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Nagyon nagy örömmel köszöntöttük, köszöntjük a Nőket!

„Ha nő vagy, ne feledd: egy igazi varázslónak születtél, teremtő tündérnek. 
Ha valamit szeretnél, el fogod érni, meg fogod érinteni. 
Az érzelmeid segítenek megtalálni és megtartani bármit: 
szerelmet, munkát, célokat. Elegendő vagy te magad, a lelked és a szíved.”

Belső Nóra

Áldott, Békés Húsvéti Ünnepeket kívánunk!Áldott, Békés Húsvéti Ünnepeket kívánunk!
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Ülésezett a képviselő-testÜlet
Az Önkormányzat Képviselő-testü-

lete 2016. évi első ülését február 
11-én tartotta a Márai Sándor Közműve-
lődési Intézmény Liszt Ferenc Hangver-
senytermében.

Napirend előtt Szentgyörgyi József 
polgármester beszámolt a két testületi 
időszak között történt eseményekről. 
Először a városban az év elején jelent-
kező calici vírusfertőzéssel kapcsolatos 
intézkedésekről adott tájékoztatást. El-
mondta, hogy az ÁNTSZ jelentés lénye-
ges hiányosságot nem állapított meg. Az 
iskolai konyha tisztasági festése megtör-
tént, a teljes rekonstrukció, várhatóan 8 
000 000 Ft-ba kerül. Tájékoztatást adott 
a 3. háziorvosi körzet praxisváltásának 
állásáról.

A beszámolók után a napirendek so-
rában elsőként a Város 2016. évi költ-
ségvetését tárgyalta a képviselő-tes-
tület. A képviselők egyhangú 9 igen 
szavazattal fogadták el a Város 2016. 
évi költségvetésről szóló rendeletet,  
1 074 574 ezer Ft kiadási és  
1 074 574 ezer Ft bevételi főösszeggel.

Ezután a pénzbeli és természetben 
nyújtható szociális és gyermekvédel-
mi, valamint a személyes gondoskodást 
nyújtó ellátásokról szóló 5/2015.(II.12.) 
számú önkormányzati rendelet módosí-
tásáról döntött testület. Az előterjesztő 
Végváriné Nyíri Lídia javaslata egyhangú 
támogatást kapott. 

Megszavazta a képviselő-testület tes-
tülete a 2016. évre vonatkozó igazgatási 
szünet elrendeléséről, valamint a 2016. 
évi munkaszüneti napok körüli ügyfélfo-
gadási rendjéről szóló rendeletet.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 

törvény felhatalmazza a képviselő-tes-
tületet, hogy a Kormány ajánlásának fi-
gyelembevételével – a rendes szabadság 
kiadására igazgatási szünetet rendeljen el. 
Az igazgatási szünet lehetőséget ad arra, 
hogy a Hivatal működése költségtakaré-
kosabb legyen, a dolgozók által igénybe 
venni kívánt évi rendes szabadságok kon-
centráltabban kerüljenek kiadásra, szer-
vezettebbé téve ez által a Polgármesteri 
Hivatalban történő munkát. 

Egyhangúan támogatta a képvise-
lő-testület a helyi építési szabályzatról 
szóló 8/2005.(IV.6.) számú önkormány-
zati rendelet módosítását. Szentgyörgyi 
József polgármester szóbeli kiegészítésé-
ben elmondta, hogy folyamatban van a 
HÉSZ átfogó felülvizsgálata a jelenlegi 
módosításban az indokolatlan, illetőleg 
meghaladott szabályok  törlése történt.

Az ötödik napirend a közterület-hasz-
nálat rendjéről szóló 22/2006.(VI.28.) 
számú önkormányzati rendelet módosí-
tása volt. Az előterjesztés szerint a rende-
let kiegészítését, közlekedésbiztonsági, és 
parkolási problémák indokolták. Egyre 
több a városban a lakóházak elé, közte-
rületre kihelyezett, közlekedést veszé-
lyeztető műtárgy, sziklakertek,  parkolást 
gátoló kő és betondarabok. A rendelet 
szabályozza a közterület igénybevételét.

Módosította a Képviselő-testület a te-
metőkről és a temetkezési tevékenységről 
szóló 13/2007.(V.4.) számú önkormány-
zati rendeletet. 

A  felülvizsgálat okát az adta, hogy az 
urnafülke megváltási díja már nem fedte 
a létesítésének az árát, ezért kezdemé-
nyezte a szolgáltató az önkormányzati  
rendelet módosítását.  A rendelet a jö-

vőben tartalmazza a sírnál történő rava-
talozás költségét, és az urnafal egységes, 
és  kulturált megjelenése érdekében miatt 
szabályozásra került a zárólap, és felira-
tozás. 

A módosító, és a módosításokkal 
egységes szerkezetű rendeletek a Polgár-
mesteri Hivatalban, és az önkormányzat 
honlapján megtekinthetők.

Elfogadta Képviselő-testület a Tököl és 
Térsége Szennyvíztisztító Önkormányza-
ti Társulással kötendő Víziközmű Átru-
házási Szerződést.

A Polgármester szóbeli kiegészítésé-
ben elmondta, hogy lezárult a közel egy 
évtizede elkezdett csatorna beruházás.  
Emlékeztetett arra, hogy, a beruházás 
elindításakor Halásztelek csatornakon-
tingense már nem biztosította a további 
növekedést, és a nyomóvezeték egy-egy 
nagyobb esőzés, vagy nagyobb fogyasz-
tás esetén pedig olyan nyomás alá került, 
ami gyakran vezetett meghibásodáshoz. 
A Város  700 köbméter kontingens ka-
pacitáshoz jutott, így 1700 köbméter 
szennyvizet tudunk leengedni naponta a 
tököli szennyvíztisztító irányába. A beru-
házással létrehozott vagyont a tagönkor-
mányzatok tulajdonosi arányban osztot-
ták szét, ez a város költségvetésében  384 
millió forintos vagyonnövekedést ered-
ményezett. 

Végül jóváhagyta a Képviselő-testület 
az Önkormányzat és a Halásztelki Bol-
gár Nemzetiségi Önkormányzat közötti 
Együttműködési Megállapodást, és a 
Képviselő-testület 2016. évi Munkater-
vét.

Baloghné dr. Nagy Edit
Címzetes Főjegyző

Halásztelken nincs kerékpárút!
Egyre több a kerékpárosok figyelmetlenségéből származó 
közlekedési baleset, Halásztelek Város területén. Sokan el-
felejtik, hogy a járda a gyalogosoké, az úttest pedig a köz-
lekedésben résztvevő járművek által használt terület. Gyak-
ran a Kresz szabályait figyelmen kívül hagyó kerékpáros a 
vétkes fél. 

Járdán tilos kerékpározni! Kivétel ez alól a 12. évnél fiata-
labb gyerek, mivel ő főútvonalon még nem kerékpározhat, 
így a párhuzamos járdán haladhat, legfeljebb 10 km/h se-

bességgel. Lakott területen csak akkor szabad a járdán ke-
rékpározni (legfeljebb 10 km/h-val), ha az úttest kerékpá-
ros közlekedésre alkalmatlan (például földút). A hivatalos 
értelmezés szerint az, hogy az úttesten nagy a jármű forga-
lom, vagy tábla tiltja az úttesten a kerékpáros közlekedést, 
még nem jelenti, hogy szabadna a járdán tekerni.  Ameny-
nyiben a járdát használja közlekedésre a kerékpáros, akkor 
köteles minden útkereszteződénél, gyalogos átkelőhelyen 
leszállni a bicikliről és a járművet gyalogosan, a kétkerekűt 
maga mellett tolva köteles lelépni a járdáról az úttestre! 

A közterületek hAsználAtáról – 
A közterület felügyelő szemével
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Járdán autóval parkolni? Szabad-nem szabad? NEM! TILOS!
Minden napos probléma, a parkolás, megállás, várakozás sza-
bályainak megsértése. 

A járda az útnak a gyalogosok közlekedésére szolgáló – 
az úttesttől szintkülönbséggel, kiemelt szegéllyel vagy más 
látható módon elhatárolt – része. A Kresz egyértelműen fo-
galmaz! (40.§. 8.bek.)” A járdán – részben vagy teljes terje-
delemben - csak akkor szabad megállni, ha a) azt jelzőtábla 
vagy útburkolati jel megengedi, b) a jármű a járda szélessé-
gének legfeljebb a felét foglalja el, c) a járdán a gyalogosok 
közlekedésére legalább 1,5 méter szabadon marad, és d) a 
jármű tengelyterhelése az 1 000 kg-ot nem haladja meg.”  
Kivételt ez alól a mozgássérült személyt szállító gépjármű 
képez, ha a közelben nincs kijelölt parkolóhely, a motorke-
rékpár, amennyiben a gyalogos forgalmat nem akadályozza. 
Továbbá az a jármű amely figyelmeztető vagy megkülön-
böztető jelzést használ a járművön.

