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Ülésezett a Képviselő-testÜlet
Az idei évben, az éves munkaterv sze-
rinti rendes februári ülést megelőző-
en két alkalommal ülésezett a Kép-
viselő-testület, először január 30-án, 
majd február 6-án.

A januári rendkívüli ülésen döntés 
született az AUTONECAR Kft. 

ingatlantulajdonos felajánlásáról, a te-
lekalakítás során létrejött Diófasor utca 
1699/1 és 1699/11 helyrajzi szám alatti 
„kivett közút” telkének önkormányzati 
tulajdonba adására vonatkozóan. 

Tárgyalt a Képviselő-testület egy új 
hulladékgazdálkodási társulás megala-
kításáról, a települési hulladékgazdál-
kodási közszolgáltatás hatékonyabb és 
célszerűbb ellátása érdekében, és jó-
váhagyta az Önkormányzat, a Polgár-
mesteri Hivatal és a Halásztelki Bolgár 
Nemzetiségi Önkormányzat közötti 
Együttműködési Megállapodását. 

Mindkét rendkívüli ülés napirendre 
vette a Kastély, és a mellette lévő ven-
déglő vásárlására vonatkozó megállapo-
dást, és a képviselők megtárgyalták az 
ingatlan adásvétel feltételeit.

Végül a Képviselő-testület a február 
6-ai ülésen jóváhagyta, az IE-Real In-
gatlanbérbeadó és Üzemeltető Korlá-
tolt Felelősségű Társasággal a Kastély 
tulajdonjoga átruházására vonatkozó 
adásvételi szerződést, és felhatalmazta a 
Polgármestert a szerződés aláírására. 

Döntöttek a képviselők, a Polgári 
Bank Zrt. tulajdonában lévő 2314 Ha-
lásztelek, II. Rákóczi Ferenc út 68/A 
szám alatti ingatlan megvásárlásáról, el-
fogadva a tulajdonos 57.000.000 Ft-os 
ajánlatát. 

Módosította a Képviselő-testület a 
K&H Bankkal megkötött beruházá-
si fejlesztési hitelszerződést és a 2314 
Halásztelek 933/77 helyrajzi számú 
ingatlan vásárlására fordított 560 000 
000 Ft-on felüli hitelrészből, mely a 
hitelszerződés szerint a Kastély átala-
kításához kapcsolódóan igényelhető 
30 000 000 Ft-ot a 2314 Halásztelek 
933/75 helyrajzi számú ingatlan vásár-
lására fordít.

Az önkormányzati tulajdonú HATE 
Kft. zavartalan működéséhez a 2017. 
évi költségvetés terhére előzetesen  
12 000 000 Ft-ot biztosított a testület.

A munkaterv szerinti első rendes 
ülését február 15-én tartotta a képvise-
lő-testület. 

Szokásos napirend előtti tájékoztató-
jában Szentgyörgyi József polgármester 
a tököli szennyvízcsatorna társulás mű-
ködtetési költségeiről, és a peres ügyé-
nek állásáról számolt be.

A napirendek sorában elsőként a 
Képviselő-testület az önkormányzat és 
intézményei 2017. évi költségvetésről 
szóló előterjesztést tárgyalta. A Képvi-
selő-testület elfogadta az önkormányzat 
2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.
(II.16.) számú önkormányzati rendele-
tet 2 670 388 000 Ft bevételi és 2 670 
388 000 Ft kiadási főösszeggel.

A 2017. évi költségvetési bevételek 
tervezett előirányzata 1 320 388 000 Ft, 
amit a finanszírozású pénzügyi művele-
tekből származó bevétel 1 350 000 000 
Ft-tal egészít ki. A feladatfinanszírozás 
keretében az általános működéshez és 
ágazati feladatokhoz kapcsolódó állami 
támogatás 444 651 996 forint, műkö-
dési célú támogatásként államháztar-
táson belülről 49 834 004 Ft érkezik, 
527 900 000 Ft a tervezett adóbevétel. 
A költségvetés további 143 961 000 
forint bevétellel számol étkeztetésből, 
bérleti díjból, továbbszámlázott szol-
gáltatásokból. Összesen 120 500 000 
forint bevételre számít az önkormány-
zat ingatlanok értékesítéséből (Húsbolt, 
Kisgyár utca épülete, Mars utca 4 db 
telek), felhalmozási célú átvett pénzesz-
közök: 33 541 000 Ft.

A Kastély vásárlás, Iskola ráépítés és 
Sportcsarnok építés esetében 1 350 000 
000 Ft hitel felvétellel számol a költség-
vetés (600 000 000 Ft Malonyai Kastély 
vásárlás, 450 000 000 Ft Iskola ráépítés, 
valamint 300 000 000 Ft Sportcsarnok 
építés)

Módosította a képviselő-testület a Vá-
ros 2016. évi összesített költségvetését. 
Mind a kiadási, mind bevételi főössze-
get megemelte 9 767 ezer forinttal, és 
Halásztelek Város 2016. évi költségve-
tésének módosított kiadási főösszegét 1 
851 903 ezer forintban, bevételi főösz-
szegét 1 851 903 ezer forintban hatá-
rozta meg, elfogadva az Önkormányzat 
2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.
(II.11.) önkormányzati rendelet módo-
sításáról 2/2017.(II.16.) önkormányza-
ti rendeletet.

Módosította a képviselő-testület a 
képviselők, és bizottsági tagok tisztelet-
díjáról szóló önkormányzat rendeletet. 
A képviselők részére megállapított havi 
tiszteletdíjat 100 000 Ft-ról 120 000 
Ft-ra, a nem képviselő bizottsági tagok 
részére megállapított havi tiszteletdíjat 
35 000 Ft-ról 50 000 Ft-ra változtatta.

