hogy a gyermek szeressen, 
akarjon rajzolni. Azt szeretem, ha a 
gyermek saját maga szeretne ügyesed-
ni, és nagyon fontos, hogy tényleg ő 
legyen az, aki kíváncsi az alkotás tit-
kaira.  

– Mivel tudod egy gyerek teljesítmé-
nyét növelni?

– Én mindegyik fiatal tanítványom-
mal az alapoktól kezdem. Nagyon 
fontos, hogy lássam a gyermeken az 

érdeklődést. Természetesen egy gyer-
mek minél érdeklődőbb, annál inkább 
tud a technikája is fejlődni.   

– Hogyan méred fel, hogy egy gyerek 
mennyire érdeklődő?

– Nagyon látszik. Már az első meg-
húzott vonalon látom. Az első órán 
adok neki egy speciális feladatot, és 
már ebből tudom, hogy mennyit kell 
majd vele a jövőben foglalkoznom. 
Érződik egy gyermeken, hogy meny-
nyire akar megfelelni egy feladatnak, 
mennyire akarja elvégezni pontosan, 
és mennyire törekszik arra, hogy az én 
segítségemet elfogadja. Engednie kell, 
hogy vezessem.

– Amikor elkezdődik az alkotás, van-
nak bizonyos rajztémák melyeken végig-
haladtok?

– Persze. Megvannak az adott té-
mák és a technika elsajátításának a 
lépései. Az alkotáshoz vezető út vi-
szont minden gyerek esetében más. 
Mindennek viszont az alapja, hogy a 
gyerek megtanuljon „látni”, vagyis a 
világot művészi szemmel legyen képes 
érzékelni.

– Ezt hogyan lehet egy gyereknek meg-
tanítani?

– Már több mint egy évtizede taní-
tok, és kitaláltam egy sor technikát, 
feladatot, melyeken ha végighaladunk 

a siker többé-kevésbé garantált. Mind-
ez a gyermek kitartásától függ.

– Legutóbb a fiatal és idősebb tanít-
ványaid munkáiból állítottál ki a Városi 
Könyvtárban.

– Igen, nagyon büszke vagyok min-
den tanítványomra, és ez a kiállítás 
róluk szólt. A kitartásukról, a tehetsé-
gükről. Az Idősek festőklubjának fia-
talos lendületéről, a tököli idősotthon 
lakóinak szeretetéről, a gyerekek és 
kamaszok kíváncsi, nyitott világáról. 
Érdekes érzés, hogy a  tanítványaim-
mal előbb-utóbb barátokká válunk. 
Mindenki nagyon fontos nekem.

– A kiállításon pedig bemutattad a 
nemrég megjelent könyved is. Ebből mi-
ket tudhat meg az olvasó?

– A varázslatos festőműhely című 
könyvemben a legkisebbekhez szó-
lok. Nekem két gyerekem van, nyolc 
éves Iza és tíz éves Áron, így igen jól 
megfigyelhettem, hogy a legkisebbek-
nek  hogyan tudom segíteni  felfedezni 
a művészet világát. A könyvemben a 
lányom, Iza és én vagyunk a fősze-
replők. Valóban elhangzott beszél-
getések, helyzetek is megjelennek a 
könyvemben. Iza a könyvben hat éves 
cserfes kislányként, mindig felnőtte-
sen, mondhatni entellektuel módon 
kérdez tőlem a művészetről, így köz-
tünk mindig érdekes beszélgetések ala-
kulnak ki. Én arra törekedtem, hogy 
a lányomnak úgy magyarázzam el a 
művészetet, ahogy egy felnőttnek ten-
ném. A könyvemben olyan alapfogal-
makat is megismer az olvasó mint fe-
szített vászon, terpentin vagy kiállítás.

– Hogyan kell ezt elképzelni?
– Hiszem, hogy mese által lehet a 

legjobban tanítani ezt a korosztályt. 
Így a könyv története meseszerű, de 
a szöveg mellett a „Kisokos” részben 
külön elmagyarázom, hogy mit jelen-
tenek pontosan a történetben megta-
lálható idegen kifejezések. A könyvet 
viszont bármelyik korosztálynak aján-
lom, senki sem fog unatkozni. Már 
kaptam visszajelzéseket anyukáktól, 
nagymamáktól, tanárnéniktől is, hogy 
számukra is tanúságos olvasmány volt.

– Szerinted egy óvodáskorú gyereket 
már érdemes múzeumba vinni?

cikk a köv. oldalon folyt.

örömből alkotNi
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– Persze, én már négyéves koruktól 
viszem a gyerekeimet. Szerintem eb-
ben a korban olyan kiállításokra kell 
őket vinni, ahol megfoghatják, köze-
lebbről megfigyelhetik a műalkotá-
sokat. Leginkább az interaktív kiállí-
tásokat ajánlom, melyek bevonják a 
gyerekeket a közös gondolkodásba. 

– És a gyerekek klasszikus vagy mo-
dern festményeket nézzenek?