A másik többek figyelmét elkerülő szabály az, hogy a 
kereszteződések metszéspontjától számított 5 méteren be-
lül TILOS a megállás. (pl.: Óvoda utca, Hajnal utca, Ady 
Endre utca) Azért tilos, mert a közlekedők a szabálytalanul 
elhelyezett gépjárművektől nem látják be az útkeresztező-
dést, nem látják azt, hogy a ráhajtás szabad-e a keresztező 
útszakaszra. Kérjük az autósokat, hogy figyeljenek, mert a 
szabály megszegése komoly büntetéssel jár. 

EBEK – Kóbor kutya vagy Kóborló kutya?
A kutyatartókat jogszabály kötelezi arra, hogy az ebet kerítés 
mögött, magánterületen belül tartsa (ha a kutya elkóborol, az-
zal a gazda jogszabályt sért)  belterületen pórázon vagy veze-
tőszáron vezesse. Nem viheti játszótérre, közfürdő területére, 
élelmiszert árusító boltba. Harapós természetű, acsarkodó ku-
tyát birtokhatáron belül kell tartani és csak szájkosárral lehet 
onnan kivinni! Amennyiben az ebtulajdonos ezeket megsérti, 
50 000 Ft közigazgatási bírsággal sújtható! 

Halásztelken, a közterület-felügyelőnek vagy a Gyep-
mesternek lehet szólni (Kis Gábor kis.gabor@halasztelek.
hu +36 20/401 7653 vagy Herczig József gyepmester-ál-
latmentő +36 20/964 3025). Szabadon kóborló kutya ese-
tében pontos helyszín, merre tartott, melyik házba/telekre 
ment be; ha lehet, fotóval együtt (vagy minél alaposabb le-
írással). A problémás kutyatartónál név/elérhetőség/lakcím 
és a probléma bejelentése (a közterület-felügyelőt köti a be-
jelentő személyére vonatkozólag a titoktartási kötelezettség)  
bejelentő nevét, elérhetőségét megadni. Helyi gyakorlat: ha 

a gyepmester kétszer már befogta közterületen a kutyát, 
harmadszorra csak a bírságot kell befizetnie, a kutyát nem 
kapja vissza (mert nem alkalmas a kutyatartásra)

Állattartási szabályok! Kötelezettségek!
Változtak az ebtartás szabályai. Mindenki által ismert már a hír, 
hogy 2016. január 1.-től tilos az ebeket tartósan láncon tartani. 
Továbbá a rendelet szerint tilos kistestű ebet 10, közepes testű 
ebet 15, nagytestű ebet 20 négyzetméternél kisebb területen 
tartósan, kistestű ebet 4 m-nél, közepes testű ebet 6 m-nél, 
nagytestű ebet 8 m-nél rövidebb eszközzel tartósan kikötve 
tartani. A szabályt nem betartó állattartó ellen, állatkínzásért 
eljárás indulhat!

Továbbra is kötelező minden 4 hónapos kort elérő kutyát 
michrochippel ellátni. A Chip tartalmazza az eb tulajdo-
nos/tartó elérhetőségi adatait, a kutyával kapcsolatos infor-
mációkat és az oltások dátumait. Elvesztés, ellopás esetén 
a gyepmester, vagy az állatorvos látni fogja ki a kutyus tu-
lajdonosa és azt azonnal értesíti. Ezért is fontos az adatok 
változásának bejelentése. (Lakcímváltozás, tulajdonos vál-
tás stb..) Azok az eb tulajdonosok, akik nem chippeltetik be 
kedvencüket, vagy a kötelező eboltáson évente nem jelen-
nek meg és egy ellenőrzés során „megbuknak” ezzel, drágán 
megfizethetnek! A mulasztásért 50 000 forint bírság jár!

Közterület (KÖZ)terület!
Üdítő színfoltjai városunknak a virágokkal beültetett ingat-
lanok előtti közterületek, amelyeket az ingatlantulajdonosok 
karban tartanak, vagy szép gazmentes gyep borítja. De vannak 
szabályok melyeket nem szabad elfelejteni! Például az, hogy az 
útpadkát beültetni, befüvesíteni, azon tárgyakat vagy parkolást 
gátoló eszközöket létesíteni tilos! Az úttest mellett jobb és bal-
oldalon az úttest részét is képző 1–1,5 méter széles útpadkának 
kell lennie, maradnia! Azon csak a közúti közlekedést irányító, 
szabályozó tárgy, tábla, forgalomtechnikai eszköz helyezhető 
el. Beépíteni, megváltoztatni engedély nélkül nem lehet! Vá-
rosunkban sok helyen találhatók az ingatlanok előtti közte-
rületen, engedély nélkül létesített sziklakertek, vagy parkolást 
akadályozó szikla, beton, vascső darabok. 

2016. február 11. napjától ezek létesítését, kihelyezését, 
és fennmaradását az 5/2016. (II. 11.) számú, a közterüle-
tek rendjéről szóló  önkormányzati rendelet engedélyhez 
köti Ezért Közterület-használati engedélyt kell beszerezni 
a Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság Közlekedésrendé-
szeti Osztályának szakhatósági állásfoglalásának birtoká-
ban, az úttest és a járda szélétől számított 1,5 méteren túl 
elhelyezett, létesíteni kívánt, vagy már létesített sziklakert-
re, fényvisszaverő prizmákkal ellátott útszéljelző pollerre. 
Illetve tájékoztatjuk Önöket, hogy Nem adható közterü-
let-használati engedély, az úttest szélétől számított 1.5 mé-
ter távolságon belül, és a járda szélétől számított 1.5 méter 
távolságon belül sziklakert, parkolást gátoló felépítmény, 
kő, betondarab, útszéljelző poller és bármilyen tárgy elhe-
lyezésére. Azokat el kell bontani, vagy azt az Önkormány-
zat, bírság kiszabása mellett a tulajdonos költségére el fogja 
szállítatni a közterületről! A fennmaradási, vagy létesítési 
kérelmeket az Önkormányzatnál, ügyfélfogadási időben le-
het kérelmezni.
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ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY
Halásztelek Város Önkormányzata nyilvános árverésen  

értékesíti a tulajdonában lévő 
2314 Halásztelek, Diófasor utca 84. szám  

alatti belterületi építési telket.
Az ingatlan adatai:

2314 Diófasor utca 84. 1604 hrsz. 942 m2 kiszabályozott  
belterületi, 

részben közművesített építési telek. 
Az ingatlan kikiáltási ára: 5 490 000 Ft + Áfa 

Licitlépcső: 100 000 Ft.

Árverés ideje: 2016. április 4. 14 óra

Árverés helye: Márai Sándor Közösségi Ház  
(2314 Halásztelek, Szent László tér 1.)

Minden liciten résztvevőnek a kikiáltási ár  
10%-át bánatpénzként kell  

az Önkormányzat számláján letétbe helyezni,  
amely összeg, sikeres licit esetén foglalónak minősül. 

A befizetett összeg a liciten nem nyert pályázók részére  
az árverés után visszafizetésre kerül. 

A licit győztese az lesz, aki az ingatlanra  
a legmagasabb vételárat ajánlja. 

A licitre az árverés napján 13 óráig lehet jelentkezni 
a Polgármesteri Hivatal pénztárában  

(2314 Halásztelek Posta köz 1.) 
A nyertes köteles az Önkormányzattal az árverést követően  

8 napon belül szerződést kötni 
és ezzel egyidejűleg az ingatlan vételárát  
az Önkormányzat számára megfizetni. 

További információval Balázs Zoltán főépítész áll  
az érdeklődők rendelkezésére 

a következő telefonszámokon: 06 24/517 260/120-es mellék, 
vagy személyesen ügyfélfogadási időben  

(2314 Halásztelek, Posta köz 4. I. em. 6.)

Halásztelek, 2016. március 7.
Baloghné dr. Nagy Edit sk.

Címzetes Főjegyző

Bóna Zoltán országgyűlési képviselő fogadóórája 
Halásztelken az Önkormányzati Hivatalban:
2016. április 14-én csütörtökön 16:30-tól.

Bejelentkezés és időpont-egyeztetés 
a 06 70/376 5956-os telefonszámon Janzsó Zsuzsannánál.

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.