A Képviselő-testület megalkotta a 
4/2017.(II.16.) önkormányzati rende-
letet, amely módosította a településré-
szek és közterületek elnevezésének, to-
vábbá az ingatlanok házszámozásának 
szabályairól szóló 8/2015.(III. 26.) ön-
kormányzati rendeletet.

Az egyes belügyi tárgyú kormányren-
deletek módosításáról szóló 441/2016.
(XII.16.) Korm. rendelet több ponton 
megváltoztatta a temetőkről és a temet-
kezésről szóló törvény végrehajtásáról 
szóló kormányrendeletet, ami szüksé-
gessé tette a temetőkről és a temetkezési 
tevékenységről szóló 13/2007.(V.4.) 
önkormányzati rendelet módosítását.

Megállapította a Képviselő-testület a 
2017. évi igazgatási szünet időpontját, 
és megalkotta 6/2017.(II.16.) önkor-
mányzati rendeletet a 2017. évre vonat-
kozó igazgatási szünet elrendeléséről. (a 
rendeletek az önkormányzat honlapján, 
és a polgármesteri hivatalban megte-
kinthetők)

A Képviselő-testület pályázatot írt ki 
a Márai Sándor Közművelődési Intéz-
mény és Városi Könyvtár intézményve-
zetői álláshelyére (a pályázat a keretes 
írásban olvasható).

Elfogadták a képviselők a 2017. évi 
közbeszerzési tervet, amely az idei évre 
három, közbeszerzés alá tartozó szol-
gáltatás megrendelést, illetve építési 
beruházást tartalmaz; a város központi 
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orvosi ügyeletét, az iskola ráépítés, és a 
sportcsarnok építési beruházást.

Jóváhagyta a Képviselő-testület a 
Fővárosi Vízművek Zrt-vel kötendő 
megállapodást és felhatalmazta a Fővá-
rosi Vízművek Zrt-t a 10 évnél régeb-
ben épült és üzembe helyezett víz- és 
szennyvízvezetékek szolgalmi jogi be-
jegyzésének rendezésére. 

Az Egyebek napirendben a 042/6 
hrsz. alatti külterületi telek belterületbe 

vonásáról született döntés, megerősítve 
a 129/2004.(IX.29.) számú képvise-
lő-testületi határozatot. 

A Képviselő-testület a január 30-ai tes-
tületi ülésen kinyilvánította azon szán-
dékát, hogy a települési hulladékgazdál-
kodási közszolgáltatás hatékonyabb és 
célszerűbb ellátása érdekében az ezzel 
kapcsolatos feladatait önkormányzati 
társulás útján kívánja biztosítani, Kép-
viselő-testület elfogadta az Érd és Tér-

sége Regionális Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás létrehozására 
vonatkozó Megállapodást, és a Társulás 
Szervezeti és Működési Szabályzatát. 

Végül döntött a Képviselő-testület a 
beruházási fejlesztési hitelhez kapcso-
lódó jelzálogszerződés jóváhagyásáról, 
és a hitelszerződésben meghatározott 
projekt cél meghatározásáról. 

Baloghné dr. Nagy Edit 
címzetes főjegyző
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Megjelenik havonta 3 700 példányban
A leadott anyagok és hirdetések valóságtartalmáért a szerkesztőség nem válal felelőséget!

A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támo-
gatásának rendjéről szóló – 4/2015.(II.12.) számú 
önkormányzati rendelet 3. §-a alapján a helyi ön-
szerveződő közösségek pénzügyi támogatás igé-
nyüket a költségvetésről szóló rendelet kihirdetésé-
től számított 30 napon belül a pályázati adatlapon 
nyújthatják be a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszol-
gálatához. 

A pályázathoz csatolni kell:
a) az önszerveződő közösség 30 napnál nem régebbi cég-

kivonatát
b) az önszerveződő közösség alapszabályát vagy működé-

sének egyéb alapdokumentumát;
c) amennyiben az önszerveződő közösség az előző évben 

is részesült támogatásban, az előző támogatás felhasz-
nálásáról szóló bizonylatok fénymásolatát;

d) az önszerveződő közösség előző évi tevékenységéről 
szóló tájékoztatót, különös tekintettel a végzett felada-
tokra, elért eredményekre;

e) az önszerveződő közösség (vagy döntéshozó szerve) 
közgyűléséről, üléséről készült azon jegyzőkönyvet 
vagy határozati kivonatot, mely a pályázat benyújtá-
sára vonatkozó döntést és a megvalósítani kívánt célt 
tartalmazza;

f ) az önszerveződő közösség által pályázott összeg fel-

használásának tervezetét, a várható költségek szerint 
részletezve;

g) Igazolás a beszámolónak az Országos Bírósági Hivatal-
hoz történt benyújtásáról (2011. évi CLXXV. törvény 
30.§(1)-(3) bekezdése, valamint a 2011. évi CLXXXI. 
törvény 105.§-a szerint);

h) a Ksztv.14.§-a szerint kitöltött és cégszerűen aláírt, 
a jelen rendelet 2.számű mellékletében meghatá-
rozott nyilatkozatot, érintettség fennállása esetén a 
Ksztv.8.§-a szerint kitöltött és cégszerűen aláírt, a jelen 
rendelet 3.számú mellékletében meghatározott közzé-
tételi kérelmet. 