– Mindkettőt. De igazából az a fon-
tos, hogy a gyerek megérezze a múzeu-
mok, a galériák a kiállítótermek miliő-
jét. A lényeg, hogy már korán érzékelje 
a kulturális élet ezen szegletét is.  

– Nemrég jött a nagy hír, hogy Pá-
rizsban állítasz ki, ráadásul a fran-
cia főváros világhírű múzeumában, a 
Louvre-ban. Milyen érzés volt, amikor 
megtudtad? 

– Ez a hír maga volt a csoda, alig 

akartam elhinni! Mondhatnám kaptam 
egy puszit Istentől. Egy bécsi galéria 
keresett meg, és invitált, hogy vegyek 
részt ezen a kiállításon a képeimmel a 
Louvre-ban, ami egy óriási megtisztel-
tetés számomra. Természetesen elfo-
gadtam. Május 27-én, 28-án és 29-én 
lesz egy nagyszabású, kortárs művészeti 
vásár és kiállítás a francia múzeumban. 
A kiállítás katalógusában, hivatalos 
médiumokban is benne lesz az önélet-
rajzom, melyben szerepel az összes kül-
honi, hazai kiállításom, a Halásztelki 
Művészekkel folytatott munkám, vala-
mint a városunkban végzett kulturális 
tevékenységem is. Így remélem, hogy 
Párizsban is öregbíteni tudom majd 
Halásztelek hírnevét! Egy picit így fel-
kerülhet a nagybetűs festészet világá-
nak térképére is szeretett városom. 

P. Szabó Dénes

A könyvről
Bagaméry Ábelné Hatvany Vik-
tória alias Hatvany Viktória A va-
rázslatos festőműhely című könyve 
megvásárolható a művésznél a 06 
30/940-89-28 telefonszámon, va-
lamint az interneten e-book, vagyis 
digitális formában is. A halásztelki-
eknek rendelés esetén ingyenes a ki-
szállítás, a festőművész házhoz viszi 
a könyvet.

hirdetés

A magyar költészet napját Halásztel-
ken két alkalommal is megünnepel-
tük. Először április 11-én, József At-
tila születésnapján tartottunk meg 
a „Legkedvesebb versem” című sza-
valóversenyt a Városi Könyvtárban. 
A megmérettetést az irodalom iránt 
érdeklődő, 6-19 éves korú fiatalok-
nak hirdettük meg, akik maguk vá-
laszthatták ki a műveket, melyeket 
előadtak a közönségnek.

A második alkalommal, április 12-
én este a művelődési házunk né-

vadója(?), Márai Sándor születésnapját 
ünnepeltük meg a Máraiban (a híres 
író-költő is akárcsak József Attila áp-
rilis 11-én született). A Tanú vagyok 
rá! című előadásban Erdélyi György 
előadóművész „alakult át” Márai Sán-
dorrá, és adta elő mesélős stílusban 
élettörténetét. Az előadásban felidéz-
te, hogy az alkotó miként ismerkedett 
meg feleségével, Matzner Ilonával, be-
cenevén Lolával, és kitért arra, hogy 
Márai az írásaiban az igazságot, valósá-
got és látomásait akarta megjeleníteni.

Az előadásból is kitűnt, hogy az író 
egész élettörténete szorosan összekap-
csolódott a huszadik századi magyar 
történelemmel, hiszen miután a né-
metek, majd később az oroszok be-
jöttek a hazánkba, Márai kénytelen 

volt Nyugatra utazni. Útja Párizsba 
vezetett, és bár fontolgatta, hogy újra 
letelepedik Magyarországon, végül az 
Egyesült Államokba hajózott, ahol 
először New Yorkban kezdett új életet. 
Így az 1956-os eseményekről már a 
tengerentúlról értesült, majd reagált a 
borús hangulatú Mennyből az angyal 
című versével. Bár később az író visz-
szatért Európába, az utolsó éveit az Ál-
lamok nyugati partján, San Diegóban 
töltötte. 1989-ben maga vetett véget 
az életének. A tragikus sorsú író életét 
Erdélyi György, hitelesen, beleéléssel 
adta elő. 

P. Szabó Dénes

a költÉszet ereje 

Erdélyi György, mint Márai Sándor

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: 8:00-17:00. 

Telefon: 06 24/441 725, 06 30/950 1717
JAVÍTÁSNÁL A KISZÁLLÍTÁS INGYENES!

www.megoldasszerviz.hu
Minőségi szolgáltatás elérhető áron már 17 éve! ×
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2016. április 19-én, kedden 17 órakor
KÉZIMUNKA KIÁLLÍTÁS
ünnepélyes megnyitója a Városi Könyvtárban
A kiállítás megtekinthető a könyvtár nyitvatartási ideje 
alatt május 1-ig.

TABUK NÉLKÜL
Korunk betegségeinek fizikai-, lelki és szellemi háttere
Előadó: Dr. Szabó László természetgyógyász, 
Pránanadi avató mester
2016. május 6. 18 óra
Márai Sándor Közösségi Ház
A belépés ingyenes

MAZSOLA ÉS TÁDÉ
Az Ametist bábszínház előadása
2016. május 7. 10 óra
Márai Sándor Közösségi Ház

ÁLLANDÓ PROGRAMOK
Az Összefogás Egyesület taggyűlései:
kéthetente keddenként 19 órakor
2016. április 12.; 2016. április 26.; 2016. május 10.