MaRaDJoN az aDÓ 1%-a 
A hAlásztelIkI CIvIl szervezeteknél!

 Egyesület neve  Adószáma
 Halásztelki Nyugdíjas Baráti Kör Egyesület  18409686-1-13
 DancEarth TSE 18003826-1-13
 HALÁSZTELKI ZENEBARÁTOK EGYESÜLETE  18703540-1-13
 Budo Fight Karate Klub 18709072-1-13
 Tündérkerti Óvodásokért Alapítvány  18719686-1-13
 Halásztelki Futball Club  18661930-1-13
 Alapítvány a Halásztelki Gyerekekért  19180375 -2-13
 Halásztelki Boksz Klub  18695175-1-13
 Halásztelki Polgárőr Egyesület 18714203-1-13
 Halásztelki Szakoktatásért Alapítvány  18663200-2-13
 Magyar Katolikus Egyház technikai száma 0011
 Magyar Református Egyház technikai számát 0066

Áldott, Békés 
Húsvéti Ünnepeket kívánunk!

Halásztelki Hírmondó szerkesztő sége
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Örömmel tudatjuk a kedves olvasókkal, hogy a nagylel-
kű adományoknak köszönhetően 2015-ben Majoshá-

zai Hospice Ház beruházása folytatódhatott, megépültek a 
válaszfalak és a külső nyílászárók és megvalósultak az alap, 
vakolás előtti villanyszerelési munkálatok. 

Az időjárás függvényében a néhány héten belül pedig el-
készül a belső lépcső, az épület aljzat vízszigetelése és a falak 
belső vakolása. A teljes beruházás eddigi költsége 43 millió 
Ft volt. A támogatások függvényében 2016-ben a közmű-
vek beszerelésével, hőszigeteléssel szeretnénk az épület aljza-
tát lebetonozni, melynek költsége közel 11 millió Ft lesz. 

Az adományokból épülő hospice ház a ráckevei és a szi-
getszentmiklósi járás 20 településén élő felnőtt daganatos 
betegek ingyenes fekvőbeteg-intézményi ellátását fogja biz-

tosítani személyi válogatás nélkül, családias környezetben. 
(Áporka, Apaj, Délegyháza, Dunaharaszti, Dunavarsány, 
Dömsöd, Halásztelek, Kiskunlacháza, Lórév, Majosháza, 
Makád, Ráckeve, Szigetbecse, Szigetcsép, Szigethalom, Szi-
getszentmárton, Szigetszentmiklós, Szigetújfalu, Taksony 
és Tököl)

Szolgálatunk jelenleg 17 településén látja el az ingyenes 
otthoni hospice ellátást, a daganatos betegek OEP által 
finanszírozott ápolását, és országos szinten biztosítja az 
ápolási eszközök kölcsönzését a betegek részére. Az ápo-
lás során – aktív kezelésben már nem részesülő - beteg az 
otthonában megkapja mindazon ellátást, melyet a kórház-
ban is megkapna a beteg és a család a nővér látogatásán túl 
igénybe veheti szociális munkás, gyógytornász, dietetikus, 
pszichológus, lelkész és önkéntesek segítségét is a háziorvos 
és hospice orvosok szakmai felügyelete mellett.

Idén is megszervezzük az immáron hagyománnyá vált 
„Sárga Szalag Kerékpáros Zarándokút” adománygyűjtő 
rendezvényünket 2016. május 27-28-29-én, melyre szere-
tettel hívjuk az érdeklődőket!

A betegeink nevében is hálásan köszönjük Halásztelek 
Város Önkormányzata, a helyi gyülekezetek és a lakosság 
segítségét, nagylelkű támogatását és továbbra is várjuk az 
adományokat, hogy az építkezést folytatni tudjuk. Támo-
gathat minket műanyag kupak gyűjtésével is!

Az épülő hospice ház támogatható „Téglajegy” vásárlásá-
val személyesen Bán Ágnes körzeti nővérnél tel: 06 70/204 
6010, Tóth Mihálynénál Református Egyház tel: 06-

70/417 2604, Dévai Katalinnál Bocskai Oktató Központ 
tel: 06 20/851 9250.

Adományt banki átutalással is fogadunk az OTP-nél ve-
zetett 11742180-20066150 sz. bankszámlánkra – „Hospi-
ce Ház” megjelöléssel. Cégeknek adóigazolást adunk. Az 
építkezést figyelemmel kísérheti a Facebook oldalunkon: 
Hospice Diakónia Majosháza. Adománygyűjtő rendezvé-
nyeinkről és programjainkról tájékozódhat a „Sárga Szalag 
Kerékpáros Zarándokút” Facebook csoportban is.

Az adó 1% felajánlásával Ön is támogathatja betegeinket, 
hiszen ezen összegből vásárolunk új ápolási és terápiás esz-
közöket, fedezzük azok felújítását, karbantartását, a raktár-
épületünk fenntartásának és a rászoruló betegek gyógyszer 
költségeit.  

Adószámunk: 18673539-1-13
Kontha Benőné Piroska 

diakónus elnök – telefon: 06 20/584 4653
Elérhetőségeink:

Református Dunamenti Kistérségi Diakónia 
– REDUKIDI

Otthoni Hospice Ellátás 
2339 Majosháza, Kossuth u. 71/a.

Ápolási eszközök kölcsönzése: 06 20/311 9242
(munkaidőben)

www.dunamentidiakonia.hu 
E-mail: diakoniamajoshaza@gmail.com
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IMPRESSZUM
Kiadó: Halásztelek Város Önkormányzata 

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

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

HÍRDETÉSEK MEGRENDELÉSE
személyesen, ügyfélszolgálati időben a polgármesteri titkárságon 

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

ISSN: 2060-5056 
Nyomdai kivitelezés: Reálszisztéma Dabasi Nyomda Zrt.

Felelős vezető: Vágó Magdolna 
Megjelenik havonta 3 700 példányban



OKTATÁs2016. március

– 6 –

A 2016/17-es tanévre a gimnázi-
umunkba 125 tanuló jelentke-

zett. A négyszeres túljelentkezés el-
lenére egyelőre csak egyetlen osztály 
indítására van engedélyünk. A gim-
náziumban általános tanterv szerint 
folyik a tanítás, az idegen nyelvek 
és az informatika oktatása kiemelt 
óraszámban történik. A beiratkozást 

június 23-án és 24-én tartjuk.
Az általános iskola első évfolyamán a tankötelezettek szá-

mának ismeretében, valamint az óvodák jelzései és koráb-
bi tapasztalataink alapján 4 párhuzamos osztály indítását 
tervezzük. Mind a 4 osztályban 2 tanítóval egész napos 
oktatási formában szervezzük a tanítást. A tanulók már 
első évfolyamban megismerkedhetnek az informatikával. 

A második évfolyamtól kezdődően pedig idegen nyelvet is 
tanulhatnak.

Amennyiben a férőhelyek engedik, már 1. évfolyamos 
koruktól kezdődően zeneiskolai képzésben is részt vehet-
nek az érdeklődők.

Március 22-én 17,00 órakor iskola-bemutató szülői érte-
kezletre várjuk a leendő 1. évfolyamos tanulók szüleit isko-
lánk aulájában. Itt tájékoztatást kaphatnak majd a választható 
erkölcstan, illetve hit- és erkölcstanoktatásról is. Az általános 
iskolai beiratkozás időpontját a Kormányhivatal jelöli majd 
ki - várhatóan április végén.

Kérjük, figyeljék honlapunkat, illetőleg az iskola főbejára-
tánál kitett, friss információkat tartalmazó hirdetményeket.

Az általános iskolai beíratásról a tájékoztatót megküldjük 
a halásztelki óvodáknak is.

Juhász Zoltánné,igazgató

A Halásztelki Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola
tájékoztatója a 2016/2017. tanévre történő beiskolázásról

A Bocskai István Református Okta-
tási Központ halásztelki középis-

kolája a 2016/17. tanévben a 9. évfo-
lyamon négy osztály indítását tervezi. 
A február 12-i határidőig a 120 helyre 
362 nyolcadikos tanuló jelentkezett 
(általában mindegyik tanuló több 
helyre), akik február 19-20-án vettek 

részt a szóbeli felvételi vizsgán az in-
tézményben. A korábbi esztendőkhöz 
hasonlóan a legnagyobb mértékű túl-

jelentkezés ez alkalommal is a gim-
náziumi osztályban volt (180 fő). Az 
informatikai és ügyviteli szakközép-
iskolai osztályba 172 fő jelentkezett, 
míg rendészetre 102 fő. A szakiskolai 
osztályba (dísznövénykertész, virágkö-
tő és virágkereskedő, számítógép-sze-
relő és -karbantartó, elektronikai mű-
szerész) 117 jelentkezés történt. 