Amennyiben az önszerveződő közösség korábban már 
részesült támogatásban, az a)–b) pontokban felsorolt do-
kumentumok benyújtása mellőzhető abban az esetben, 
ha az előző támogatás óta eltelt időszakban e dokumen-
tumok tartalmát illető változás nem történt.
A pályázat letölthető a www.halasztelek.hu oldalról is, 
mindhárom melléklettel.
Pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 31. 
(csütörtök) 15:00 óra  

Halásztelek, 2017. március 7. 
Baloghné dr. Nagy Edit 

címzetes jegyző 

pályázati felHívás 
a Helyi civil szervezeteK részére
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Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testüle-
te pályázatot hirdet az Márai Sándor Közművelődési In-
tézmény és Városi Könyvtár igazgató (magasabb vezető) 
beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozat-

lan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
Vezetői megbízás időtartama: 5 év határozott időre, 

2017. június 1. napjától 2022. május 31. napjáig szól.
Munkavégzés helye: Pest megye, 2314 Halásztelek, Posta 
köz 1.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással 
járó lényeges feladatok:

Magasabb vezetői feladatok ellátása
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és 

a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Főiskola, felsőfokú közművelődési végzettség és szak-

képzettség, vagy nem szakirányú egyetemi végezettség 
és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga, a felső-
fokú közművelődési végzettségének és szakképzettségé-
nek vagy a 150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet 6/A. § a) 
és c) pontjaiban megnevezett szakvizsgájának megfele-
lő feladatkörben legalább öt éves szakmai gyakorlat és 
kiemelkedő közművelődési tevékenység, vagy főiskolai 
könyvtárosi képzettség;

• Legalább 5 éves szakmai gyakorlat – legalább 5 év fe-
letti szakmai tapasztalat;              

• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása;
• Magyar állampolgárság;
• Büntetlen előélet;
• A 150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet 6/G. § (2) bekez-

désében előírt akkreditált vezetői tanfolyam megléte, 
vagy szándéknyilatkozat annak a megbízás kezdetétől 
számított két éven belüli elvégzéséről;

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• helyismeret
• pályázatkészítés és pályázatkezelés területén szerzett gya-

korlat,
• rugalmasság,
• tájékozottság és tájékoztatási képesség;
• kezdeményező és konszenzuskészség,
• döntésképesség, pontosság,
• önálló munkavégzés.

Elvárt kompetenciák: 
• kiváló kommunikációs készség
• együttműködési készség, 
• rugalmasság,
• tájékozottság és tájékoztatási képesség;
• kezdeményező és konszenzuskészség,

• döntésképesség, pontosság,
• önálló munkavégzés,
• vezetői képességek.
A beosztás betölthetőségének időpontja: 2017. június 
1.
A pályázat benyújtásának határideje: A www.kozigal-

las.gov.hu internetes oldalon való megjelenéstől számí-
tott 30. nap, a pályázati kiírással kapcsolatosan további 
információt Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző 
nyújt, a 06 24/517 260 telefonszám /106-es mellék.

A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot „a Má-
rai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyv-
tár igazgató (magasabb vezető) beosztás” pályázat jel-
igével zárt borítékban 1 eredeti példányban kell leadni 
a Halásztelki Polgármesteri Hivatalnál (2314 Halászte-
lek, Posta köz 1.).

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A Kulturális 
Bizottság javaslata alapján Halásztelek Város Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete dönt.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• a pályázó személyes adatait, szakmai gyakorlatát részle-

tesen bemutató önéletrajz;
• iskolai végzettsége(ke)t, (szak)képzettsége(ke)t igazoló 

okirat(ok) másolata(i);
• az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program, 

szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések-
kel (vezetői program) 

• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány 
• szakmai végzettséget igazoló oklevelek másolata 
• nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagot 

a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik, illetve 
a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pá-
lyázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez 
hozzájárul 

• pályázó beleegyező nyilatkozata arról, hogy a vagyony-
nyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz 

• a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a kép-
viselő-testület a pályázat elbírálását nyílt vagy zárt ülés 
keretében tárgyalja 

• nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalma 
harmadik személlyel közölhető 

• a pályázó nyilatkozata arról, hogy vele szemben a Kjt. 
41. § (2) bekezdése alapján összeférhetetlenség nem áll 
fenn, illetve a fennálló összeférhetetlenséget megbízása 
esetén megszünteti. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 
www.halasztelek.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt 
a www.halasztelek.hu honlapon szerezhet.

Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Márai Sándor Közművelődési Intézmény és 
Városi Könyvtár igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására az alábbi tartalommal és szövegezéssel: 

„ Pá lyá zat i  f e l h í vás ”
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2017. március 23.14:00–18:30 között 
Véradásra várjuk minden kedves  

új és régi véradónkat.
Helye: 

Márai Sándor Közösségi Ház 
(Halásztelek, Szent László tér)
Kérjük, mindenki hozza magával  

a személyi igazolványát, lakcím- és TAJ kártyáját.

Kedves kötelezettségünknek eleget 
téve a Szociális Bizottság elnök asz-

szonyával, Végváriné Nyíri Lídiával ott-
honában köszöntöttük Farkas Jánosnét, 
Marika nénit 90. születésnapja alkal-
mából a város ajándékával és a minisz-
terelnöki köszöntő oklevéllel.

Mindig öröm felkeresni és köszön-
teni olyan embereket, akik egy hosszú 
élet munkájáról, eredményéről számol-
nak be, és szívesen fogadják az önkor-
mányzat tiszteletét, és elismerését.

Marika néni Mezőkeresztesen szüle-
tett 1927. február 17-én, „Matyólány”, 
ahogy mondta. Élete nagyobb részét 
Csepelen töltötte, ott élt és ott is dol-
gozott. 10 évvel ezelőtt – miután lánya 
is egyedül maradt – költöztek Halász-

telekre lányával és családjával. Hosz-
szú, tartalmas életet tudhat magáénak, 
összesen 58 évet dolgozott aktívan. A 
Csepel Vas- és Fémművek Transzformá-
torgyárából ment nyugdíjba, ahol több 
évtizedig a személyzeti osztályon dolgo-
zott tanulmányi felelősként, munkaerő 

gazdálkodóként, ma azt mondanánk 
HR-esként.  Nagyon szerette a munká-
ját, 35 évesen tett érettségi vizsgát ki-
csivel megelőzve lányát. Megbecsülték, 
sok szép utazást köszönhetett a munká-
jának.  Férje halála után nyugdíjasként 
még 18 évet dolgozott az otthonához 
közeli Kossuth Lajos utcai óvodában 
dajkaként. Nehezen engedték el, ami-
kor már jóval túl a hetven éven végleg 
nyugdíjba vonult.

