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Negyven évet eltölteni egy munkahe-
lyen ritka, és főleg egy település szol-
gálatában. Dr. Kucerova Sznezsana 

1975-től dolgozik háziorvosként Halásztel-
ken. Mindig fő feladatának tekintette a bete-
gek magas színvonalú ellátását, kedvességé-
vel, odafigyelésév el igyekezett megkönnyíteni 
a páciensek mindennapjait. A munkája során 
hivatástudattal, nagyfokú szakmaisággal és 
emberséggel végezte feladatát. A helyi közös-

ség szolgálatában sokat tevő orvosnőt a Kép-
viselő-testület 2009-ben díszpolgári címmel 
tüntette ki.

Április 20-án Polgármester úr, a házi-
orvos kollégák, a meghívott vendégek 
búcsúztunk el Tőle nyugdíjba vonulá-

sa alkalmából. Megköszöntük eddigi munká-
ját, és nyugalmas, egészségben, békességben 
eltöltött nyugdíjas éveket kívántunk. 

Balról: Végváriné Nyíri Lídia Szociális-, Egészségügyi és Környezetvédelmi bizottság elnöke, dr. Szisz János 3.sz. körzeti háziorvos, 
dr. Fodor József 2.sz. körzeti háziorvos, dr. Füredi Béla 1.sz. körzeti háziorvos, dr. Gál Péter 4.sz. körzeti háziorvos, 
dr. Spilevszkaja Natália gyermekorvos, dr. Kucerova Sznezsana nyugdíjba vonult háziorvos, Szentgyörgyi József polgármester, 
Török Istvánné nyugalmazott alpolgármester, városunk díszpolgára, 
dr. Baloghné Nagy Edit címzetes főjegyző és Stefanik Zsolt alpolgármester  

Négy évtizede 
a település szolgálatábaN
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Szentgyörgyi József polgármes-
ter, napirend előtt elsőként be-

számolt a két testületi ülés közötti 
időszak fontosabb eseményeiről, és 
a lejárt határidejű határozatok végre-
hajtásáról.

Az ülés első napirendi pontja ke-
retében a Képviselő-testület megtár-
gyalta és rendeletet alkotott a 2015. 
évi költségvetés teljesítéséről.  Ösz-
szességében megállapítható, hogy 
szigorú, felelős gazdálkodással, jelen-
tős pályázati eredmény nélkül a ta-
valy évi költségvetés átlépte az 1 md 
Ft-ot, noha a tervezés csak 900 mFt 
körüli költségvetéssel számolt, mely-
nek köszönhetően az idei év közel 55 
mFt maradvánnyal indulhatott.

Ezután a képviselők megtárgyalták 
a házi orvosi körzetek módosításáról 
szóló önkormányzati rendeletet, me-
lyet egyhangúlag elfogadtak. A mó-
dosítás szerint 2016. május 1-től a 3. 
számú házi orvosi körzetből  a Kato-
na József utca,  az Ady Endre utca, 
a Krúdy köz, valamint a Heltai köz 
átkerült a 4. sz. körzetbe,  így mind-
két körzetben  közel azonos számú a 
lakosságszám.

Halásztelken az építések jelentős 
számát a legfeljebb 300 m2 összes 
hasznos alapterületű új lakóépület 
építések jelentik. Január 1-től az épí-
tési törvény ezekre az építésekre be-
vezette az egyszerűsített bejelentési 
eljárást. A településképi véleménye-
zési eljárásról szóló önkormányzati 
rendelet módosítására azért került 
sor, hogy az egyszerűsített bejelenté-
si eljárás esetén is kötelező legyen az 
építtetőnek és tervezőjének kikérni 
településképi véleményt, és ne épül-
hessenek meg a továbbiakban sem a 
hatályos rendeletekkel, Helyi Építési 
Szabályzattal és Szabályozási Tervvel 
ellentétes lakóépületek.

A negyedik napirend a Bánki Do-
nát utca és a Kandó Kálmán utca 

12,00 méteres útszélesítést célzó sza-
bályozás hatályon kívül helyezéséről 
szóló előterjesztés volt. A képvise-
lő-testület az előterjesztést elfogadta, 
és módosította a helyi építési sza-
bályzatról szóló 8/2005.(IV.6.) szá-
mú önkormányzati rendelet. 

A soron következő napirend témá-
ja a közterület-használat rendjéről 
szóló 22/2006.(VI.28.) számú ren-
delet módosítása volt. 

Majd egyhangúlag elfogadta a 
Képviselő-testület  a 2015. évi elle-
nőrzési terv végrehajtásáról szóló be-
számolót.  

Külterületi telkek belterületbe 
vonására vonatkozó kérelmeket tár-
gyalt a testület, és névszerinti sza-
vazassál döntött az Önkormányzat 
tulajdonában lévő 2314 Halásztelek 
1604 hrsz-ú ingatlan eladásáról.

Döntöttek a képviselők arról, 
hogy Halásztelki Humánszolgál-
tató Központba integrálva, külön 
szakmai egységként létrehozzák az 
Idősek Nappali Foglalkoztatóját, és 
elfogadták  a gyermekjóléti és gyer-
mekvédelmi feladatok elmúlt évi el-
látásának beszámolóját, valamint az 
egészségügyi alapellátásban résztvevő 
háziorvosok beszámolóját.

Következő napirend megtárgya-
lását követően úgy döntött a Kép-
viselő-testület, hogy a Dr. Vaszileva 

Kucerova Dimitrova Sznezsana tu-
lajdonában lévő 2314 Halásztelek 
949/5. hrsz. alattti ingatlan ½ tulaj-
doni hányadát, az ingatlan társashá-
zasítását követően megvásárolja.

Utolsó előttiként a Római Katoli-
kus Egyház kérelmét elfogadva dön-
töttek arról, hogy 2016-ban a temp-
lom felújítására, karbantartására 500 
ezer forint támogatást biztosítanak, 
a helyi önszerveződő közösségek 
pénzügyi támogatásának rendjéről 
szóló a 4/2015.(II.12.) rendeletében 
foglaltak szerint. 

Az „Egyebek” napirend keretében 
öt előterjesztés megtárgyalására ke-
rült sor. 

Elsőként a Halásztelek 859/6 hrsz. 
és 859/7 hrsz. alatti ingatlanok tel-
kének egyesítéséről, majd a Magyar-
ország 2016. évi költségvetésről szó-
ló törvény alapján az önkormányzati 
étkeztetési fejlesztések támogatására, 
valamint az Óvodai kapacitásbőví-
tést célzó beruházások támogatására 
kiírt pályázaton való részvételről szü-
letett döntés. 

Elfogadták a képviselők az Ön-
kormányzat 2016. évi közbeszer-
zési tervére vonatkozó javaslatot. A 
terv a Hunyadi Mátyás Általános 
Iskola, Gimnázium és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény belső 
udvarának felújítását, valamint a II. 
Rákóczi F. út és Óvoda utca járda- és 
parkoló építést tartalmazza. 

Végül, valamennyi képviselő támo-
gatta  Stefanik Zsolt alpolgármester 
aláírásgyűjtő kezdeményezését, peti-
ció benyújtását a nemzeti fejlesztési 
miniszterhez, mint a Kormány köz-
lekedéspolitikájáért felelős miniszte-
réhez, melynek tárgya: „Egyetért-e 
Ön azzal, hogy a gyorsabb és bizton-
ságosabb közlekedés érdekében – ál-
lami finanszírozással – körforgalmi 
csomópontok épüljenek az M0-ás 
halásztelki le- és felhajtójához?”

Baloghné dr. Nagy Edit
címzetes főjegyző

Ülésezett a képviselő-testÜlet
A Képviselő-testület 2016. április 20-án tartotta munkaterv szerinti rendes 
ülését a Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár Liszt 
Ferenc Hangversenytermében.
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Tisztelt Halásztelki
Lakosok!

Stefanik Zsolt alpolgármester 
kezdeményezésére aláírásgyűjtés 
kezdődött. A petíció Dr. Seszták 
Miklós Nemzeti Fejlesztési Minisz-
terhez kerül benyújtásra, „A közle-
kedés biztonságosabbá tétele érde-
kében”. címmel.
Az aláírói íven található kérdés a kö-
vetkező: Egyetért-e Ön azzal, hogy 
a gyorsabb és biztonságosabb közle-
kedés érdekében – állami finanszí-
rozással – körforgalmi csomópon-
tok épüljenek az M0-ás halásztelki 
le-és felhajtójához?