A 2016/17. tanévben a 11. évfolya-
mon ismét elindul nappali rendsze-
rű szakiskolások középiskolája, mely 
kétéves képzéssel készít fel az érettségi 
vizsgára. Ebbe az osztályba a már szak-
mával rendelkező diákok jelentkezhet-
nek. A 13. évfolyamon szintén nappali 
rendszerű képzésben indul a gazdasági 
informatikus képzés.

A Bocskai István Református Ok-
tatási Központ Általános Iskolájának 
2016/17. tanévi 1. évfolyamába 75 
gyermek beíratásának szándékát jelez-
ték a szülők, azonban tanteremhiány 
miatt ismételten csak két osztály indítá-
sára nyílik lehetőség. A beiratkozás idő-
pontját a Pest Megyei Kormányhivatal 
közleményben fogja meghatározni.

A Bocskai István Református Okta-
tási Központ Lámpás Óvodájának óvo-
dai beíratási időpontja: 2016. április 
20-22. (szerda-péntek) 8.30-17.30 óra.

Papp Kornél, főigazgató

sIkeres A beIskolázás A boCskAIbAnNYelvviZsgÁZTATÁs 
A BOcsKAiBAN

Már harmadik éve működik sikere-
sen a Pannon Nyelvvizsga vizsgahelye 
a halásztelki Bocskai István Reformá-
tus Oktatási Központban.
A vizsgázók folyamatosan növek-
vő száma igazolja, hogy a térségben 
szükség van rá. Kevesen tudják azon-
ban, hogy nem csak az iskola tanulói 
jelentkezhetnek vizsgázni az oktatási 
központba, hanem bárki, aki hely-
ben szeretné letenni a nyelvvizsgát. 
A nyelvvizsgára való jelentkezés tör-
ténhet interneten az iskola honlapján 
keresztül, illetve személyesen az isko-
la titkárságán. A nyelvvizsga akkredi-
tált, vagyis nemzetközileg elfogadott, 
mindhárom szinten (alap, közép, és 
felsőfokon) is letehető nálunk. A feb-
ruár-márciusi vizsgaidőszakban már 
német nyelvből is tettek néhányan 
nyelvvizsgát, a továbbiakban az angol 
nyelv mellett szeretnénk minél több 
német nyelvvizsgázónak is lehetősé-
get biztosítani. Decemberben vizs-
gáztatóink ingyenes próbanyelvvizs-
gát is tartottak, amit megfelelő számú 
igény esetén ebben az évben is meg-
ismételünk. A következő nyelvvizsga 
idén az októberi vizsgaidőszakban 
lesz, melyre minden érdeklődő je-
lentkezését várjuk! További informá-
ció az iskola honlapján: www.bocs-
kai.halasztelek.hu/kozepiskola.

Börzsönyiné Rossu Marianna

www.halasztelek.hu
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Sokféle ember van. Van olyan, akit 
céltalanul sodor a szél a nagyvilág-

ban. Meg vannak, akik keresgélnek fá-
radhatatlanul, újra meg újra útra kelve, 
reménykedve, hogy megtalálják életük 
értelmét. Én magam sosem ültem meg 
egy helyen 3 évnél tovább.   Ez itt, a 
Hunyadiban az 5. évem… Az 5 persze 
egy picike szám, főleg akkor, ha néhány 
kolléga itt eltöltött 13, 20, 34, vagy 42 
évével hasonlítom össze.  Ennek az isko-
lának nagy a megtartó ereje. Ami azért 
van, mert itt jó lenni tanárnak… és ahol 
jó a tanárnak, ott jó a gyerekeknek is! 

Az apropója e vallomásnak az, hogy 
iskolánk 10 éves névadóját ünnepeltük 
februárban 26-án. Ebből az alkalomból 
megmozdult az egész intézmény. Amúgy 
is jellemző itt a pezsgés. Állandóan törté-
nik valami. A tanév megkezdése  előtti ér-
tekezleten mindig komoly fejtörést okoz, 
hogy melyik esemény mikorra kerüljön 
az iskolai naptárban. Egy óriási színka-
valkád az itt dolgozó diákok, tanárok és 
vezetők közössége, amelyből szivárvány-
ként ragyognak ki a rendezvények.

Ilyen felemelő, szép esemény volt a 
Hunyadi-gála estéje is, ami a megannyi 
ötlet, apróbb-nagyobb tett és óriási ösz-
szefogás nélkül nem valósulhatott volna 
meg. Rózsaablakokkal ékesített palotává 
változott az épület, amelyben hercegek és 
hercegnők, nemes urak, mesemondók és 
dalénekesek, táncosok, zenészek no meg 
egy messzi földről érkezett lápi virágszál 
a falujabeliekkel tette hódolatát Ő királyi 
felsége: Mátyás király előtt az ő születése 
napján. 

Aztán volt itt múltidéző tanulmányi 
verseny, fotókiállítás a régi és új diá-
kokról, reneszánsz kort bemutató átfo-
gó kiállítás az ismeretterjesztést tartva 
szem előtt, s még a Mátyás asztaláról 
megidézett marcipán sakk-készlet, 
ezüst (alufólia) tálaló szettel felvonul-
tatva is mind azt volt hivatott szolgál-
ni, hogy a hozzánk látogatók és itt ta-
nulók minél többet tudjanak meg egy 
letűnt, izgalmas korról.

Persze, ahogy az már lenni szokott, 
az előkészületek sosem zajlanak zökke-
nőmentesen. A hunyadisokon azonban 
nem lehet kifogni! Így végül a Miskolci 
Nemzeti Színház ruhái nem vesztek el, a 

korona is előkerült a dobbal együtt, 
Beatrix és Mátyás szál egyenesen ültek 
végig, előkelően mosolyogva a trónon, 
és a lebetegedése miatt felére zsugorodott 
létszámú kórust még a hátsó sorokban 
is lehetett hallani. Ebből a listából talán 
kikandikál az időutazás leplébe csoma-
golt színdarab, a rendhagyóra sikeredett 
történelemóra iskolai jelenetével, aminek 
létjogosultságát azonban a fel-felcsendü-
lő nevetés kétségtelenül igazolta.  No és 
milyen jó, hogy van nekünk egy udvari 
bolond Mujkónk, aki ha szarvassülthöz 
nem is jutott az este folyamán, de hírnév-
hez minden bizonnyal! 

Vannak, akik egy-egy megmozdulás-
ba többet tesznek bele. Mások máskor, 

másban mutatják meg magukat. Nem 
vagyunk egyformák, de mind szeretjük, 
amit csinálunk, és mindent elkövetünk, 
hogy jól csináljuk. Összetartunk. Csak 
így lehet színvonalas, ennyi embert föl-
vonultató rendezvényt, versenyeket le-
bonyolítani, és jó színvonalú tanulmányi 
munkát fenntartani egy iskolában. LE A 
KALAPPAL!

Miskolczi Szonja

Kérjük, hogy támogassa az iskolánkban folyó 
munkát adója 1%-ával, vagy bármekkora 
adománnyal az Alapítvány a Halásztelki Gye-
rekekért 61200395-10013553 számlaszámra 
tett felajánlásával!

Segítségét nagyon köszönjük!

le A kAlAppAl!
avagy: a Hunyadi-gála margójára
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A nAgyböjt

Megkezdődött a nagyböjti időszak, ami lényegében fo-
kozottabb felkészülés a Húsvét átélésére. Amilyen a 

nagyböjtünk, olyan lesz a húsvétunk is, tartja a régi mon-
dás. Ez valóban így van, hiszen minden lényeges dologra 
alaposan fel kell készülni, különben könnyen kudarcot val-
lunk a várt eseménnyel. Felkészülés nélkül a vizsgák álta-
lában sikertelenek. Ha egy fontos családi eseményre nem 
készülünk, lapos ünneplés lesz abból. Mit jelent számunkra 
a nagyböjt? Lemondás valamiről, általában bizonyos éte-
lekről, főleg a húsfélékről Istenért. De ez a lemondás  lehet 
más jellegű is. Például szóböjt. Ez nehezebb mint a hústa-
lanság. Folytonos figyelmet követel. Nem szólok meg má-
sokat, nem vágok a másik ember szavába, külön figyelek 
arra, hogy ocsmány, vagy kétértelmű kifejezések nem hagy-
ják el a számat. A nagyböjti időszak a maga negyven nap-
jával, jó alkalom az önmagunkba tekintésre is. Ki vagyok 
én valójában az álarcaim nélkül? Gyakoribb imádságaink, 

templomba járásunk, a tiszta válaszokban segítenek. Aho-
gyan Szent Efrém, keleti egyházunk nevezetes lelki vezetője 
fogalmazza meg a böjti időszakban görögkatolikus templo-
munkban  gyakran elhangzó imájában: 

„Életem Ura és Uralkodója, ne engedd hozzám a jórava-
ló restség, könnyelműség, pénzvágy  és a megszólás szellemét! 
Ajándékozd inkább szolgádnak a józanság, alázatosság , áll-
hatatosság és szeretet lelkét! Igen, Uram, Királyom! Add meg, 
hogy megismerjem bűneimet és meg ne ítéljem felebarátomat, 
mert áldott vagy mindörökké! Ámen.” 