Azt mondja megszerette Halásztelket, 
jó szomszédok veszik körül, egy éve már 
ükunokájának is örülhet.

Ezúton is városunk minden lakója nevé-
ben jó egészséget boldog életet kívánunk.

Baloghné dr. Nagy Edit

szépKorút KöszöntöttÜnK 

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 száma 0066
 Krétai Szent András Alapítvány 18671630-1-13

Megjelent a Magyar Vöröskereszt Gramofon lapja
www.voroskereszt.hu
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„A legfőbb érték az ember, legdrágább kincs a gyermek”
Kérjük, támogassa adója 1%-ával Tündérkerti Óvodásokért Alapítvány-t melynek adószáma: 18719686-1-13

Adományát a gyermekek nevében is köszönjük! A KURATÓRIUM TAGJAI

Ha reggelente madárfütty-koncertre, 
ragyogó napfelkeltére ébrednek, gon-
doljanak picit a Tündérkert Óvoda 
gyermekcsapatára és dolgozóira – kik 
igencsak kivették idén részüket a tél-
kergetésből.

Óvodánk jellemzően, néphagyomá-
nyokat tisztelően úgy tervezi program-
jait, tevékenységeit, hogy a felnövekvő 
kis tündéreknek értéket, hagyományt, 
élményt adjon át. Így történt ez március 
első napjaiban is. A báb-munkacsopor-
tunk szorgoskodásának köszönhetően a 
gyerekek együtt drukkolhattak Petinek 
a tél, a télboszorka elűzésében a „Jöjjön 
a tavasz” című mesében.

A Pillangó csoport évek óta készíti 
a kiszebábot, mely egy menyecskének 
öltöztetett szimbólum: az éghető anya-
gokból megformált bábut a csoport 
óvónője körbeviszi az óvodában. A 
gyerekek különböző ruhadarabokkal, 

rongyokkal, színes szalagokkal díszítik 
tovább; ezek mindmind negatív dolgo-

kat jelképeznek, melyektől mindenki 
szeretne megszabadulni: a téltől, a hi-
degtől, a betegségtől, a rosszaságtól, az 
irigységtől, rosszkedvtől és még sorol-
hatnánk…

Március 3-án, pénteken hangos lett 
tőlünk az Óvoda és a Kisgyár utca. Hat 
csoporttal indultunk kiszebábot égetni a 
Duna-partra. Együtt kántálta a „Jöjjön a 
tavasz”-t, énekelte a „Hajj ki, kiszé...”-t 
és csörögte, zörögte végig az utat a Csi-
be, Pillangó, Madárka, Delfin, Teknős 
és a Kippkopp csoport. A hosszú út vé-
gén a fodrozódó Duna mellett meggyúj-
tottuk a sok rosszal együtt a bábut. Ad-
dig kiabáltunk, zörögtünk, verseltünk, 
énekeltünk, míg az hamuvá nem égett. 
Nem maradhatott el a „Tavaszi szél vizet 
áraszt...” dal és Sarkady Sándor télker-
gető versei: a „Kikiáltó” című és „Jer, jer, 
kikelet” kezdetű gyermek költemények.

Köszönet a Vízműveknek és a Halász-
telki Polgárőr Egyesületnek hozzájárulá-
sukért és segítségükért, munkatársaim-
nak az élményt adó napokért.

Hock Sirsom Katalin
tündérnevelő

télűzés és tavaszvárás a tÜndérKert Óvodában

Tisztelt Szülők!

A Halásztelki Tündérkert Óvodában a 2017/2018-es  
nevelési évre történő beiratkozás  

2017. április 24. (hétfő)–április 28.(péntek)-ig minden nap 
8-18 óráig lesz az intézmény székhelyén  

(2314. Halásztelek, Óvoda utca 3.) a vezető óvónői irodában.

A beiratkozáshoz szükséges:
A szülő személyazonosító igazolványa, a szülő lakcímet igazoló 
hatósági igazolványa, a gyermek születési anyakönyvi kivonata, 
a gyermek TB kártyája, a gyermek oltási könyve és lakcímet 
igazoló hatósági igazolványa.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§ (2) 
bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 
31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő nap-
jától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A 
jegyző – az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a 
fenntartó - a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő 
egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik 
életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való 
részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek ki-
bontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

Ez a kötelezettség idén azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 
2014. szeptember 1. előtt születtek.
A kötelezettség teljesítéséért a szülő a felelős, a nem teljesítés sza-
bálysértésnek minősül.
A Halásztelki Tündérkert Óvoda Alapító Okiratában meg-
határozottak alapján, az alábbi integráltan nevelhető sajátos 
nevelési igényű gyermekeket láthatja el:

Beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő gyer-
mekek.

Az óvoda felvételi körzete Halásztelek közigazgatási területe.
Az óvoda felvételi döntésének határideje: 2017. május 28.
A határozat postázásának ideje legkésőbb: 2017. június 9.
A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül egyéni 
érdeksérelemre hivatkozva felül bírálati kérelem, jogszabálysér-
tésre hivatkozással törvényességi kérelem nyújtható be írásban, 
Halásztelek város jegyzőjének címezve, a Halásztelki Tündérkert 
Óvoda, 2314 Halásztelek Óvoda u. 3. A kérelem illetékmentes.

A beiratkozáskor szeretettel várjuk a leendő kis óvodást is!

Halásztelki Tündérkert Óvoda nevelőtestülete és vezetője

FELHÍVás ÓVODAI BEIrATKOZásrA
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Tisztelt Szülők!