Lányok, Asszonyok Kézimunka Klub
Foglalkozásai: kéthetente szerdán 14-16 óra között
Időpontja: április 27., május 11.
A klub tagjai számára ingyenes a varrógép használata!
Vezeti: Halmai Jánosné

Halásztelki Társasjáték Kör
Foglalkozásai: pénteken 18:00 -22:00 óra között.
Vezeti: Nyúl Ferencné

Sakk-kör
keddenként 17:00-20:00 óra között; Vezeti: Sitkei András

SZÍNI MŰHELY
pénteken 15:00-20:00 között, 
Vezeti: Csizmadia Ákos színművész

Garabonciás Egyesület
Foglalkozásai: csütörtökön 19:00-21:00 között
Vezeti: Popov Szimeonov Trifon

Halásztelek Mozgáskorlátozottak 
és Nyugdíjasok Egyesülete
Foglalkozásai: csütörtökön 14:30–16:00 óra között
Vezeti: Királyné Vaskó Erzsébet

Halásztelki Nyugdíjas Baráti Kör Egyesület
Foglalkozásai: kedden 14:00-16:00 óra között
Vezeti: Szilágyi Emilné

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

HATHA JÓGA
kedden: 18-20 óra között, 
Vezeti: Farkas Andrea, jógaoktató
Részvételi díj: 1 200 Ft/alkalom

KRISTÁLYVIRÁGOK–KRISTÁLY TANFOLYAM
Betegség miatt szünetel 1 hónapig!
páros héten, kéthetente, szerdán: 18-20 óra között
Vezeti: Pödör Seres Anita, 
Részvételi díj: 2 500 Ft/alkalom

Néptánc Szakkör Óvodásoknak
minden pénteken 16:30-17:30 között
Vezeti: Kulcsár Luca és Győri Sipos Gergő

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

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

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

• 2016. áprilisi 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



KulTúRA 2016. április

– 15 –

K Ö N Y T Á R 
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

www.halasztelek.hu

Gyűjtsük össze 
közösen játékainkat!

A Márai Sándor Közösségi Házban egy kiállítást szervezünk,  
melyen be szeretnénk mutatni gyermekkorunk kedvenc játékait. 

Szeretnénk, ha minél többen elhoznák a féltett „kincseiket”.

 

Idézzük fel a múltat régi játékainkkal, 
hogy gyermekeink is megismerhessék őket!

A játékok leadhatók: a művelődési ház irodájában  
csomagolva és névvel ellátva!

2016. május 8. Vasárnap
15 órai kezdettel 

a Márai Sándor művelődési házban.
Mozgáskorlátozottak, Nyugdíjaosk Egyesülete

Anyák napi nótadélután

KÉZIMUNKA KIÁLLÍTÁS

2016. április 19-én, kedden 17 órakor
ünnepélyes megnyitója a Városi Könyvtárban

A kiállítás megtekinthető 
a könyvtár nyitvatartási ideje alatt május 1-ig.

Lapunkat rendszeresen szemlézi a megújult

www.observer.hu

Köszönetünket fejezzük ki mindenkinek aki Kovács József temetésén 
2016. április 5-én elkísérték Őt utolsó útjára,  

valamint részvétüket fejezték ki a hozzátartozóknak és a családnak. 
Kovács Tibor és családja



Halásztelki Majális, futás
és egy vidám zenés nap!

2016. május 1. Sportcentrum

9:00-tólKispályás Majális Foci Kupa

Csapatok nevezését várja Ács Gusztáv a 06 20/276 9984 telefonszámon április 30-ig!

10:00 Ünnepélyes megnyitó, 

POM-PON lányok közreműködésével Köszöntőt mond Stefanik Zsolt alpolgármester

10:30-tól Családi örömfutás indítás a Sportcentrum körül nevezés részletei

a Halásztelek Város facebook oldalán vagy a 06 20/911 1801 telefonszámon

11:00-tól Táncvarázs Se társas tánc, kisbalett, showtánc, hipp-hopp, 

 
disco táncosok fellépése

13:00-tól Dance Earth Se bemutató

14:00-tól Hunyadi Iskola Kelta Varázs formációja, Ír táncbemutató

14:15-tól Dance of Desting Tánciskola növendékeinek bemutatója

14:30 Budo Fight Karate  bemutató

A délelőtt folyamán a Vass-Pár Kft. által üzemeltetett színes mesevonat szállítja a gyerekeket!
Egész napos szórakoztató műsor. Vidám nosztalgikus dalok (sláger, operett, musical, sanzon) 

kicsiknek és nagyoknak neves énekművészek előadásában, meglepetés vendéggel.

A programot színesítik a különböző táncos egyesületek fellépői:
Táncvarázs SE | DancEarth Egyesület | Hunyadi Iskola Ír Tánccsoportja | Dance of Desting Tánciskola

Mindenkit szeretettel várunk!