Érdemes ezt a rövid imát az újsággal együtt eltenni és a 
Húsvét előtti időszakban azt végiggondolni és magunkban 
elimádkozni. Eredményes felkészülést kívánok! Aki a Kré-
tai Szent András Alapítványunkat (adószáma: 18671630-
1-13), adója 1%-val szeretné segíteni, azt ebben az évben is 
nagyon köszönjük.

Gábor atya

Egyházközségünk nagyhEti és húsvéti szErtartásai:
Nagycsütörtök 17 órától, 

Nagypéntek 16 órától sírbatételi szertartás,
Nagyszombaton 16 órától feltámadási szertartás, 

Húsvét vasárnap 9.30-tól ünnepi  
Szentliturgia pászkaszenteléssel,  

azaz húsvéti eledelek megáldásával és Húsvét hétfőn szintén 
9.30-kor kezdődik az ünnepi Szentliturgia. 

Minden olvasónak áldott Húsvétot kívánok  
görögkatolikus egyházközségünk nevében is:

Gábor atya

RÓMAI KATOLIKUS SZERTARTÁSOK HÚSVÉTKOR

Nagycsütörtök: 18 órakor Az utolsó vacsora emlékmiséje
Nagypéntek: 17 órakor Keresztút 18 órakor Szertartás, Passió
Nagyszombat: 20 órakor Feltámadási szertartás, szentmise, 
körmenet
Húsvétvasárnap: 1/2 12kor Ünnepi szentmise

Minden kedves halásztelki testvérünknek 
Áldott Húsvéti Ünnepeket kívánunk!

Kispál György plébános és munkatársai

Jézus tizenkét tanítványa sok tekin-
tetben különbözött egymástól, mind-
egyik magán hordozott valamilyen 
egyéni jellegzetességet, ezért életünk 
egy-egy szakaszában mindig más és 
más tanítvánnyal tudunk azonosulni. 
Tamásra a kételkedés volt leginkább 
jellemző, aki mindig mindent megkér-
dőjelezett. Jézus kereszthalála után el 
is hagyja a tanítványi közösséget. Ép-
pen a legrosszabbkor teszi ezt, ugyanis 
a feltámadt Jézus felkeresi a tanítvá-
nyokat, és ő nincs ott. Elszalasztotta az 
alkalmat, amikor Jézussal találkozha-
tott volna. Amikor a többi tanítvány 
beszámol neki arról, hogy mi történt, 
Tamás úgy válaszol nekik, hogy amíg 
az ujját a Jézus csuklóján lévő sebek-
be nem teheti, melyeket a kereszten 
a szegek okoztak, illetve amíg az ol-
dalán lévő sebet nem érintheti, addig 
nem hisz benne. Becsületére legyen 
mondva, kételkedései ellenére is újból 
csatlakozik a tanítványi közösséghez, 

és várja, hogy Jézus újból eljöjjön kö-
zéjük. Nyolc nap múlva, amikor Jézus 
újból eljön hozzájuk, különös dolog 
történik. Tamás el is feledkezik arról, 
hogy Jézus sebeit megérintse. Egysze-
rűen csak leborul előtte, és ezt mondja 
Neki: én Uram és Istenem! Elég neki a 
találkozás is Jézussal. Már nincs szük-
sége arra, hogy plusz bizonyítékokat 
keressen, már nem akarja megérinteni 
sebeit. Inkább a Jézussal való találko-
zás érintette meg őt.

Jézus történelmi személy, életének, 
feltámadásának minden részletére le-
het bizonyítékot találni, azonban a hit 
általában nem ezzel kezdődik. Hanem 
ott kezdődik, amikor Tamással együtt 
valaki rádöbben, hogy mennyire hiány-
zik az életéből az a reménység, az a biz-
tonságérzet hogy tudom, üdvösségem 
van és tudom, van válasz a halálra is. 
Ott kezdődik, amikor Tamással együtt 
megérti és átéli, hogy Jézus kereszthalá-
la és feltámadása válasz mindarra, ami 

annyira hiányzik, mert Ő az, aki meg-
váltást szerzett, és Ő az, Aki a halált is 
legyőzte, és Akinek van hatalma a leg-
nagyobb mélységből is felemelni min-
ket. És Ő az, Aki gyermekei életében 
Igéje és Lelke által jelen van, megszólít-
ja, vezeti, erősíti, megújítja őket.

Ilyen találkozásra hív Jézus minket 
vasárnapról vasárnapra, és a húsvéti 
ünnepkörben is.

ÜNNEpI ALKALMAINK:
Március 24-én 18 órakor: nagycsütörtöki 
istentisztelet.
25-én 9.30-kor: nagypénteki istentisztelet.
25-én 18 órakor: nagypénteki passiós isten-
tisztelet.
26-án 18 órakor: nagyszombati istentiszte-
let.
27-én vasárnap 9.30-kor: húsvéti istentisz-
telet úrvacsorával, és gyermek-istentisztelet.
28-án hétfőn 9.30-kor: húsvéti istentisztelet 
legátus szolgálatával, és gyermek-istentisztelet.
Szeretettel várjuk!

Jelényi László
református lelkipásztor

húsvétI tAlálkozás
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Szigetszentmiklós Rendőrkapitányság

FELHíVÁS!
A Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság felhívja az idősebb korosztály figyelmét 

arra, hogy idegen személyek megpróbálhatják megkárosítani Önöket:

•Pénzt hoznak a fiának vagy a lányának, amit fel kellene váltani, mert nem tudja oda 
adni a pontos összeget!

•Ereszcsatorna javítást vállalnak, de elfelejtik mondani, hogy az ár, amiben meg-
egyeznek, az 1 méterre vonatkozik!

•ELMÜ-től, TIGÁZ-tól, VÍZMŰVEK-től jönnek, pénzt hoztak, mert visszajár!
•Önkormányzattól jöttek, burgonyát és hagymát osztanak ingyen, csak a szállítást 

kell kifizetni!
•Tűzifát árulnak, házhoz viszik, olcsóbb, mint a TŰZÉPEN! (a fa vizes, nem annyit 

raknak le amennyit kértek!)
•Unoka trükk: különböző napszakokba telefonálnak, az unokájuknak adják ki ma-

gukat, hogy bajba kerültek, vagy balesetet szenvedtek és orvosi kezelésre sürgősen 
pénzre van szüksége az unokának. Pár perc múlva odamegy valaki és elhozza a 
pénzt!

Ha ilyen és ehhez hasonló cselekmény elkövetését észlelik, akkor senkit ne engedje-
nek be az ingatlanjukba és azonnal hívják 

a 107, 112 vagy 06 24/525 460-as kapitánysági telefonszámot, 
továbbá ha érdemi információval rendelkeznek az elkövető személyekről, 

gépjárművének színéről, 
rendszámáról azt is közöljék velünk a nyomozás segítése érdekében.

BűNMEGELőZÉS, NE LEGYEN ÁLDOZAT, NEM ÉRI MEG!

A Cascade Engineering Europe Kft. amerikai tulajdonban lévő,
autóipari termelő vállalat, amely Magyarországon 1994 óta van jelen.
Termékeinket olyan autókban használják fel, mint pl. BMW, Volvo,
Ford, Suzuki. (www.cee.hu) 
Növekvő gyártási kapacitásunk támogatása érdekében, a fröccs
üzembe (folyamatos 12 órás munkarendbe) és az összeszerelő
részlegünkbe (3 műszakos munkarendbe) keresünk 

OPERÁTOR
munkatársakat Halásztelekre.

Feladatok: 
Szerelő üzem: műanyagipari termékek összeszerelése és vizuális

ellenőrzése az előírások szerint. 
Fröccs üzem: műanyagipari termékek gyártása és vizuális

ellenőrzése az előírások szerint.