Ennek az ívnek aláírásával Önök is 
hozzájárulhatnak a kezdeményezés 
sikeréhez! 
A polgármesteri titkárságon is meg-
tehetik ezt – ügyfélfogadási időben 
– vagy érdeklődjenek a képvise-
lő-testület tagjaitól az egyéb aláírási 
helyszínekről. 
Amennyiben telefonon egyeztetni 
szeretne, hívja a következő számok 
valamelyikét: 06 20/575-5000 vagy  
06 20/932 2394
Várjuk Önöket aláírásra, egyben 
köszönjük megtisztelő segítségét! 
Halásztelek Város Képviselő-testülete 

Lapszám: 1.

NAIH nyilvántartási szám: NAIH-97474/2016
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Egy választópolgár a kezdeményezést csak egy aláírással támogathatja!

ALÁÍRÁSGYŰJTŐ ÍV

Lakcím

Egyetért-e Ön azzal, hogy a  a gyorsabb és biztonságosabb közlekedés érdekében - állami finanszírozással - 
körforgalmi csomópontok épüljenek az M0-ás halásztelki le-és felhajtójához?

Saját kezű aláírás

Alulírottak kinyilvánítjuk, hogy az alábbi tárgyú petíció tartalmát megismertük,azzal egyetértünk, és támogatjuk:

Az aláírások Dr. Seszták Miklós Nemzeti Fejlesztési Miniszterhez, mint a Kormány közlekedéspolitikájáért felelős miniszteréhez kerülnek benyújtásra, a közlekedés biztonságosabbá tétele érdekében.

Olvasható családi és utónév

Olvasható családi és utónév Saját kezű aláírás

Az aláírást gyűjtő polgár

A jelen aláírásgyűjtő íven található személyes adataim kezeléséhez önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulásomat adom az alábbiakban részletezettek szerint. Az ezen az aláírásgyűjtő íven található személyes adatok adatkezelője [Stefanik
Zsolt], elérhetősége [e-mail: zsolt@hunyadi.halasztelek.hu; telefonszám:06/20-575-5000]. Az adatkezelés célja petíció benyújtása [Dr. Seszták Miklós Nemzeti Fejlesztési Miniszter,"A közlekedés biztonságosabbá tétele érdekében". ] ügyben. Az
adatkezelés időtartama [2016.04.15.-a cél megvalósulásáig]. Az adatokhoz az adatkezelőn kívül hozzáférhet még: [Nemzeti Fejlesztési Minisztérium]. Az adatkezelés az érintettek jelen aláírásgyűjtő íven szereplő aláírásával kifejezett önkéntes
hozzájárulásán alapul. Az adatkezelés nyilvántartási száma: [NAIH nyilvántartási szám: NAIH-97474/2016]. Az adatkezelő elérhetőségén bármikor kérheti személyes adatai törlését, helyesbítését, az adatkezelésről tájékoztatást kérhet az
adatkezelésről. Amennyiben az adatkezelő az ilyen kéréseket nem teljesíti, vagy egyéb, az Ön jelen aláírásgyűjtő íven tárolt személyes adataival kapcsolatos jogsérelme esetén jogait az információszabadságról és információs önrendelkezésről
szóló 2011. év CXII. törvény 21. § szerint bíróságon érvényesítheti, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat."

Negyven évet eltölteni egy munka-
helyen ritka, és főleg egy település 
szolgálatában. Dr. Kucerova Sznezsa-
na 1975-től dolgozik  háziorvosként 
Halásztelken. Mindig fő feladatának 
tekintette a betegek magas színvo-
nalú ellátását, kedvességével, odafi-
gyelésével igyekezett megkönnyíteni 
a páciensek mindennapjait. A mun-
kája során hivatástudattal, nagyfokú 
szakmaisággal és emberséggel végezte 
feladatát. A helyi kö-
zösség szolgálatában 
sokat tevő orvosnőt 
a Képviselő-testület 
2009-ben díszpolgári 
címmel tüntette ki.

Április 20-án a 
Polgármester úr, a 
háziorvos kollégák, 
a meghívott vendé-
gek búcsúztunk el 
Tőle nyugdíjba vo-
nulása alkalmából. 
Megköszöntük eddigi 
munkáját, és nyu-
galmas, egészségben, 
békességben eltöltött 
nyugdíjas éveket kí-
vántunk.

Dr. Kucerova Di-
mitrova Sznezsana Bulgáriában Polikra-
iste-ben született. Nagyapja,  nagyanyja, 
majd szülei bolgárkertészettel foglalkoz-
tak Magyarországon. Sznezsana doktor-
nő, ahogy mindenki ismeri a középiskola 
befejezése után jött Magyarországra, mi-
után felvételt nyert a Semmelweis Orvos-
tudományi Egyetemre. 1974-ben végzett 
az Általános Orvostudományi Karon, és 
egy nagyon rövid kitérő után 1975. janu-

ár 1-jétől Halásztelken lát el háziorvosi 
feladatokat. A munka mellett mindig a 
családja volt a legfontosabb, már közép-
iskolás korában, de később egyetemis-
taként is a szünetben sokat dolgozott a 
szülei kertjében. A halásztelki háziorvosi 
munka választásában is erőteljesen moti-
válta, hogy így szülei közelében marad-
hatott, és ezért nem a professzora által 
javasolt kórházi belgyógyászati praxist 
választotta. Később háziorvosi szakvizs-

gát tett, egész életében, 
képezte magát, az új is-
meretek megszerzésére 
soha nem sajnálta az 
időt, az energiát.

Férje, Vaszilev Vasz-
ko szintén orvos a tele-
pülésen, fogorvosként 
negyven éve gyógyítja 
a hozzáfordulókat. Egy 
fiuk született, Kaloján, 
aki édesapja hivatását 
választotta, fogorvos.

Azt mondja nagyon 
gyorsan elszaladt ez a 
negyven év, de ha újra 
kezdhetné, ismét ezt a 
pályát választaná. Bol-
dog embernek mond-
hatja magát, mert sze-

rette a munkáját, a betegek elfogadták, 
szeretik, tisztelik. Háziorvos kollégáival 
is jó munkakapcsolatot alakított ki.

A doktornő szívvel, tudással mindig a 
betegek érdekét szolgálta, egyéni gond-
jait, céljait mindig alárendelte az orvosi 
esküből fakadó kötelezettségének.

Kívánjuk, hogy erőben, egészségben, 
boldogságban töltse megérdemelt nyug-
díjas éveit családjával, unokájával.

Négy évtizede  
a település szolgálatábaN

Elkészült Halásztelek első elektromos töltőállomása a Somogyi Béla utca 
50. előtt. Azt gondoljuk, hogy a modern város legfontosabb jellemzője a 
környezettudatosság, a jó életfeltételek tartós megteremtése! Az önkormány-
zati épületek nyílászáróinak cserélése és a külső hőszigetelések után szeret-
nénk nyitni a a napelemes áramtermelés felé is. Az iskola bővítése után azt 
tervezzük, hogy az elfogyasztott áram nagy részét meg is tudnánk termelni 
a tetőn elhelyezett napelemekkel és a töltőállomás energiaigényét is napelem 
biztosítaná

Halásztelki elekromos töltőállomás
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2016. májusától megváltozik a havi egy-
szeri zöldhulladék elszállítás (lerakás) 
helyszíne. 2016. május 27.-én, pénte-
ken már nem a Polgármesteri Hivatal 
parkolójában, hanem a Sportcentrum 
hátsó udvarán lehet az összegyűjtött, 
bezsákolt, kötegelt zöldhulladékot le-
rakni, 14:00–17:00 közötti időszakban, 
halásztelki lakcímkártya bemutatásá-
val. Megközelítése a Hold utca felől, 
megkerülve a Sportcentrumot a kerítés 

melletti földúton, behajtás a hátsó 
nagykapun. Az Aries halásztelki ügyfél-
szolgálatán, illetve a CBA-ban megvá-
sárolható kék színű Aries-es zsákokban 
kihelyezett zöldhulladékot a szemétszál-
lítási napokon elszállítják a háztartások-
tól, valamint csütörtöki nap kivételével, 
munkanapokon 7:00–17:00 óra között 
korlátlan mennyiségben 8 Ft/kg díjért 
leadható a szigetszentmiklósi telephe-
lyükön (Határ út 12-14.).

változás a zöld Hulladék gyűjtésbeN

Az önkormányzati munka szépsége, amikor a szalagokat 
kell átvágni és mosolyogni a fényképezőkre, de a min-

dennapi munkában általában konfliktusokat kell kezelni. A 
tizenegyezer lakos egyéni érdekei sokszor ütköznek a közös-
ség érdekeivel, legyen szó akár adózásról, területfejlesztés-
ről, közlekedésről vagy a szomszéd vitákról. 