Bölcsődénkbe való jelentkezés egész évben folyamatos, 
nincs felvételi időszak. 
A jelentkezés kétféleképpen lehetséges:
– Halásztelek város honlapjáról letölthető jelentkezési la-

pon,
– a  bölcsődében személyesen átvett jelentkezési lapon.
A kitöltött papírokat személyesen az intézményben kell le-

adni, vagy postai úton a 2314 Halásztelek, Iskola u. 2. 
címre elküldeni.

Minden évben Felvételi Bizottság dönt arról, hogy kik 
nyertek felvételt a tárgyév május 31.-ig beérkező jelentke-
zők közül.
Bölcsődei ellátást abban az esetben tudunk biztosítani, 
amennyiben a gyermek és szülei állandó halásztelki lakcím-

mel rendelkeznek, valamint a szülők munkáltatói igazolás-
sal igazolni tudják munkaviszonyukat.
A jelentkezési laphoz mellékelni kell:
– a gyermek Taj kártyájának fénymásolatát,
– a gyermek és a szülők lakcím kártyájának fénymásolatát,
– a gyermek születési anyakönyvi kivonatának fénymáso-

latát,
– a gyermek Eü. kiskönyvét (bemutatásra).

A felvételi Bizottság döntéséről postai úton tájékoztatjuk a 
szülőket, 2017. június közepéig.
A fel nem vett gyermekek várólistára kerülnek, és az esetle-
gesen felszabaduló férőhelyeket közülük töltjük fel.
Egyéb tájékoztatást az Intézményben személyesen, vagy a 
06 24/662 968 telefonszámon kaphatnak.

Svelán Tímea Intézményvezető

Tisztelt Szülők!

A Halásztelki Tündérkert Óvodai  
beiratkozás legfontosabb infor-

mációit a Felhívás óvodai beiratko-
zásra című  cikkben találják, azonban  
szeretnék néhány kiegészítő informá-
cióval szolgálni az óvodai ellátással 
kapcsolatban.

 Városunkban három óvoda találha-
tó. A  halásztelki lakosú szülők, a sza-
bad óvodaválasztás jogán, mindhárom 
intézményt választhatják  Aki  otthon 
is vallásos nevelésben részesíti gyer-
mekét, érdemes a Lámpás Reformá-
tus Óvodát  (Iskola u. 2.) választania, 
mert ott a pedagógiai program tartal-
mazza a gyermekek vallásos nevelésé-
nek elveit. 

A Süni Óvoda (Malonyay u. 46.) 
a város Dunához közel eső területén 
van, 50 fő gyermek ellátása történik 
két csoportban, családias környezet-
ben.

 A Halásztelki Tündérkert Óvoda 
két helyen az Óvoda utcában 10 cso-
porttal, az Iskola utcában 3 csoporttal 
működik. Ezekben az óvodákban tevé-
kenységközpontú, kompetencia alapú 
nevelési programmal dolgozunk.

Mindhárom óvodában az ellátás in-
gyenes, csak étkezési térítési díjat kell 
fizetni a törvényi szabályozásnak meg-
felelően.

 A Lámpás Óvoda felvételi eljárásá-
ról érdeklődjenek az óvodavezetőnél.

A Tündérkertben a beiratkozás al-
kalmával a szülők „Jelentkezési Lapot” 
töltenek ki a gyermekek legfontosabb 
adatairól, illetve nyilatkozhatnak arról, 
hogy melyik telephelyen szeretnének 
járni, esetleg  kis barátot, bölcsődei 
csoporttársat  lehet megjelölni, akivel 
egy csoportba szeretnének kerülni. 
Ha a gyermeknek szakvéleménye van 
esetleg tartós beteg igazolása, vagy 
gyermekvédelmi támogatásban része-
sül,azt is el kell hozni. A gyermekek 
felvétele nem jelentkezési sorrendben 
történik,ezért nincs jelentősége annak, 
hogy hétfőn reggel, vagy péntek dél-
után jelentkeznek.

 Az óvodai  felvétel a születési sor-
renden múlik, kötelező óvodába jár-
nia annak a gyermeknek aki 2014. 
augusztus 31 előtt született! Aki szep-
tember és december között lesz három 
éves, annak lehetősége van óvodássá 
válni a férőhely függvényében. Ebben 
a nevelési évben (2016–2017) minden 
december 31-ig született gyermeket el 
tudtunk helyezni a halásztelki óvodák-
ban.

Az óvodás létnek némi feltétele is 
van erre érdemes figyelmet fordítani. A 
gyermeknek szobatisztának kell lennie 
mire óvodába lép,mivel 28 gyermek 
között nincs lehetőség pelenkázásra. 
Aki ezt nem tudja elérni, a bölcsödé-
ben kaphat elhelyezést.

 Kérjük azokat a szülőket akik az 
óvodakötelezettséget nem a városban, 

hanem más településen, esetleg külföl-
dön veszik igénybe, jelezzék ezt óvo-
dánknak, mert a Jegyző ellenőrzi a 3 
éves gyermekek óvodakötelezettségét! 

A Jegyző, a szülő kérelmére és az 
óvodavezető, valamint a védőnő 
egyetértésével, a gyermek jogos érde-
két szem előtt tartva, az ötödik életév 
betöltéséig felmentést adhat a kötelező 
óvodai nevelésben való részvétel alól, 
ha a gyermek családi körülményei, 
képességeinek kibontakoztatása, sajá-
tos helyzete indokolja. A felmentési 
kérelemhez szükséges nyomtatvány a 
beiratkozáskor kérhető.

A felvételi  értesítések kiküldése előtt 
a három óvodavezető egyeztet a gyer-
mekek felvételéről, ezért nem érdemes 
mindhárom óvodába beiratkozni,  csak 
azért, hogy legyen helye a gyereknek.

A felvételt nyert gyermekek szülei-
nek a nyár folyamán tájékoztató szülői 
értekezletet tartunk az óvodai beszok-
tatásról, szokásokról, napirendről és 
minden fontos tudnivalóról.