Követelmények:
•  alapfokú végzettség,
•  fröccsöntő vagy összeszerelő üzemben szerzett tapasztalat előny,
•  megfelelő látás és kézügyesség,
•  monotonitás tűrő képesség.

Amit mi kínálunk:
•  versenyképes bér, alapbéren felüli juttatásokkal,
•  választható cafetéria juttatások,
•  biztos munkahely, hosszú távú munkalehetőség,
•  folyamatos fejlődés.

Önéletrajzát az alábbi elérhetőségek valamelyikére várjuk:
allas@cee.hu • 2314 Halásztelek, Kisgyár u. 23. – HR osztály

hirdetés

Amia februári számból véletlenül kimaradt,
2016. február 5-én  

megrendezett fánk-sütő verseny  
Első helyezettje megosztva

GRATULALUNK!
Boros Lászlóné   és   Orosz Gáborné

Gáspár Laci fergeteges koncertjével 
köszöntöttük a város hölgyeit  
a Nemzetközi Nőnapon!
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F E B R U Á R . 
Egy hónap, 
amikor mind a 
kicsik, mind a 
legnagyobbak 
megmutathat-
ták, mit tudnak. 

Kezdjünk a 
legnagyobb versennyel, a kadet-juni-
or-U21 Európa Bajnoksággal, amire csa-
patunk 1 tagja, Kandev Angel kvalifikált 
és szerezte meg az indulás jogát a junior 
+76kg-os kategóriában. Február 7-9-e 
között Cipruson megrendezésre került 
versenyen rekord mennyiségű induló 
volt. Angel a 2. napon lépett tatamira. 
Első ellenfelétől csak 1 ponttal kapott ki, 
de az olasz versenyző a döntőbe került, 
így Angel küzdhetett vigaszágon a 3. he-
lyért. Első mérkőzését simán nyerte azeri 
ellenfele ellen, de sajnos belga ellenfele 
megállította, ezért Angel a pontszerző 7. 
helyen végzett. Jövőre az Európa Bajnok-
ság Bulgáriában lesz, ami óriási motivá-
ció Angel számára.

Ezúton szeretnénk megköszönni a ha-
lásztelki önkormányzat segítségét, hogy 
támogatta Angel EB felkészülését.

Egy héttel később, február 14-én a már 
7 éves múlttal rendelkező, saját rendezé-
sű Budo Fight Kupán egyesületünk 26 
sportolója indult. A halásztelki csapat 
számos érmet szerzett: 
6-7 éves kihon: Márton Sándor 3. hely, 

Kovács Bercel 2. hely, Kiss Máté 1. hely

6-7 éves szivacs: Kovács Bercel 3. hely, 
Kiss Máté 3. hely, Márton Sándor 2. 
hely

8-9 éves fiú kihon: Thész Benedek 3. hely, 
Zsigó Dávid 2. hely, Pécsi Ádám 2. 
hely

8-9 éves fiú szivacs: Thész Benedek 3. 
hely, Zsigó Dávid 2. hely, Pécsi Ádám 
2. hely, Perhács Máté 1. hely

8-9 éves fiú kumite: Almay-Szekeres 
Krisztián 3. hely

8-9 éves lány kihon: Kiss Dorka 2. hely
8-9 éves lány szivacs: Kiss Dorka 3. hely
10-11 éves fiú haladó kumite: Kandev Ve-

liszláv 2. hely

10-11 éves haladó lány kumite: Hajo Ze-
ina 1. hely

12-13 éves fiú kata: Végh Vito 1. hely
12-13 éves fiú haladó kumite: Végh Vito 

3. hely, Molnár Mátyás 2. hely
12-13 éves lány kumite: Almay-Szekeres 

Zita 2. hely
CSALÁDI KATA: Almay-Szekeres Zita 

és Krisztián 2. hely
Február 21-én immár sokadik alka-

lommal rendezték meg Szigetszentmik-
lóson a Tatami nemzetközi Kupát, ahol 
versenyzőink elsöprő eredményeket értek 
el:
Perhács Erhárd 10-11 éves fiú kumite 1. 

hely
Miheller András 12-13 éves fiú kumite: 

3. hely
Végh Dorina: kadet lány kumite: 2. hely
Pintér Dániel kadet fiú kumite: 2. hely

Miheller Zsófia junior lány kumite: 1. 
hely, Dani sajnos nem tudott kiállni a 
döntőjére, ugyanis az előző meccsén egy 
rúgástól szétszakadt a szája és az orvos 
nem engedte tovább versenyezni, ezért 
végzett a 2. helyen. Hogy a döntőben mi 
lett volna...

Egyesületünk tavaly ünnepelte 10. év-
fordulóját. Az évek alatt folyamatosan 
bővülünk, sport klubunknak összesen 
már több mint 100 tagja van. Halásztel-
ken több mint 50 fő látogatja az edzése-
ket. Kicsikre is gondolunk, tavalyi évben 
már a Süni Magánóvodában is jelen va-
gyunk.

egy átlAgos hónAp 
A budo fIght kArAte klubnál

A Kirándulók Klubja legutóbb Mohácsra látogatott el. Bár hi-
deg volt, de szerencsére nem esett az eső, így kellemes volt az 

utazás. A kirándulók először a Mohácsi Történelmi Emlékhelyet 
nézték meg, mely az 1526 augusztus 29-ei tragikus kimenetelű 
csatát idézte fel. A mohácsi vészt követően a törökök előtt meg-
nyílt az út Magyarország belseje felé. A vesztes csata másfél évszá-
zadra meghatározta történelmünket.

Az emlékmű megtekintése után a csapat a belváros felé vette 
az irányt. Az utcákon végigvonultak a busók, akiknek különle-
ges öltözete, a hatalmas bundája, a faragott, festett maszkjai és 
a kereplők hangja különösen tetszett a kirándulóknak.

P. Szabó Dénes

moháCsI utAzás
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2016. február 5.-én Halásztelken egy olyan összefogás 
jött létre, mely példaértékű lehet hazánknak. Boksz Klu-
bunk javára jótékonysági koncertet szerveztek. Különbö-
ző világnézethez tartozó emberek fogtak össze egy közös 
cél érdekében. Hazánk legjobb zenészei az első hívó szóra 
jöttek el fellépni gázsijukról önzetlenül lemondva. 

Nagyon sokan vettek belépőjegyet a koncertre – ezzel tá-
mogatva a clubot, de volt, aki pártoló jegy megvásárlásával 
pótolta jelenlétét. 

Köszönöm Mindenkinek, aki részt vett az eseményen. Külön 
köszönöm Tojzán Melindának és Becs Józsefnek a segítséget, 
nélkülük nem jött volna létre a rendezvény. Deák Bill Gyula 
és zenekara, Török Ádám, Nagy István, Tóth Dénes „Diza”, 
Takáts Tamás, Jankai Béla, Kálmán Gyuri, a Historica zenekar, 
Németh „Nyiba” Sándor és Papp Ernő fantasztikus hangulatot 
teremtettek kitűnő előadásaikkal. Nagy tisztelet és köszönet 
jár Erdei Zsolt „Madár”-nak és Ifj. Balzsay Karcsinak, hogy tá-
vollétük ellenére is támogatták az eseményt. Külön köszönöm 
Halásztelek Önkormányzatának – Szentgyörgyi József polgár-
mesternek és Stefanik Zsolt alpolgármesternek, hogy lehetővé 
tették ezt a színvonalas rendezvény létre jöttét. 

A koncert bevételéből, pártoló jegyek megvásárlásából és 
vállalkozók anyagi támogatásából összesen 700 500 Ft-ot 
vehettünk át a szervezőktől, melyből egy mikrobuszt fo-
gunk vásárolni. Ezáltal még több helyre eljutunk hazánkba 
és külföldre egyaránt, hogy minél több dicsőséggel térhes-
sünk haza Halásztelekre. 

köszönjük
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A prágAI tAvAsztól A jelenIg

– A könyvben negyven év történelmét 
írja le 1968-tól napjainkig. Mi okozta a 
legnagyobb gondot amikor nekifogott az 
írásnak?

– Ezt a könyvemet a legegyszerűbb volt 
megírni, mert a saját élettörténetemet 
dolgoztam fel benne. Az életrajzi részek 
a könyvnek körülbelül a hetven százalé-
kát teszik ki. Akkordöntöttem el, hogy 
megírom a könyvet, amikor tudatosult 
bennem, hogy a mai fiatalok borzasztó 
keveset tudnak a múltunkról. De hát ez 
nem az ő hibájuk. Nagyon sok vagy ele-
gendő szakirodalom állna rendelkezésre, 
hogy megismerjék a múltat, de mindenki 
szívesebben olvas történeteket. 