Most két konfliktusról szeretnék írni: az egyik az új terü-
leteken a járdák hiánya, a másik pedig a területfejlesztésért 
szedett önkormányzati hozzájárulás mértéke.

A 2008-as gazdasági válság után lassult a lakáspiac bő-
vülése. Nyolc év bizonytalanság után és a CSOK hatására 
napjainkban azonban újra sok ingatlan épül Halásztelken. 
Tavaly az állandó lakosok száma 380 fővel emelkedett és 
még mindig 1000 főre becsüljük azokat az itt élőket, akik 
nem létesítettek állandó lakcímet.

Sok feszültség keletkezik a gyors ingatlanvásárlásokból és 
az információk hiányából, ezért hirdetésekkel és óriáspla-
kátokkal szeretnénk segíteni a vásárlás előtti tájékozódást! 
Sok levelet kapok, amelyben a frissen beköltöző lakosok 
kérdezik, hogy mikor épül burkolt út az utcájukban, mert 
az eladó azt ígérte, hogy „még az idén kész lesz”. 

Eddig azt az elvet alkalmaztuk, hogy akkor építettünk uta-
kat, ha az utcában lévő ingatlanok 90%-a beépült. 2013-tól 
az állam elvette a gépjármű-adó 60%-át – ebből építettük 
az utakat és újítottuk fel a régieket – ezért nehézséget okoz 
lépést tartani a beépüléssel. Azt tapasztaltuk, hogy az új te-
rületen lakók nem építenek járdákat és sokan növényeket 
telepítenek a kerítés mellé a járdák helyére. Nincs jogsza-
bályi kötelezettség arra, hogy a lakosoknak kell járdát épí-
teniük, de a településen az elmúlt 66 évben az a gyakorlat 

alakult ki, hogy mindenki megépítette az előtte lévő járdát, 
ezért nem szedtünk erre a célra adót, ezen a rendszeren nem 
szeretnénk változtatni. Legtöbb új lakosunk építési vállal-
kozótól veszi az ingatlanját, ezért hívtuk fel a figyelmüket 
hirdetésünkkel, hogy követeljék meg a vállalkozótól a járda 
és az árok elkészítését, a vállalkozók pedig úgy tervezzék 
meg az eladási árat, hogy az tartalmazza ezek költségét. Szi-
gorítjuk az útépítés előfeltételeit, akkor építünk utakat, ha 
elkészül az utcában a járdák 80%-a.

A 2005-ös Helyi Építési Szabályzat módosítása a tele-
pülés szabad területeinek nagy részét belterületbe vonta és 
építési övezetbe sorolta. Több mint ezer építési telek lett a 
szántókból úgy, hogy nem gondoskodtak a növekedésből 
adódó óvoda, iskola, rendelő és parkok költségeinek elosz-
tásáról. A belterületbe vonásból eredő vagyonnövekedés 
az ingatlantulajdonosoké lett, miközben az iskola, óvoda, 
parkok, rendelők, utak építésének költsége az itt élő lako-
sokra hárult. 2006-ban az önkormányzati választások után 
bevezettük a telekadót, hogy a beruházások költségeit azok-
ra hárítsuk, akik a haszonélvezői voltak a növekedésnek, de 
ennek mértéke csak részben fedezte a kiadásokat. Szeren-
csére az uniós források jókor érkeztek, így tudtunk iskolát, 
bölcsődét építeni.

A növekedést nem tudjuk megállítani, vagy engedjük a 
belterülettel szomszédos telkeket beépülni, vagy rendezet-
len foltok keletkeznek a lakóövezetekben. Ezért döntöttünk 
úgy, hogy minden belterületbe vont telek után két millió 
forint településfejlesztési hozzájárulást kérünk az infra-
struktúra építéséhez. Ez persze sérelmes annak, akinek a 
területe kimaradt a 2005-ös belterületbe vonásból, ugyan-
akkor, ha nem vállaljuk ezt a konfliktust, az ott felépülő 
lakásokba költözőknek nem lesz óvodai, iskolai férőhelyük.

A város fejlődése közös érdekünk! Szeretném, ha a vá-
rosunkba költözők új otthonra lelnének Halásztelken, 
ugyanakkor szeretném megőrizni a régebben itt élők által 
teremtett értékeket is. Ha mindenki számára színvonalas 
intézményeket, köztereket szeretnénk biztosítani, egyezte-
tésre és kompromisszumokra van szükség, hogy megtalál-
juk az arany középutat!

Szentgyörgyi Jószef 
polgármeser 

tisztelt lakosok! kedves Halásztelkiek!
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A Halásztelki Tündérkert Óvodá-
ban minden évben megemléke-

zünk, műsort rendezünk a kis ovisok 
számára a költészet napja alkalmából. 
Hagyományt szeretnénk teremteni ez-
úton azzal, hogy a jeles napon a mai-
hoz hasonló tisztelettel álljunk József 
Attila születése és a magyar költészet 
előtt.

Kivételes nap volt április 11-e a gye-
rekek számára. Az ünnepséget Urbán 
Miklósné óvodavezető beszéde nyitot-
ta meg, ki – mint mindig – a gyerekek 
nyelvén mondta el, miért is örven-
deztetnek meg bennünket a fellépő 
előadók, óvónők.

Az óvoda báb- és zenei munkacso-
port tagjai összefogtak és egy csodála-
tos dalos-verses-mesés előadást adtak 

elő magyar gyermekirodalmi művek-
ből. Hallani lehetett Weöres Sándor, 
Kányádi Sándor, Tamkó Sirató Károly, 
József Attila remekeit; a báb munka-

csoport tagjai pedig Zelk Zoltán:  
„A három nyúl” verses meséjét adták 
elő. A hangulatot fokozta Bóbita meg-
elevenedése, Igonda László gitárkísé-
rete, Zaveczki Ica néni fuvolazenéje és 

további hangszerek – furulya, ritmus-
hangszer – megszólaltatása s szívün-
ket melengette a tavaszi rigócsiripelés 
hangja. 

Végül Fekete Violetta vezetésével 
a gyerekekkel együtt, egyszerre ver-
seltük Weöres Sándor: „Mi volnék?” 
c. versét. Radnóti Miklós „Bájoló” c. 
versének dalos előadása pedig, minket, 
felnőtteket is andalított.

Köszönet a résztvevő előadóknak, akik 
szívüket-lelküket is ünneplőbe öltöztet-
ve adták át magyar költőink remekeit; és 
köszönet Legény Tamásnak a hangosítá-
sért. Hock Sirsom Katalin óvodapeda-
gógus „A csoda nem a vers, hanem az őt 
befogadó gyermek. A csoda a kapcsolat. A 
csoda az adomány, ami a költészet.” 

(L. Békési Júlia)

költészet Napja az óvodábaN

Az óvodai nevelő oktató munkát a 
gyermekek számára vonzó progra-

mok és rendezvények is segítik. Óvo-
dánk 2016. március 3.-án ünnepelte 
fennállásának 6. évfordulóját. A szüle-
tésnap alkalmából egy vidám hangu-
latos délelőttöt töltöttünk el együtt, 
az óvoda dolgozói, szülők és gyerekek. 
Az ünnepet színesítette a szigethalmi 
óvónői bábcsoport előadása. Ezen kí-
vül kézműveskedtünk,  énekeltünk, 
körjátékokat játszottunk. Jó étvággyal 
fogyasztottuk el a hamburgert és az el-
maradhatatlan finom születésnapi tor-
tát. Április végén bensőséges megható 
ünnepségen köszöntöttük az édesanyá-
kat, nagymamákat, gyerekekkel együtt 
sütött süteményekkel kínáltuk őket.

Május 27.-én Sukoróra kirándulunk. 
Erre a napra, mivel szabadtéri program-
ról van szó, B tervünk is van. Esős idő 
esetén a Természettudományi Múzeum-
ba látogatunk.

Május 30.-án délelőtt, itt az óvodá-
ban tartjuk meg a gyereknapot. Ezen a 
napon sorversenyekkel, táncházzal, arc-
festéssel, csillámtetkókkal, kézműves-
kedéssel kedveskedünk a gyerekeknek. 