Szeretettel várjuk leendő kis óvodá-
sainkat is, a beiratkozáson, hogy egy 
kicsit bepillanthassanak az óvoda éle-
tébe, körbe járhassák a kertet és a szü-
lő felügyelete mellett, kipróbálhassák a 
játékokat.

További felvilágosítással szolgálunk 
az óvoda telefonszámán: 

06 24/474 518
Urbán Miklósné, Ági néni 

  óvodavezető

Tájékoztató a Tündérpalánta Bölcsődébe való jelentkezésről  
2017–2018-as nevelési évre

KieGészítő az Óvodai beíratKozásHoz
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Már hetekkel korábban lázasan készülődtek a diákok, a fel-
készítő pedagógusok a nagy eseményre. A kórus folyama-

tosan próbált, alakultak a különböző koreográfiák, gyakorolták 
a lépéseket a táncosok, memorizálták a verseket, a szövegeket a 
szavalók, a színpadi darabok előadói. A folyosókon, az udvaron 
népviseletet, reneszánsz ruhákat vittek a lányok, a fiúk, szinte 
hallani lehetett a kikeményített, szépen vasalt viseletek, a se-
lyem, brokát ruhák suhogását. A várakozás, készülődés izgalma 
érződött a levegőben.

S mire elérkezett Mátyás napja, összeállt a program, min-
denki tudta a szövegét, akkor is fújta a dallamot, ha álmából 
felébresztették, a lábában érezte a tánc ritmusát, karjában a for-
gatások lendületét. Nagyon, nagyon sok munka volt a fiatalok 
és tanáraik háta mögött…

A Hunyadi-gála vendégeit Juhász Zoltánné az iskola igazga-
tója köszöntötte. Az igazgató emlékeztetett arra, hogy a gálát 
hagyományosan az intézmény névadója, Mátyás király neve 
napja alkalmából tartják meg, Mint mondta, idén változtattak 
a műsoron: korábban elsősorban a reneszánsz hagyományokat, 
művészeteket elevenítették fel a fellépő diákok, most azonban 
szélesebb körből merítettek a szervezők, a program összeállítói 

Kovács Judit tanárnő vezetésével. Az előadáson az iskola közel 
száz diákja segítségével bepillanthatnak a magyar nyelv és iro-
dalom, a hon- és népismeret, a természettudományok, a zene, 
a vizuális kultúra, a testnevelés, az idegen nyelvek, a történelem 
és az ének tantárgyak által megismert világba.

Először a magyar nyelv és irodalomhoz kapcsolódva az alsó 
tagozatos vers- és versesmese-mondó verseny nyertesei szaval-
tak. Varga-Dudás Csenge 1. b osztályos diák Julia Donald-
son-Axel Scheffler: A majom mamája című verses meséjét 
mondta el (felkészítő tanító Csehné Szűcs Hajnalka volt), majd 
Kovács Milán 2. c osztályos tanuló előadásában Romhányi Jó-
zsef: Hal-dalát (felkészítője Gyenes Bernadett), Lázár Anna, a 
4. b-ből Sipos Gábor: Mondd, neked mit jelent a szó: barátság 
című versét (felkészítője Cul Mária), Csikós Diána 3. b-s ta-
nuló előadásában Békés Márta: Vers a versmondó versenyről 
című művét halhatta a közönség (a felkészítő Ocskóné Kovács 
Mónika volt).

A vendégek örömmel hallgatták a verseket és sokakban meg-
fogalmazódott a kérdés: hogy tudták megtanulni és ilyen szépen 
elmondani ezeket a hosszú költeményeket ezek a kis gyerekek?

A hon- és népismeret órákon tanultakat idézte meg Taligás 
Dóra Anna, 2. a osztályos tanuló, aki az A juhásznak jól van 
dolga kezdetű népdalt (felkészítője Kapás Renáta volt), és a 3.b 
osztályos Szendrey Zalán Zsolt, aki a Szegény legény vagyok 
én című dalt adta elő (felkészítő Jelencsik Valéria). Mindketten 
szerepeltek korábban az iskolai népdaléneklési versenyen, ame-
lyen az első helyet szerezték meg.

Ezt követően feltűntek a színpadon azok a szép viseletek, 
amelyeket korábban az iskola folyosóin oly gonddal, szere-
tettel vittek a fiatalok. A gimnazistákból álló néptánccsoport 
Magyarbődi párválasztóján röpködtek a szoknyák, fordultak 
a legények, dobbantak a csizmák (a felkészítő Lázárné Bakó 
Krisztina volt). Igazán vidám hangulatot varázsoltak a fiatalok.

Ám mindannyian tudjuk, hogy a diákélet nem csak zenéből, 
táncból, a művészetek tanulmányozásából áll, hiszen el kell sa-
játítani a matematika, fizika, kémia, földrajz, biológia alapvető 
törvényszerűségeit is. A felső tagozatosok tudósok vitája kere-
tében idézték meg a természettudományok világát, s ezúttal is 
kiderült, hogy a különböző szakterületek csak egymás eredmé-
nyeit figyelembe véve szolgálhatják az emberiséget. (A felkészí-
tő Kovács Judit volt.)

A Hunyadi alapfokú művészeti iskolaként nagy hangsúlyt 
fektet a zenei képzésre, amelyről ez alkalommal Fekete Olívia 
Csajkovszkij Kórus (felkészítő Bozsokiné Németh Gabriella),  
Csordás Enikő Anna pedig Mozart Musette (felkészítő: Ruszá-
nyuk Szandra) című művének zongoraelőadásával tett tanúbi-
zonyságot. Mindeközben a kivetítőn a 2. d osztályos tanulók, a 
zenék által ihletett alkotásait láthatta a közönség.

A szünet előtt a 4. c osztályos tanulók a testnevelés, a sport 
különböző területeihez kapcsolódva mutatták be a testmozgás 
szépségét, örömeit (felkészítő Halmai Henrietta).