– Ha a saját élmények hetven százalékot 
tesznek ki a regényből, akkor a harminc 
százalék a történelmi tény. A múlt megis-
meréséhez azonban komoly kutató munkát 
kellett végeznie. Ön a Berlini Könyvtárban 
nézett utána a tényeknek. Hosszú időbe telt 
mire végzett a gyűjtőmunkával?

– Pontosítanék: a könyv harminc 
százaléka sem tény, hanem fikció. Sok 
idő eltelt a háttéranyagok összegyűj-
tésével és a megírással. Én az egykori 
NDK-ban (Német Demokratikus 
Köztársaság) szolgáltam, ahol nagyon 
jó kapcsolatokkal rendelkezem Berlin-
ben. Így sikerült hozzájutnom az egy-
kori kelet-német titkosszolgálat ira-

taihoz. De nagyon értékes anyagokra 
leltem például az Európa Tanács stras-
bourg-i könyvtárában, és a NATO 
parlamentjének irattárában. Ezek az 
információk kiegészítették a regény 
történetét.

– Tehát Önnek nemcsak az volt a fontos, 
hogy egy személyes történetet mondjon el, 
hanem hogy történelmet is tanítson a fia-
taloknak.

– Nagyon pontosan fogalmazott. Né-
hány szlovák középiskolában, gimnázi-
umban a regényemet segédanyagként is 
használják a történelem oktatás során. 
Ebben a könyvben én a huszadik század 
második felének közép-európai történe-
tét írtam meg. 

– Fontos történelmi alakok is szerepelnek 
a történetben. Nem félt attól, hogy egyes, 
még élő személyek a regénybéli megjeleníté-
süket nehezményezik?

– Nem voltak ilyen félelmeim. A 
könyvben tényleg valós politikusokról 
írok. Számomra az elsőrendű kritérium 
az volt, hogy igaz legyen, amit leírok. 
Másodrendű kérdés az, hogy az igazság 
leírása miatt valaki megsértődik vagy 
nem. Arra viszont nagyon vigyázom, 
hogy amit igaznak írok le, azt a tények 
is igazolják. 

– A könyvét még egy cseh kritikus is mél-
tatta.

– A cseh Tomaš Fojtík azt írta, sajnálja, 
hogy Csehországban nem akadt író, aki 
ilyen bátran írt volna a csehszlovák tör-
ténelemről.

P. Szabó Dénes, Fotó: Peter Frolo

A szlovák író, Jozef Banáš Halásztelekre látogatott februárban, hogy az Ol-
vasósarokban bemutassa A lelkesedés zónája című regényét, mely szerelem 
és barátság történetét mutatja be 1968-től egészen 2008-ig. A művet már le-
fordították cseh, német, angol, lengyel és hindu nyelvre is. A szlovák íróval 
az előadása után beszélgettünk. 

Első alkalommal 1998 decemberé-
ben került sor a Batyus  asszonybál 

megrendezésére. Megálmodója Ber-
kesné  Magdika volt, aki a mai napig 
is nagy szorgalommal rendezi egyesü-
letünk szervezésében.

Városunkban a mulatságnak ez a 
formája korábban ismeretlen volt. 
Évről-évre egyre nagyobb siker lett 

a női lakosság  körében. Jelenleg el-
maradhatatlan eseménye a farsang 
időszakának. Kezdetben az idősebb 
generáció  mulatsága volt, később, a 
fiatalok is megkedvelték, már több-
ségben vannak, a részvételi arány 
megváltozott. Ebben az évben is 
február 20.án „határtalan jókedvvel” 
együtt mulatott, nagymama, unoka, 
idős, fiatal. Nagy örömünkre szolgál, 
hogy A BATYUS ASSZONYBÁL 
szép hagyománnyá vált!

Mozgáskorlátozottak, 
Nyugdíjasok Egyesülete 

hAgyomány lett?
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néptánColjunk közösen!
Igazi, táncos mulatságra és 
néptánc tanulásra invitálja 
Halásztelek lakosait Győri 
Sipos Gergő és Kulcsár Luca. 
A két néptáncos városunk-
ban október eleje óta tanít 
egy óvodáscsoportot, akik-
kel már karácsonyi műsort is 
rendeztek „Betlehem kis fa-

lucskában” címmel, majd február 14-én Bálint napi mu-
latságon táncoltatták meg a nagyérdeműt. A táncosokkal 
a márciusban induló táncház kapcsán beszélgettünk.

– Milyen korosztályoknak szánjátok a táncházat?
– Luca: Minden korosztálynak ajánljuk. A táncház első 

fele az „Aprók tánca” nevet kapta, melyen a kisgyerekekkel 
foglalkozunk. Óvodáskorúakat várunk, körülbelül négytől 
hat éves korig.

– Gergő: A második részben már a felnőttek táncolnak. 
Különböző tájegységek táncait vesszük górcső alá, megta-
nítjuk nekik az alapokat. 

– A gyerekeknek milyen játékokat tanítotok?
– Gergő: Gergő: A játékok között szerepelnek a guggolta-

tó körjátékok, amikor egy mondókat hallanak a gyerekek, 
majd hirtelen le kell guggolniuk. Ez segíti az egyensúly gya-
korlatukat, a mozgás koordinációt és az izomdinamikát. 

– Luca: A „Medve bácsi fogócska” során a kör közepén áll egy 
gyerek, aki eljátssza a medvét, míg a többiek körülötte táncol-
nak. Amikor a mondóka véget ér, a medvét játszó gyereknek el 
kell kapnia valakit. Ha ez sikerül, az új gyermek lesz a medve. 

– Gergő: A párválasztó játékok pedig segítik a gyerekeket, 
hogy ne legyen zavarba ejtő, ha meg kell fogniuk a társuk kezét.

– De egy táncházban az idősebbek is bátrabban ismerked-
hetnek, nem?

– Luca: Igen, a táncok megkönnyítik az ismerkedést 
is. Régen az idősebbek és a fiatalabbak is mindig a falusi 
táncházakban tudtak találkozni. Vagy a budapesti Fonó-
ban. Mi Gergővel azt szeretnénk, hogy Halásztelken is vál-
jon a néptánc egy szórakozási formává. 

– Gergő: Étel-ital is lesz, batyús bál formájában!
– Milyen zenék szólnak a táncházban?
– Gergő: Saját népi vonós bandánk van, a Pittyendáré 

Zenekar. Mi ragaszkodunk az élőzenéhez! Hangulatosabb, 
mintha magnóról szólna a ritmus.

– Milyen különlegességekre lehet még számítani a táncházban?
– Luca: Anyukákat kisbabákkal is szívesen látunk. Velük 

az „ölbéli játékokat” táncoljuk, melynek során arcsimoga-
tót, csiklandozót játszunk.

– És a felnőttek?  
– Gergő: Nekik például egy olyan tánccal készülünk, 

melyhez kalapot, botot és üveget viszünk. A férfiak körbe-
állak, és az a feladatuk, hogy az egyik kézzel a másik fejére 
kellett átadjak a kalapot ritmusra, zenére. 

– Mi a szerepe a botnak és az üvegnek?
– Gergő: A botos játékban is egy kört alakítunk, melynek a 

közepén egy ember egy botot tart magasan a kezében. Amikor 
megunja a feladatát, akkor elejti a botot. Ilyenkor mindenkinek 
gyorsan új párt kell találnia. Akinek nem jut pár, az lesz a botos. 

– Luca: Az üveges játék esetében a földre három üveget 
helyezünk, majd a lányoknak közöttük kell szlalomozni, 
egy jellegzetes Somogy megyei táncot eljárva.  

– Miért ajánljátok a táncházat Halásztelek lakosainak?
– Gergő: A vendégek a táncházban egy közösségben van-

nak, a néptáncnak pedig közösségkovácsoló ereje van. 
– Luca: Mi is Gergővel egy közös tánc során ismerked-

tünk össze! Így lett ebből szerelem. 

A táncház a Máraiban havonta egyszer, vasárnaponként 
várja a vendégeket:
Március 20-án 15-18 óráig
Április 24-án 15-18 óráig
Május 22-én 15-18 óráig
A következő alkalommal, március 20-án kézműves foglal-
kozás is lesz, Luca és Gergő pedig zsíroskenyérrel és limo-
nádéval vár mindenkit szeretettel!