Szeretnénk, ha éreznék, hogy mennyire 
fontosak nekünk. 2016. június 3.-án a 
Márai Sándor Közösségi Házban tartjuk 
óvodai évzáró és ballagási ünnepségün-
ket. Mindkét csoport a szórakoztatáson 
kívül ízelítőt ad majd az v során tanul-
takból.

Minden kedves olvasónak jó egész-
séget,és kellemes nyarat kíván a Süni 
Óvoda apraja-nagyja.

a süNi óvoda Hírei 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! ×

SZIGET 
ZÁRSZERVÍZ

Minden típusú zár javítása,  
cseréje olcsón, szakszerűen, garanciával!

 
Telefon: 06 70/701 7843

JAVÍTÁS VAGY CSERE ESTÉN A KISZÁLLÁS INGYENES!

www.szigetzarszerviz.hu ×

hirdetés

×

● RövidáRu ● KöTÉL  
● KReaTív ÜzLeT ●

•minőségi kötelek 4 mm–16 mm-ig,  
•redőnyhúzó zsinór-, gurtni minden méretben

•nemzeti szalagok 10 mm–51 mm-ig 
•extra bútorszállító heveder

HaLáSzTeLeK, KOSSuTH LaJOS u. 1. 
NYiTva TaRTáS:  

H.–P.: 9:00–17:00, Sz.: 9:00–12:00
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ballagás a HuNyadibaN

A ballagási ünnepséget az udvaron 
tartottuk. Miután körbejártuk 

az iskolát és elfoglaltuk a helyünket a 
szülők és hozzátartozók gyűrűjében, 
Cseresznyés Tímea Krisztina énektu-
dásával kápráztatott el bennünket. Az-
után Kósa Róbert Reményik Sándor: 
Mi mindig búcsúzunk című versével 

köszönt el tőlünk. „Mondom néktek: 
mi mindig búcsúzunk. Az éjtől reggel, a 
nappaltól este, A színektől, ha szürke por 
belepte...” A legszemélyhezszólóbb be-
szédet az igazgatónő, Juhász Zoltánné 
mondta, aki név szerint kiemelt minket, 
és mindenkihez intézett egy-két kedves 
szót, jókívánságot. Csibi Annamáriának 

és jómagamnak, Kiss Rebekának abban 
a megtiszteltetésben volt részünk, hogy 
nevünket az aranykönyvbe írhattuk. 
Debreceni Martina mondott beszédet a 
11. a osztály nevében, és többek között 
Márai Sándor alábbi soraival búcsúzott 
tőlünk: „Nemcsak mi haladunk az uta-
kon, az utak is haladnak velünk. Az utak-
nak céljuk van. Minden út összefut végül 
egyetlen közös célban… De ezt csak utolsó 
pillanatban értjük meg, közvetlenül a cél 
előtt.” 

Bennünket Katona Bernadett képvi-
selt, a Simon Bence által íródott beszé-
det olvasta fel. Köszönetet mondtunk 
előző osztályfőnöküknek, Lobisevné 
Pályi Magdi néninek, továbbá tanára-
inknak és szüleinknek is. A beszédben 
lelepleztük önmagunkat, és bevallot-
tuk, hogy előszeretettel dobtuk fel a 
szürke hétköznapjainkat valamilyen 
jópofa kis csínytevéssel. „Egy véletlen 
leesett kilincs miatt Heni néni kinn ra-
gadt, mi meg természetesen nem tudtuk, 
hogy mi történik...” „Hiányozni fognak 
a közös falfestő, lakberendező és asztalos 

cikk a köv. oldalon folyt. 

A Hunyadi Mátyás Gimnázium kapuit április 29-én egy újabb végzős osz-
tály hagyta el. Ez az osztály a mienk: a 12.a. Osztályfőnökünk Fülöpné Tóth 
Henrietta volt, akit mi csak „Heni mama”-ként emlegetünk.
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Újra műveltségi verseNy a bocskaibaN
2016. április 15-16-án került megren-
dezésre immár tizenhetedik alkalommal 
a Bocskai István Református Műveltségi 
Vetélkedő, melynek témája az ’56-os forra-
dalom és szabadságharc – magyar és egye-
temes műveltség a II. világháború végétől 
1958-ig. A versenyre – hagyományosan 
– határon túli református középiskolákból 
is érkeztek szép számmal. Kézdivásárhely, 
Szatmárnémeti, Nagybereg (3 csapattal), 
Nagykőrös, Kecskemét, Hódmezővásárhely, 
Vác, Pécs (2 csapattal) református középis-
kolái képviseltették magukat a versenyen a 
halásztelki csapat mellett, mely mindig ver-
senyen kívül indul.

A versenyzők a korszakhoz köthető 
mozgalmi dalokkal készültek, amit már 
pénteken ebéd után előadtak. A csapa-
toknak biológiából DNS makettet kellett 
készíteniük, amit külön pontoztunk. A 
kecskeméti csapat applikációt készített, 
amiért különdíjban részesültek.

A Vetélkedő hivatalos megnyitója a re-
formátus templomban volt délután. Jelé-
nyi László lelkipásztor és Papp Kornél 
igazgató köszöntötte a megjelenteket. A 
nyitó-istentiszteletet követően – az ün-
nepi vacsora után – a kísérőtanárok ta-
nácskozására került sor az iskola könyv-
tárában, ahol kölcsönösen beszámoltunk 
az eltelt év eseményeiről, együtt örülve 

a sikereknek és együtt gondolkodva az 
intézményeket érintő problémák meg-
oldásán. 

Április 16-án következett a verseny 
második része. A zsűri (Szontagh Pál – a 
Református Pedagógiai Intézet igazgató-
ja, Szalkay László – a szigetszentmiklósi 
Kossuth utcai gyülekezet lelkipásztora, 
Kecskés István – a Diákújságírók Egye-
sületének elnöke) őrködött a verseny 
felett, de feladatuk volt a csapatok által 
újrahasznosítható anyagokból készült 
alumíniumkohó makett pontozása ké-
mia tantárgyból is.

Nem kis feladat egy ilyen jellegű vetél-

kedőre felkészülni, hiszen a diákoknak 
nem csak egy tantárgyból kell tanulniuk, 
ha jó teljesítményt szeretnének elérni. A 
vetélkedő anyaga pedig magába foglalta 
a tárgyalt időszak történelmét, egyház-
történelmét, művelődéstörténetét (iro-
dalom, zene, festészet, építészet, film-
művészet témakörökben), földrajzát, 
politikai földrajzát, illetve a matematika, 
kémia, fizika és biológia történetét, jeles 
alakjait és azok munkásságát. 

Szombaton a csapatoknak mintegy 
négy óra állt rendelkezésére a sorban 
kiosztott feladatlap megoldására. A fel-
adatok nem voltak egyszerűek, de egy 
nemzetközi szintű vetélkedőn ez telje-

sen természetes. Ebéd után került sor 
az eredményhirdetésre és díjkiosztásra. 
Idén első helyezett lett az Arany János 
Református Gimnázium, Szakközépis-
kola és Kollégium (Nagykőrös), második 
a Kecskeméti Református Gimnázium, 
harmadik pedig a Nagyberegi Refor-
mátus Líceum (Kárpátalja). A Bocskai 
csapata idén is versenyen kívül indult, 
eredményükkel – holtversenyben – a 2. 
helyezést érték volna el. 

Ezzel azonban még nem ért véget a 
program. Délután Budapesten folytat-
tuk, ahol a Terror Házába látogattunk.

Ezekkel a közös élményekkel feltarisz-

nyázva indultak haza a csapatok azzal az 
elhatározással, hogy jövőre ismét részt 
vesznek a vetélkedőn.

Kállai Attila igazgatóhelyettes

A zsűri Feszült figyelem

A győztes csapat: Arany János Református 
Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 
(Nagykőrös)

cikk folytatása

órák…” A végén Bernadett arra kérte a 11.-es osztályt, 
hogy vegyék át tőlünk a stafétabotot. Nos, reméljük, hogy 
a fiatalok komolyan veszik ezt a kérést, és nem szereznek 
még több ősz hajszálat a tanárainknak. Az ünnepség végén 
Gábrisch Viktória előadott még egy gyönyörű prózát, Csibi 
Annamária éneke alatt pedig eleresztettük a lufinkat. Ne-

héz, fájó pillanat volt ez, a hunyadis éveinktől való búcsút 
jelentette.