A szünetben a résztvevők megtekinthették a gimnazista ta-
nulók munkáiból összeállított reneszánsz ihletésű alkotásokat, 
öltözeteket (felkészítő tanár László Andrea, aki az aula dekorá-
cióját is megálmodta). S míg a büfében kínált finomságokat, 

Közel száz diáK vett részt a Hunyadi-Gálán
Zsúfolásig megtelt a Hunyadi Mátyás Általános Iskola, 
Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola aulája febru-
ár 24-én, Mátyás napján. E jeles napon a Hunyadi-gá-
la keretében mutatkoztak be az iskola diákjai zenével, 
tánccal, énekkel, verssel, színpadi darabbal az érdeklő-
dő közönségnek.
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süteményeket, üdítőket fogyasztották a vendégek, a fejük fe-
lett színpompás holló sereg repkedett. Az iskola legkisebb, alsó 
tagozatosait képviselte mindegyik madárka. Saját kezükkel és 
nagy szeretettel alkották őket a kicsik, ezek a madarak ritkáb-
bak és értékesebbek a fehér hollóknál. A jótékonysági büfé be-
vételét gyermekprogramokra, díjazásra, eszközvásárlásra és a 
jelmeztár bővítésére fordítja az iskola.

A szünet után elsőként az idegen nyelvi képzéshez kapcso-
lódva láthatott különböző előadásokat a közönség. Az ír táncs-
csoport Celtic Kitten produkcióját mutatta be (felkészítő Tóth 
Adrienn), Molnár Boglárka 10. a osztályos tanuló William 
Shakespeare: All The World’s A Stage, Színház az egész világ 
néven híressé vált monológját adta elő angolul (felkészítő Sza-
lai Edina), a 9. a-s Varga József Dániel Christian Morgenstern: 
Das Wasser című művét mondta el németül (felkészítő Mód 
Kinga). Az iskola bolgár nyelv oktatásának reprezentálásaként 
pedig a 6.a osztályos Miskolczi Gréta és Forgó Fanni Atanasz 
Dalcsev: Rodina című hazafias költeményét adta elő (felkészítő 
Kovács Gergely Lajos).

Természetesen ezúttal is megidézték a reneszánsz hangulatát 
a műsor összeállítói. Nagy sikere volt az 5. évfolyamos diákok 
előadásának, melyben az élet fontos eseményeit adták elő rene-
szánszkori és mai magyar nyelven. Kovács Judit szövegén iga-
zán jól mulattak a vendégek, s maguk a szereplők is.

A 8. évfolyamos végzős diákok pedig díszes selyemruhákba 

öltözve méltóságteljes reneszánsz táncot adtak elő (felkészítő 
Lázárné Bakó Krisztina). Felemelő pillanatok voltak, méltók 
a névadóhoz, a Hunyadi iskolához, az iskola hagyományaihoz.

Az est végén az iskola kórusa a Hallelujah című dal magyar 
változatát adta elő Bozsokiné Németi Gabriella zongora, Hal-
mai Ágnes bőgő és Varga József Dániel dob kíséretével, Ruszá-
nyuk Szandra vezényletével.

Zárásként pedig az összes szereplő a színpadra vonult, s a kó-
russal együtt énekelte el a Sulidalt, melynek sorai méltán képvi-
selik az iskolát, az iskola szellemiségét.
„Sosem leszünk teljesen egyformák, és pont ez a szép benne. 
Van a te kis világod és van az én kis világom. 
Néha találkozunk és egymásra csodálkozunk: 
Nézd, pont olyan vagy, mint én, vagy éppen teljesen más!
Tőled és tőlem szép, színes a világ!”

HaGyoMány és ModernséG

A 2016-os és 2017-es év bővelkedik 
mind a magyar, mind az egye-

temes kultúra tekintetében évfordu-
lókkal. A tavalyi esztendő egészét az 
1956-os forradalom emlékezete hatot-
ta át, az újév pedig a reformáció 500., 
és Arany János, a klasszikus magyar 
irodalom egyik legjelentősebb költője 
születésének 200. évfordulóját jelenti. 
A halásztelki Bocskai István Reformá-
tus Oktatási Központ tanulói és taná-
rai számára mindegyik jeles évforduló 
egyformán fontos, hiszen a hagyomá-
nyok tisztelete, a kollektív emlékezet 
nélkül nem bontakozhat ki a jövő 
nemzedéke sem.

Ennek jegyében több az évfordu-
lókkal kapcsolatos országos és regio-
nális versenyen vettek már részt az is-

kola diákjai. Ezek közül kiemelkedik 
a Magyar Írószövetség által az 56-os 
emlékév alkalmából meghirdetett ver-
seny, amelyen fiatal zenekaroknak kel-
lett 1956-al kapcsolatos verset megze-
nésíteni. A versenyen az iskola diákjai 
Horizont együttes néven indultak, és 
tanáruk egyik 56-os versének megze-
nésítésével országos 2. helyezést értek 
el, melynek eredményeként a dalt 
profi stúdióban rögzíthették.

A szigethalmi városi könyvtár szer-
vezésében Arany János születésének 
200. évfordulója alkalmából meghir-
detett városi szavalóversenyen Iványos 
Medárd, az iskola 10-es rendész sza-
kos tanulója korosztályában 1. helye-
zést ért el.

Farkas Gábor, magyar szakos tanár
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Ismerjük nagyszüleink elbeszélései-
ből az ősi böjti fegyelem megtartását.

Negyven nap, állati eredetű élelmi-
szerek nélkül. Előkerült az olajütőből 
hozott igazi napraforgó olaj, készültek 
az egyszerű, de ízletes eledelek, a lap-
csánka, gombával töltött káposzta, a 
krumplislángos és a számtalan, főleg 
növényi eredetű étel. A böjt azonban 
nem étlap kérdése. Nem beszélve ar-
ról, hogy a böjtölés Isten nélkül csak 
jó esetben tisztítókúra, diéta és semmi 
több. Istennel együtt viszont egy ma-
gasabb szintű kegyelmi állapot. A régi 
szokás, mely egyébként minden nagy 
vallásban megtalálható, nem korlá-
tozódhat le a különféle ételek, italok 
tilalmára. Mert a lényeg, a cél, a lélek 
nemesítése, az igazi felkészülés Hús-
vétra, a feltámadás örömhírének befo-
gadására. Lehet böjtölni, azaz önmeg-
tagadást végezni szavakkal is.