P. Szabó Dénes

Halásztelken számos fiatal tehetség él, ez nem 
vitás. Aki megnézte a Városi Könyvtárban a Ba-
gaméry Ábelné Hatvany Viktória által szerve-
zett kiállítást, maga is láthatta, hogy a fiatalok 
milyen kitűnően alkotnak ecsettel és ceruzával 
is. A kiállított művek között voltak csendé-
letek, portrék, egyes képek realista stílusban  
készültek, míg más műveknél a fantasztikum 
játszotta a főszerepet. A kiállításon Bagaméry-
né Hatvany  Viki bemutatta nemrég megjelent 
festészetről szóló könyvét, mely garantáltan 
meghozza az olvasó kedvét az alkotáshoz.

P. Szabó Dénes

fIAtAl festők tárlAtA
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Lányok, Asszonyok Kézimunka Klub
Foglalkozásai: kéthetente szerdán 14-16 óra között
Időpontja: március 30., április 13.
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 óra 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)

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

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

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

CSALÁDI TÁNCHÁZ
március 20. (vasárnap), 15–18:00-ig
Belépődíj: 500 Ft/fő

KIRÁNDULÓK KLUBJA – 2016. április 2.
Egy napos kirándulást szervez, Vácrátót–Fót–Gödöllő
Részvételi díj: 2 000 Ft/fő

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

2016. márCIus progrAmok

A Márai Sándor Közösségi Ház előterének falára egy óriás méretű falinaptár került, mely a városban tervezett egész éves programo-
kat tartalmazza. Kultúr-pontok faliújságjain pedig ennek a naptárnak az aktuális havi lebontását találhatja meg az érdeklődő.

KULTÚR-pONT helyek:
Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény; Városi Könyvtár;  

Tündérkert nagyóvoda és Tündérkert kisóvoda; Süni óvoda; Bocskai Református Oktatási Központ, Lámpás Református óvoda. 

máraI sándor KözművelődésI Intézmény és városI Könyvtár

Telefon: 06 20/268 5585 • 06 20/588 9487
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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

A Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtárban
(2314 Halásztelek, Posta köz 1.)

2016. április 9-én , szombaton 10 órakor
Holdfű Színház előadása

Mi van a ládikában?
Benedek Elek mesefeldolgozása

 

Belépődíj: gyermek: 600 Ft, felnőtt: 800 Ft
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

2016. április 12-én, kedden 18 órakor

Erdélyi György előadóművész előadásában

A belépés díjtalan!

ÍRÓ –OLVASÓ TALÁLKOZÓ a Városi Könyvtárban
(2314 Halásztelek, Erkel F. u. 2-4.)

Az Olvasósarok közössége és a Városi Könyvtár folytatja neves 
írókat bemutató sorozatát, következő meghívottunk, aki új dimen-

ziókba helyezte az útikönyv műfaját,

ZSIGA HENRIK
Író – Kalandor

Időpontja: 2016. április 14. csütörtök 17 óra
Zsiga Henrik elsőként saját történetét írta meg: Az óceánok szolgája, luxus-
hajón dolgoztam címmel, megjelenés: 1999, aztán gyermekkönyv: ABC-ben 

2010, mesekönyv: Igaz mesék a magyar történelemből 2013, két regény 
következett: Atmosz 2008, Végül magad maradsz 2013, közben elkezdett 
egy szubjektív útikönyv sorozatot TOSZKÁNA – Utazik a család 2011, 

BALATON – új utak, 
friss élmények 2014, BALATON BRINGÁVAL – új utak, friss élmények 

2015.

Utikönyvet általában utazás közben, esetleg előtte szoktunk olvasni, nem így 
Zsiga Henrik könyveinél, aki elolvas egyet, a többit már keresni fogja! 

„Bebarangoltam a Balatont. Hol gyerekekkel, hol barátokkal. Betértünk patinás 
éttermekbe és időrágta büfékbe. Kóstoltunk sajtos lángost és harcsa mellett 

kacsamellet, kortyoltunk jóféle szörpöket és közeli dűlők borait. Feltérképeztük 
a régió erdeit, játszóterek ezreit, kalandpályákat, állatparkokat, múzeumokat 

– számolatlanul. Napoztunk zsongó strandokon, barlangokba ereszkedtünk, és 
másztunk hegyre, dombra, lombra, tóra néző kilátóra”
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Antialkoholista brigád 
szobafestést, csempézést, gipszkartonozást, 

víz-, villany- kőművesmunkát vállal.

Telefon: 06 20/998 2369

Kútfúrás – Kútfúró mester! Kis helyigényű berendezéssel 
dolgozunk, 20 éves szakmai tapasztalattal. 

Halásztelki lakosok vagyunk. 
Hivatalos garancia, hosszú távú elérhetőség! 

Telefon: 06 30/940 1465 
Web: www.kutfurasok.5mp.eu

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!×

Ez ITT 
az 

ÖN 
hirdetésének a helye!

HIrdETéS FElVéTEl:

Telefonon:
06 24/517 271

E-mail:
hirmondo@halasztelek.hu

Lapunkat rendszeresen szemlézi a megújult

www.observer.hu

×

×

Sanoral
a család fogorvosa

• esztétikai és konzerváló fogászat
• gyermekfogászat
• fogszabályozás
• szájsebészet

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

×

Háztáji csirkecomb faros 498 Ft/kg 
Háztáji bontott csirke  648 Ft/kg
Háztáji csirkecomb  648 Ft/kg
Háztáji csirkemell  998 Ft/kg
Háztáji csirkemell filé  1 298 Ft/kg
Pulykamell filé  1 698 Ft/kg 
Sertéskaraj  898 Ft/kg
Sertéscomb  898 Ft/kg
Sertéslapocka  898 Ft/kg
Sertésoldalas  898 Ft/kg
Sertéstarja  898 Ft/kg 
Bőrös félsertés  598 Ft/kg 
Házi sertészsír  398 Ft/kg

Sajátkészítésű, kőfüstölős, 
tartósítószer-mentes termékeink:

Házi füstölt hátsócsülök  989 Ft/kg
Házi parasztlapocka 1 398 Ft/kg
Házi csemege kolbász  1 498 Ft/kg
Házi csípős kolbász  1 498 Ft/kg 
Házi parasztsonka  1 598 Ft/kg
Házi kolozsvári szalonna  1 698 Ft/kg
Házi szívsonka  1 898 Ft/kg
Házi füstölttarja  1 898 Ft/kg
Házi angolszalonna  1 898 Ft/kg

Nyitva tartás: 
kedd–péntek: 7:00–17:00,

szombat: 7:00–13:00

T E R M E L Ő I  H Ú S B O LT
A 25 éves múlttal: Halásztelek, Hajnal utca 36. 

Telefon: 06 24/452 207 • www.facebook.com/termeloihusbolt

Erzsébet utalvány elfogadóhely!

Üzletünkben bankkártyával is fizethet! ×

×Szigetszentmiklósi partnerünkhöz, 
az NCR Magyarország Kft-hez 

keresünk munkatársakat OPERÁTOR munkakörbe

Feladatok:
• Gyártósori összeszerelés • 

Csomagolás  
• Tesztelés (alapfokú számítógépes tudással)

Elvárások:
• Minimum 8 általános iskolai végzettség  

• Gyártásban szerzett tapasztalat előny • Számítógépes tudás előny

Juttatások:
• Havi alapbér + Bónusz + Cafetéria  

• Alapbéren felüli pótlékok: műszakpótlék, túlórapótlék

Amire nálunk biztosan számíthat ezen kívül:
• Bejelentett munkaviszony • Hosszútávú munkalehetőség  

• Szabályszerű bérelszámolás, szabadság és táppénz kifizetés  
• Munkaruha és munkavédelmi eszközök biztosítása

Bejárás ingyenes céges busszal!
Monor–Vecsés–Kőbánya-Kispest–Csepel;  

Cegléd–Pilis; Solt–Dömsöd;  
Gyál; Biatorbágy–Tárnok–Érd–Bp, XXII.ker.

Dabas–Bugyi–Dunavarsány–Ráckeve–Szigetszentmiklós; 
 Dunaharaszti–Szigethalom; Szigetújfalu, Gyömrő 

Jelentkezés:
Telefonon:  06 1/260 2094, 06 20/468 7582

 Személyesen: minden hétköznap 8-tól 16 óráig: Bp. IX. ker, Soroksári út 
48-54. Hungária Malomudvar 

E-mailben: dora.szabo@pannonjob.hu
Kölcsönzést-közvetítést engedélyező nyilvántartási szám: 4376-4./2003.

Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik GERLE LÁSZLÓ temetésén részt vettek, 

sírjára koszorút, virágot helyeztek.
 Gyászoló unokája Gábor és rokonai

www.halasztelek.huKERESS MINKET A FACEBOOKON!
facebook/Halásztelek Város hivatalos oldala