Egy ajtó becsukódott mögöttünk, de egy másik most 
nyílt ki. Kívánjanak nekünk sok szerencsét az érettségihez, 
és kérem, drukkoljanak, hogy senkinek ne akadjon össze a 
nyelve a szóbeli vizsgáinkon.

Kiss Rebeka
12.a
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Amikor Jézus a földi életében munkálkodott, rengeteg 
tanítványa volt, de a tanítványai között volt tizenkettő, 

akikkel folyamatosan együtt volt, és rajtuk keresztül mutat-
ta meg másoknak is, és a mai tanítványoknak is, hogy mit 
tud cselekedni az életünkben.

A tizenkét tanítvány nagyon különböző volt. Fülöp visz-
szahúzódó, csendes egyéniség volt, Péter pedig örök izgá-
ga, forrófejű és vehemens természet. János elmélkedő tí-
pus volt, Jakab pedig nagyon gyakorlatias. János mindig a 
legnagyobb bizalommal és hittel fordult 
Jézus felé, Tamás pedig örök kételkedő 
volt. Ráadásul János az idősebb tanítvá-
nyokhoz mérve szinte még gyerek volt. El 
tudjuk képzelni, hogy mennyi konfliktus 
forrása lehetett a különböző természetük 
és vérmérsékletük, mennyi problémát 
okozhatnak a generációs különbségek is. 
De nemcsak egyéniségükben voltak na-
gyon különbözőek, hanem az előéletük is 
nagyon más volt. Ott van köztük Máté, 
aki vámszedő volt, mielőtt Jézus tanítvá-
nya lett. A vámszedők az elnyomó róma-
iak segítségével gazdagodtak meg, cserébe 
az elnyomó rómaiakat támogatták. De ott 
volt közöttük Jakab, Taddeus, Júdás és Simon, akik zélóták 
voltak. A zéltóák éppen a rómaiak ellen küzdöttek és az 
őket kiszolgáló vámszedők ellen is. El tudjuk képzelni, mi-
lyen lehetett egy volt vámszedőnek négy zélótával egy asz-
talhoz ülni. És ha mindez még nem lett volna elég konflik-
tus forrása, ott volt az a különös helyzet is, hogy volt köztük 
öt halász és négy zélóta, akik külön kis köröket alkothattak 
a csoporton belül, a többiek pedig vagy egymással fognak 
össze, vagy pedig a csoport szélére kerülnek magányosan.

Különös dolog, hogy Jézus közelében ezek az emberek 
eggyé kovácsolódnak. Azok, akiket egyébként elválasztott 
volna a nagyon különböző vérmérséklet vagy éppen a ge-

nerációs különbség, Jézus közelében elkezdik kiegészíteni 
egymást. Azok, akik máshol gyűlölték egymást, Jézus kö-
zelében testvérekké válnak. Természetesen lehettek köztük 
súrlódások. Azonban amikor Jézus lesz a szívük ura, és el-
kezdi tisztogatni és formálni szívüket, megtanulnak élő és 
szeretetteljes közösséget alkotni. A súrlódások sem távol 
viszik őket egymástól, hanem minden alkalommal, amikor 
konfliktust élnek meg, egyre inkább megtanulnak megbo-
csátani és megbékélni.

Ez történik az első pünkösdkor is. Hi-
szen Jézus Krisztus a Szentlélek által to-
vább folytatja munkáját. Amikor a Szent-
lélek Isten munkája nyomán megalakul a 
jeruzsálemi gyülekezet, ugyanolyan hét-
köznapi, nagyon különböző, és nagyon 
esendő emberek gyűltek össze, mint ami-
lyenek mi is vagyunk. Azonban azt olvas-
suk, hogy „állhatatosan, egy szívvel, egy 
lélekkel voltak a templomban”. Hiszen 
amikor Jézus lesz úrrá mindnyájuk szívé-
ben, és a Szentlélek elkezd bennük mun-
kálkodni, elkezdi újjá teremteni szívüket, 
akkor ugyanarra az útra, ugyanarra a sze-
retetre vezérel házaspárokat, családokat, 

gyülekezeteket. Jézus a Szentlélek által ugyanezt a munkáját 
végzi ma is, azok életében, akik nyitott szívvel keresik őt. 
Legyen érte áldott a neve!

Szeretettel várjuk pünkösdi alkalmainkra!
Május 12. csütörtök – 13. péntek – 14. szombat 18 órá-

tól: bűnbánati istentiszteletek.
Május 15. vasárnap 9.30: ünnepi, konfirmációs istentisz-

telet úrvacsorával, és gyermek-istentisztelet.
Május 16. hétfő 9.30: ünnepi istentisztelet legátus (lel-

késznövendék) szolgálatával, és gyermek-istentisztelet.
Jelényi László

református lelkész

püNkösdi közösség

Mária-köszöntő a Gömbtemplomban
2016. május 21.szombat 18-órára négy kórus jön össze 

a halásztelki római katolikus templomban, Mária köszöntőre. 
Mindenkit szeretettel hívunk.

„Zúgó szél, égi vihar.
 Jöjj a Lélek lángjaival...
Erőddel a szíveken zúgj átés szellőztesd ki minden zugát,
szellőztess ki országot, népet,az egész, nagy földkerekséget”.
Az ifjúsági ének soraival hívjuk, várjuk a pünkösdi Lelket. Azt a Lelket, akinek erejével az apostolok bát-
ran hirdették: Krisztus él! Akinek erejével nem féltek fenyegetéstől, gúnytól, szidástól, börtöntől. A tiltás 
ellenére bátran vitték minden emberhez a jóhírt, mert „...inkább kell engedelmeskedni Istennek, mint az 
embereknek...” És terjedt, földi erő nélkül, földi hatalom nélkül. Sőt azok ellenére. 
És aki átjárta a lelkeket, átjárt falvakat, városokat, országokat, birodalmakat. Ahogy valaki írta, tizenketten 
kezdték, és miatta harangoz az egész világ. Sőt, megáll a világ az Ő tiszteletére, megáll minden vasárnap.  
A munka szünetével hirdeti hívő és hitetlen, keleten és nyugaton: „..a hét első napján...” a sír már üres volt. 
Amíg lesz vasárnap, szavak nélkül is hirdeti: Krisztus feltámadt! És ez, éppen ez a pünkösdi Lélek üzenete: 
„...tűz, mely éltet embert, családot, földet, népet”.

Kispál György plébános
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Az idei Föld Napja akcióban, hat 
konténert töltöttünk meg szeméttel 

a gát és a Sportpálya mögött és minden 
virágtartó beültetésre került.

Köszönöm a több mint száz lakos se-
gítségét, így alig négy óra alatt végeztünk 
az egész napra tervezett programmal! 

Külön köszönet a Hunyadi Iskola 9. 
osztályának – akinek osztályfőnöke Sán-
dorházi Anikó – a szorgos munkát és 
konyha dolgozóinak a finom ebédet és 
süteményt! 

Szentgyörgyi József 
polgármester 

Föld Napja

Antialkoholista brigád 
szobafestést, csempézést, gipszkartonozást, 

víz-, villany- kőművesmunkát vállal.

Telefon: 06 20/998 2369 ×

×

HaLáSzTeLKi TáRSaSHázKezeLő 
iNgYeNeS TaNácSadáST TaRT TáRSaSHázi ÜgYeKbeN. 

MiNdeN PÉNTeKeN 17:00–18:00 KözöTT, 
Szent László tér, Márai Sándor Közművelődési Intézményben,  

a volt kávézóban. E-mail: eszterhazkezelo@gmail.com

hirdetés
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Megnyitottunk!
• esztétikai és konzerváló fogászat
• gyermekfogászat
• fogszabályozás
• szájsebészet
• implantológia

Címünk:
2030 Érd, Angyalka utca 1/A

(Főposta épületében a Stop Shopnál)
Időpontfoglalás:
+36 20/971 1655
www.sanoral.com

Fogászati kezelések
A LTAT Á S B A N !

×

táNcvarázs a majálisoN

Az idei Majális sem maradhatott 
el a Táncvarázs SE sokszínű mű-

sora nélkül. A megnyitóval debütált 
a Táncvarázs SE pom-pon csapata, 
akik “szívhez szóló” műsorukkal 
nagy mosolyt csaltak a közönség ar-
cára. Ezután láthattuk a legkisebbek 
balett műsorát, betekintést nyerhet-
tünk a hip-hop és a társastáncok vi-
lágába, valamint a show és disco tán-
cosok is lenyűgözték a közönséget. A 
táncosok a következő hónapokban 
sem tétlenkednek, keményen edze-
nek az év végi utolsó versenyekre, va-
lamint több fellépésen is részt vesz-
nek a közeljövőben, mint például a 
Tündérkert Óvoda kerti partija vagy 
a Hunyadi ÁMK Gyereknapi mű-
sora. Az egyesülethez folyamatosan 
lehet csatlakozni, valamint várjuk 
nyári táncos napközis táborainkra is 
a jelentkezéseket! 

Részletek a www.facebook.com/
tancvarazs oldalon! 
Várunk szeretettel, 

légy Te is csapatunk Tagja!

2014. őszén nyitottuk meg a Napsugár 
Családi Kuckót, azzal a céllal, hogy 

elsősorban a Halásztelken élő családok-
nak kínáljunk programokat, foglalkozá-
sokat. Szolgáltatásainkat folyamatosan 
bővítettük, bővítjük a mai napig, hogy 
mindenki megtalálja a neki tetsző prog-
ramot. 

Hétköznap délelőtt 9:00-12:00-ig 
Cseperedők „mini bölcsi” csoportunkba 
fogadjuk a 1,5-3 éves gyerekeket. A cso-
port célja, hogy a gyermek szülővel vagy 
szülő nélkül, heti néhány alkalommal 
kis létszámú gyermekközösségbe járjon, 
ezzel elősegítve a későbbi közösségbe 
szoktatást. Még a gyermek nálunk van 

(játszunk, tornázunk, bábozunk, mon-
dókázunk, alkotunk), az anyának lehető-
sége van kicsit fellégezni, ügyet intézni, 
bevásárolni, stb. 

Terveink között szerepel, hogy szep-
tembertől igény szerint egész napos gyer-
mekfelügyeletet is biztosítsunk, ezzel le-
hetősévé téve, hogy a munkába visszatérő 
szülők gyermekeit is fogadni tudjuk. 

A hétköznap délutánok az ovisoké és 
kisiskolásoké: őket várjuk gyermek jógá-
val, ovis angollal, gyermek sakkal, havon-
ta egyszer báb előadással. Nyáron pedig 
immáron második alkalommal indulnak 
el napközi táboraink, melyekre szeretet-
tel várjuk a gyerekeket.

2015. tavaszától Szalay Nikolett gyer-
mekpszichológus várja azokat a szülőket, 
akik segítséget szeretnének kapni gyer-
mekük nevelésével kapcsolatban, tanács-
ra, megerősítésre van szükségük. Szintén 
2015-től lehetőség van babakellék köl-
csönzésre is (babamérleg, pihenőszék, 
mellszívó, elektromos hinta, utazóágy). 

Aktuális programjaink és órarendünk 
megtalálható a honlapunkon: 

www.napsugarkucko.hu
Keress meg minket bátran, ha szeretnél 

valamilyen programot/foglalkozást tarta-
ni, és helyet keresel hozzá, vagy ha szeret-
nél valamilyen foglalkozáson részt venni!

Napsugár Családi Kuckó
Telefon: 06 30/444 3453, Halásztelek

programok kicsikNek és NagyokNak 

VÉRADÁS HALÁSZTELKEN 
2016. június 9. (csütörtök) 14:00–18:30-ig

Süti, szendvics, tea (a szokásos)
Minden véradónk kap egy 10 000 Ft-os üdülési utalványt! 

Helyszín: Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár

INGYENES 
GYEREKRUHA BÖRZE

2016. június 07. 9:00-12:00-ig
Márai Sándor Közművelődési Intézmény 

és Városi Könyvtár
Halásztelki Humánszolgáltató Központ 

Védőnői Szolgálatának szervezésében

hirdetés
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A nagyszínpadon délelőtt 11-től már javában szólt a 
zene, és számos fiatal korosztály mutatta meg a tánc-

tehetségét. Tánckritikus legyen a talpán, aki meg tudja 
mondani, hogy melyik produkció volt a legötletesebb. Az 
mindenesetre bebizonyosodott, hogy városunkban számos 
tehetséges fiatal él minden korosztályból. Arról nem is be-
szélve, hogy a fiatalok minden táncfajtában bebizonyítot-
ták tehetségüket. A Táncvarázs Sportegyesület növendékei 
Serkédi Gabriella irányításával  társastáncban, kisbalettben, 
showtáncban, hip-hop és disco táncokban is hatalmasat 
alakítottak. A Nemes Szilvia vezette Dance Earth Sporte-
gyesület halásztelki csoportja és a Dance of Destiny bemu-
tatója is ugyancsak számos táncfajtát vonultatott fel. A sok 
stílus mellett külön kuriózum volt a Hunyadi Iskola Kelta 
Varázs névre hallgató formációja, mely az ír tánc világát 
hozta el a színpadra. Utánuk következtek a Budo Fight Ka-
rate fiataljai, akik a távol-keleti harcművészetbe nyújtottak 
betekintést. 

A színes előadásokat egy „retroperett” vagyis egy ret-
ro-operett zárta, melyet három slágerénekes, az Országos 
Nóta Verseny győztesei, Borszéki Éva, Kristóf Dániel és 

Lakatos Dóra adtak elő. A Musical-varázs énekiskolában 
végzett előadók számos ismert szerzeményt elénekeltek, így 
felcsendült a „Hajmási Péter, Hajmási Pál”, a „Hétre ma 
várom a Nemzetinél” és még sok híres operett-betét. 

Mindenkinek, főleg a segítőknek köszönjük a részvételt 
a rendezvényen! 

Külön köszönet a finom lángosért a Mozgáskorlátozot-
tak Egyesületének, a futás szervezéséért Tóth Franciská-
nak, a rajtszámok és az egyéb díszletek festéséért a Ha-
lásztelki Művészeknek, a Márai Sándor Közművelődési 
Intézmény dogozóinak, a Városüzemeltetés dolgozóinak, 
külön a konyha dolgozóinak is a finom süteményért! A 
helyszín biztonságát a Rendőrség és a Polgárőr Egyesület 
biztosította. 

A nagy köszönet még a GYÖRÖK Kft-nek a támoga-
tásért, a Gil’s Burgernek az önzetlen felaján-lást, amely-
ben sok hamburgert osztottak szét ingyenesen a gyere-
keknek!

P. Szabó Dénes

táNcos május elseje
Zenétől és tánctól volt hangos május elsején a Németh 
Ferenc Sportcentrum előtti pódium. A délelőtt viszont a 
sportról szólt: a kicsik és nagyok a kispályás foci kupán 
is részt vehettek a hátsó focipályán, vagy futhattak egy 
kört a futóversenyen. 
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küzdeNi a végsőkig

– Péntek este 7 óra van. A veled egy-
korú fiatalok ezidőtájt már rég lazíta-
nak, esetleg az esti bulira készülődnek. 
Te azonban nemrég érkeztél a boksz 
edzésről. Nem fárasztó ez az életmód?

– Igazából azért nem fárasztó, mert 
én választottam ezt az életstílust. Míg 
a társaim bulizni mennek, addig én 
edzeni járok. Persze én is bulizhatnék, 
de nem akarok. 

– És miért nem akarsz?
– A bokszolással komoly céljaim 

vannak, melyeket el szeretnék érni. 
Ehhez viszont szigorúnak kell lennem 
magammal.

– Mik a céljaid?
– Mindenképpen az olimpiai első he-

lyezés. Ha nem ez lenne a célom, lehet 
nem is bokszolnék ilyen komoly szinten. 

– Elég magasra helyezted a lécet. 
– Igen, de az Olimpia csak évek 

múlva kezdődik. Addig még van 
időm felkészülni mind fizikálisan 
mind lelkileg. Az Olimpián viszont 
csak akkor indulhatok, ha Magyaror-
szágon válogatott leszek, majd kvótát 
szerzek a nemzetközi kvalifikációs 
tornán. Utána már egyenes az út az 
Olimpiáig. 

– Hogy elérd a célod, hányszor kell 
edzened egy héten?

– Egy héten négy alkalommal 
edzem, de mindenképpen be kell vál-
lalnom plusz edzéseket is ahhoz, hogy 
elérjem a célom. Tehát nem árt a négy 
alkalom mellett futni, úszni, vagy 
erősíteni fekvőtámasszal, felüléssel, 
súlyzós edzéssel vagy fekvenyomással.

– Amikor átlagos edzésen veszel részt, 
hogyan készülsz fel? 

– A bemelegítés során a csapatból az 

edzőm, Csipkés Barnabás, ismertebb 
nevén Csipi, kiválaszt egy embert, 
aki a többieket vezeti. A bemelegítés 
során először pár percet futunk, köz-
ben csinálunk egy-két feladatot, majd 
leállunk és gimnasztikázunk. Miután 
ezzel végeztünk, következik az ár-
nyékboksz, ami háromszor két percig 
tart. Elképzeljük, hogy előttünk áll az 
ellenfél, mint egy mozgó célpont. A 
zsákolás során egy zsákot bokszolunk, 
a kesztyűzés során pedig már egy 
konkrét emberrel kell küzdenünk.

– Ha versenyre készülsz, változtatsz 
valamit a felkészüléseden?

– Nem, ugyanúgy heti négyszer 
edzem. Csak annyi a különbség, 
hogy ha versenyre készülök, akkor a 
verseny előtti napokban vissza lehet 
fogni az edzést. Ilyenkor inkább „pör-
getünk”, vagyis azt gyakoroljuk, hogy 
minél rugalmasabbak legyünk, gyor-
sabb legyen a lábmunkánk.   

– Sok időt töltesz az edzőteremben. 
Nem zavar a lemondás?

– Az edzések mellett jut időm a ki-
kapcsolódásra is. A barátnőkkel pedig 
időnként el tudunk menni bulizni. 
Itt az a lényeg, hogy mindezt korlátok 
közt tegyem. Ha elmegyek bulizni, 
akkor ügyelek arra, hogy másnapra 
ne fáradjak ki. 

– Mi lesz a következő megméretteté-
sed?

– A következő bokszolásom júni-
usban lesz, egy nemzetközi versenyen 
Szlovákiában. Most erre készülünk a 
csapattal. Én ifi, vagyis a 16-18 évesek 
kategóriájában indulok, 64 kilóban. De 
persze időközben előfordulhat, hogy 
más meccsre is meghívást kapunk.

– Külföldön már számos helyen bizo-
nyítottál. Melyek voltak ezek a helyek?

– Voltam már kétszer Olaszországban, 
egyszer Assisiben, másszor Rosetóban. 
Csehországban Prágában bokszoltam, 

Németországban pedig több alkalom-
mal Leisnigben, Halásztelek testvérvá-
rosában. Pár napja jöttünk haza.

– Melyik versenyedre vagy a legbüsz-
kébb?

– A 2014-es mérkőzésemre Assisi-
ben, mely az Európa Bajnokság volt. 
Akkor még junior kategóriában in-
dultam, 66 kilóban. Harmadik he-
lyezést értem el. Nagyon szép meccs 
volt, egy jó ellenféllel. 

– Ki inspirál, a kedvenc bokszolód?
– Mohamed Ali, mivel nagyon tet-

szik a stílusa. Több videófelvételt és 
a dokumentumfilmet is megnéztem 
róla a YouTube-on, és kicsit olyan ér-
zésem volt, mintha magamat láttam 
volna. Persze, tudom, ez kicsit túlzás! 
De én is, akárcsak ő, szeretek a ring-
ben ide-odaugrálni, és én se rohanom 
le az ellenfelem, hanem taktikázom. 
Mohamed Aliról dokumentumfilmet 
is néztem, mely nem a mindennapi 
életére koncentrált, hanem a boksz-
pályafutását követte végig. 

– Ha már filmek, melyik a kedvenc 
bokszos filmed?

– A Millió dolláros bébi, mivel na-
gyon tudja motiválni az embert. Na-
gyon sokszor megnéztem, és bevallom 
őszintén, mindig elsírtam magam a 
végén. Nagyon jó film. Mindenki, 
aki sportot űz, annak csak ajánlani 
tudom. Nagyon motiváló. 

– A mestered, Csipi egy nagyszerű ta-
nár. Te miért tartod őt jó mesterednek?

– Csipi számomra azért a legjobb 
edző, mert nemcsak szakmailag, de 
barátként is mellettem áll. Amikor 
edzés van, Csipi a mesterem, amikor 
véget ér az edzés, a barátom. Ő olyan 
ember, hogyha bármi bajom van, és 
szükségem van rá, bármikor számít-
hatok rá. 

– Ha a kitartásról esik szó, Csipinek 
mi a legfontosabb tanácsa?

– Csipi mindig azt mondja nekem 
és a csapatnak is, hogy ki lehet kap-
ni, de küzdeni kell a végsőkig. Ne 
úgy hagyjuk el a szorítót, hogy nem 
tettünk meg mindent a győzelemért. 
Harcolni kell, nem szabad megadni 
magunkat! A becsvágy és a hit. Csak 
ez számít.

P. Szabó Dénes

Kiss Tündi tizenhárom éves kora óta bokszol sportsze-
rűen. A Halásztelken Tücsiként ismert lány nemcsak 
városunk szorítójában bizonyított, de külföldről is 
érmekkel tért haza. 2014-ben már az Európa Bajnok-
ságon szerezte meg a harmadik helyezést. Idén június-
ban lesz 18 éves, de úgy néz ki, Tücsinek világraszóló 
tervei vannak.

Lapunkat rendszeresen szemlézi a megújult

www.observer.hu
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Szebbnél-szebb alkotások kerültek 
ki a Városi Könyvtárban megren-

dezett Kézimunka kiállításon. A tárla-
ton a Halásztelki Lányok, Asszonyok 
Kézimunka Klub és a Szigethalmi 
Édesanyák Klubjának tagjai állítottak 
ki. Az eseményt városunk alpolgár-
mestere, Stefanik Zsolt nyitotta meg, 
aki rögtön egy különös gondolattal 
indította a beszédét. Stefanik Zsolt el-
mondta, amikor felkérték, hogy nyis-
sa meg a kiállítást, úgy érezte, bajban 
van, hiszen a téma távol áll tőle. Így 
utána olvasott, hogy mit ír a kézimun-
káról a Wikipédia, sőt egy kis videót 

is nézett a horgolás rejtelmeiről. Az 
alpolgármester viszont minél többet 
gondolkodott a témán, rájött, hogy az 
mégiscsak közel áll hozzá. – Mindig 
egy személy jutott eszembe: az édes-
anyám – mondta, visszaemlékezve a 
régi időkre, amikor ő és családja a té-
vét nézték, míg édesanyja sálat kötött 
vagy terítőt hímzett. – Ezek a pulóve-
rek és sálak nem csak melegek voltak, 
hanem nagyon szépek. Anyám a szí-
ve-lelkét beletette ezekbe a munkák-
ba – emlékezett vissza. Stefanik Zsolt 
arra kérte a közönséget, hogy ápolják a 
hagyományt, adják át a tudást a lánya-
iknak és az unokáiknak, hogy az érték 
fennmaradhasson.

A megnyitó után Halmai Jánosné, 
vagyis Halmai Éva köszöntötte a megje-
lenteket. Éva elmondta, hogy Halásztel-
ki Lányok, Asszonyok Kézimunka Klub 
2012-ben alakult harminckét tagból, 
mely szám jelenleg ötvenkét főre nőtt. A 
klubban 12-14 fő mondhatni aktív tag, 
ők többnyire mindig jelen van a foglal-
kozásokon. Mellettük azonban többen is 
vissza-visszatérnek a közös munkákhoz, 
még ha elfoglaltak is mindennapjaik.

A klub célja egy olyan kis közösség 
létrehozása volt, melyben a tagok két-

hetente két órát együtt tölthetnek be-
szélgetve, kézimunkázva, rádiózva. Ha a 
pedig a csapatba új tag érkezik, és netán 
nem ért a kézimunkához, Halmai Éváék 
szívesen megtanítják neki a fortélyokat, 
és örülnek, ha az új tag a munkában ki-
bontakozhat és sikereket ér el. 

A klubtagoknak a mostani kézimun-
ka-kiállítás a harmadik közös tárlata. 
Ahogy a falakon és a tárlóban megfi-
gyelhették a látogatók, a klub különféle 
technikákat alkalmaz: van kötés, horgo-
lás, hímzés és gobelin is. A kiállítók kö-
zött díjazottak is voltak, úgymint Süliné 
Rózsika, aki korábban egy Camponá-
ban rendezett kiállításról hozott haza dí-
jat, valamint Eitel Anikó, aki a gyermek 
kiegészítőiért kapott elismerést. 

Éva köszönetet mondott az önkor-
mányzatnak, hogy a klub rendelkezésére 
bocsátotta a termet a Városi Könyvtár-
ban, valamint megköszönte a segítségét a 
Márai Sándor Közművelődési Intézmény 
alkalmazottainak is, hogy segítették a ki-
állítás megrendezését. A hölgy továbbá 
örömét fejezte, hogy a saját klubtársai 
mellett a Szigethalmi Édesanyák Klubja 
is elfogadta a meghívásukat.

Beszédének végén Éva arra is kitért, 
hogy sajnálatosmód egy olyan világan 
élünk, amelynek nincs szüksége a két 
kézzel készített tárgyakra. A klub tagjai 
azonban éppen a finom, kézi megmun-
kálás miatt szeretik az alkotásaikat. Éva 
szerint: – Az igazi öröm, ha büszkén vi-
seljük saját munkáinkat, mert azok mi 
magunk vagyunk! 

P. Szabó Dénes

a kétkezi muNka, miNt érték ANyáK-NApjA
Hagyomány már,hogy Anyák napján 
az Óvodások köszöntik a Nyugdijas 
Baráti Kör Egyesület Nagymamáit. 
Igy történt ez Május 8-án a klub-
napon is. A Tündérkert óvodásai a 
Kipp-Kopp csoport köszöntött ben-
nünket.Kedves kis műsorukat édes-
séggel és üditővel köszöntük meg.

Nyugdijas Klub vezetősége

AnyáknApi nótAdélután

2016. május 8. „Anyáknapi nótadél-
után” Márai Müvelődési 2 házban. 
Ismét megrendeztük a gyáli Nóta-
kör tagjaival a városi nótadélutánt. 
A müsorra kb: 100-120 ember volt 
kiváncsi, aki ismét nem csalódott. 
Csodálatos nóták és dalok hangzot-
tak el a közönség örömére.az 5 tagú 
cigány zenekar szolgáltatta a zenét, 
és 9 fő fellépő énekes biztositotta 
a jó hangulatot. a műsor kezdetén 
Királyné Vaskó Erzsébet Elnök asz-
szony köszöntötte a közönséget,Fe-
inek György: Csak addig menj haza 
cimű versével köszöntötte az Édes-
anyákat és Nagymamákat, majd 
a Város nevében Stefanik Zsolt 
alpolgármester köszöntötte az ün-
nepet egy csodálatos délután után, 
minden fellépő névre szóló emléket 
kapott, és az elköszönő záró nóta 
után egy szép vendéglátással ért vé-
get ez a gyönyönyörü nap. Köszön-
jük a város vezetésének a segitséget,  

a tagtársainak a sok finomságot 
amit készitettek és vendégül láthat-
tuk a fellépő művészeket. Végül de 
nem utólsó sorba kívánunk „Szabó 
Gyula” tagtársunknak javulást a 
műtét után ami akadályozta , hogy 
nem tudott velünk lenni.! Abban a 
reménybe zárom a cikket, hogy re-
mélem mindenki várja a következő 
„NÓTA DÉLUTÁNT”
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áLLANDÓ pROGRAMOK
Lányok, Asszonyok Kézimunka Klub
Foglalkozásai: kéthetente szerdán 14-16 óra között
Időpontja:  május 11., június 8.
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

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

Bokréta Néptánc Egyesület
Foglalkozásai: hétfőn 18:30-20:00 óra között
Vezeti: Tóth Mihályné

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

„KISBOGáR” készségfejlesztő foglalkozás piciknek
Csütörtökön 10:00-11:00 óra között, 
Vezeti: Kenesei Holics Réka 

HATHA jÓGA
kedden: 18-20 óra között, 
Vezeti: Farkas Andrea, jógaoktató
Részvételi díj: 1 200 Ft/alkalom
VÁROSI FESTŐKLUB IDŐSEKNEK
minden páratlan héten kedden 9-10 óra között
Vezeti: Bagaméry Ábelné Hatvany Viktória
Részvételi díj: 500 Ft/alkalom 

FESTÉKCSEpp TANFOLyAM
hétfőnként: 16-19 óra között
Vezeti: Pödör Seres Anita
rajz- és vizuális kommunikáció szakos tanár
Részvételi díj: 7 000 Ft/hó (anyagköltséggel együtt)

ANGyAL és KRISTáLy TERápIA TANFOLyAM
szerdánként: 18-20 óra között
Vezeti: Pödör Seres Anita, Részvételi díj: 2 500 Ft/alkalom

SALSA TANFOLyAM
minden szerdán kezdő19:00–20:00, haladó 20:00–21:00
Vezeti: Németh Sándor, Részvételi díj: 5 000 Ft/hó

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

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

• 2016. májusi 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

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

www.halasztelek.hu
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TÜNDÉREK, VITÉZEK 
„Tündér ha lehetnék...” 

Jó hírünk van: lehetsz tündér, lehetsz vitéz,  
ha ellátogatsz a IX. Halásztelki Mesenapokra  

a Szent László térre a fenti időpontban.  
Öltözz fel tündérruhába és járd el tündértáncodat, 
vagy öltsd magadra vitézi felszerelésedet és álld ki a 

„Halásztelki Vitézlő Oskola” próbáit, védd meg  
a tündéreket, hogy  kellemesen,  

lelkesen tölthessük el együtt az időt!
 

Nagy szeretettel várjuk műveiteket PÁLYÁZATRA.
Rajzoljátok le, készítsetek illusztrációt  
kedvenc tündér- vagy vitézmeséitekről  

bármilyen technikával A4-es rajzlapon!
Készítsetek tündéri, vitézi tárgyakat!

Öltöztessétek fel babáitokat tündéreknek!
 

A pályázati anyag leadási határideje:  
2016. szeptember 20.

HALÁSZTELKI MESEMÁTKÁK 

IX. HalászteleKI mesenapoK
2016. szeptember 30-október 1.

június 24-én pénteken délutántól zenés szórakoztató műsor 
gyerekeknek, tiniknek, majd este a felnőtteknek, melyben 
fellépnek a Muzsika TV kedvencei is.

25-én délelőtt: Ünnepi Szentmise a Görög Katolikus 
Templomban, körmenet a Szent László térre, 
koszorúzás Szent László focikupa és egyéb sportversenyek

délután: Helyi és környékbeli civil egyesületek fellépése,
játszóház, egészségcentrum bemutató, vetélkedők

20:00 órától: Honeybeast élő nagykoncert
Retro Disco B. Tóth Lászlóval éjfélig

Mindkét napon üzemel a NÉMeTH vidáMPaRK

Minden halásztelki lakost szeretettel várunk!
A rendezvény ingyenes!

Szent LáSzLó nap
2016. június 24–25-én a Sportcentrumban

Meghívó 
2016. június 4-én szombaton 

16.30 órai kezdettel 
a Szent László téren 

az Összefogás Halásztelekért 
Egyesület szervezésében 

és rendezésében 
a Nemzeti Összetartozás 

Napján, 
a trianoni békediktátum 

évfordulóján 
megemlékezésre kerül sor. 

A rendezvényre szeretettel 
és tisztelettel várjuk

Halásztelek lakosságát! 
Koszorúzási szándékukat  
az egyesület elnökének  

Földes Lászlónak 
a 06 30/287 8420-as telefonszámon 

szíveskedjenek jelezni.
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KÉZI ANYAGFELTÖLTŐ RAKTÁROS
munkakörbe munkatársat keresünk.

engineering
CASCADE

®

A Cascade 
Engineering 
Europe Kft. 
amerikai 
tulajdonú,
elsősorban 
autóipari 
alkatrészeket 
gyártó vállalat.

Cím: 2314 Halásztelek, Kisgyár u. 23. - HR osztály
E-mail: allas@cee.hu

Főbb feladatok:
• az alapanyagok, alkatrészek kiszol-

gálása a termelés számára,
• a félkész termékek, késztermékek elhe-

lyezése a raktárban, illetve a termelés-
ben kialakított tároló helyeken, 

• FIFO elv betartása mind az alapanyagok,
mind a félkész- és késztermékek esetén,

• a raktári rend és tisztaság biztosítása.

Amit mi várunk:
• legalább alapfokú iskolai végzettség,
• raktározási területen szerzett gyakorlat,
• alapszintű számítástechnikai ismeret,
• együttműködési készség, terhelhetőség.

Előny:
• érettségi előny,
• targoncavezetői jogosítvány előny.