Kevesebbet beszélek. Átgondolom, 
hogy mit is mondok. Csöndben ma-
radok egy vita, veszekedés alkalmával. 
Építő dolgokról társalgok, kerülöm a 
méltatlan kifejezéseket. Mert amiben 
gyönyörködöm, amiket kimondok, 
én is olyanná leszek. Minden embert, 
Isten egy szent, azaz tiszta életre te-
remtett. A böjt ennek eléréséhez segít. 
Kívánom, minden kedves olvasónak, 
görögkatolikus egyházközségünk ne-
vében is, hogy sikerüljön, tiszta, szent 
életet élni.

Szeretettel: Prodán Gábor atya
________
Húsvéti szertartásaink a halásztelki 
görögkatolikus templomban (Bethlen 
G. u. 45.) Nagycsütörtökön 17 órá-
tól, Nagypénteken és Nagyszombaton 
16 órától, Húsvétvasárnap, az elede-
lek megszentelésével és Húsvéthétfőn 
9.30-tól lesznek a szertartásaink

a naGyböJt

ADÓ 1%
Krétai Szent András Alapítvány 

18671630-1-13

ADÓ 1%
Magyar Katolikus Egyház 

0011

ADÓ 1%
Magyar Református Egyház 

0066

Hogyan lehet üdvösségünk? – tette fel a kérdést az em-
ber a történelem folyamán és teszi fel ma is.

Erre a kérdésre az ember válasza mindig az volt, hogy: Is-
ten törvényét kell megtartani, vagyis szeretetnie kell Istent 
és embertársait, jót kell cselekednie és ezért jutalmul Isten 
üdvösséget ad. És sokan igyekeztek, igyekeznek 
is így élni. Azonban mindig azzal szembesül az 
ember, hogy hiába igyekszik, nem tud így élni. 
Sokszor talán sikerül is így élnie, de a sokszor 
és a néha nem elég sem a boldogsághoz, sem az 
üdvösséghez. És nem elég az sem, ha legtöbb-
ször a szeretete is csak közelít az igazi szeretethez, 
ha a jótettei is csak a maga mércéje szerint jók, 
mellette a mulasztásai pedig egyre szaporodnak. 
Ezért az öröme sem lesz teljes és továbbra is bi-
zonytalanságban marad üdvössége felől.

Hogyan lehet akkor üdvösségünk? Isten erre más vá-
laszt ad. Isten válasza erre az, hogy: egyedül kegyelemből, 
egyedül a bűnbocsánat által, amit Jézus Krisztus szerzett 
nekünk kereszthalála által. A Reformáció így fogalmazta 
meg: sola gratia. Mit jelent ez? Azt, hogy mi semmit sem 
tudunk tenni az üdvösségünkért, nem tudjuk kiérdemelni, 
azonban Isten felkínálja a kegyelmet, a bűnbocsánatot. És 
ha mi kérjük és elfogadjuk a felkínált bűnbocsánatot, on-
nantól biztosak lehetünk az üdvösségünkben is. Nem kell 

a bizonytalanság súlya alatt görnyednünk, hanem felsza-
badulhatunk és fellélegezhetünk, mert biztosak lehetünk 
üdvösségünkben anélkül is, hogy mi magunk azért bármit 
tenni tudtunk volna. Ugyanis az üdvösség ajándék és nem 
jutalom. Kiérdemelni nem tudjuk, csak kérni és elfogadni.

Tehát a sorrend nem az, hogy: megtartjuk 
Isten törvényét és ezért jutalmul üdvösséget 
kapunk (ez egy zsákutca, ez csak meddő eről-
ködés lenne). Hanem a sorrend az, hogy Isten 
bűnbocsánatot és üdvösséget ajándékoz nekünk 
szeretetéből (feltéve, ha kérjük és elfogadjuk), 
és ennek következménye az, hogy botladozva 
ugyan, de elkezdjük megtartani Isten törvényét, 
és elkezdünk az Ő mércéje szerint szeretni és jót 
cselekedni. Tehát Isten törvényének a megtartá-

sa sem maradhat el a hitből, sőt, éppen ez a jele annak, 
hogy őszintén kértük-e és valóban elfogadtuk-e kegyelmét. 
Mert aki megkapta Isten bűnbocsánatát és az üdvösséget, 
az az ember nem marad az, aki volt. A hálája (amit az üd-
vösség ajándéka miatt érez) mindig a jóra fogja motiválni és 
nem erőlködve, hanem felszabadultan és örömmel fog jót 
cselekedni és igazán fog szeretni. Istenhez közel kerülve új 
emberré formálódik, szíve egyre inkább tisztul és új tarta-
lommal telik meg.

Jelényi László református lelkész

Farsang és télbúcsúztatás  
a római katolikus plébánián

sola Gratia
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Mint már hagyomány, idén is ze-
nés műsorral lepte meg a höl-

gyeket az Önkormányzat. Stefanik 
Zsolt alpolgármester köszöntője után 
az Operett-Musical Voices társulat két 
fiatal, tehetséges énekese retro sláge-
rekkel szórakoztatta a közönséget. 

Közvetlenségük, tréfálkozásuk több-
ször megnevettette a hölgyeket. A 
közismert dalokat együtt énekelte a 
közönség az előadókkal. Egyaránt si-
kert arattak a lírai dalok, mint példá-
ul a „Kicsi, gyere velem rózsát szedni”, 
és a lendületesebbek – „Csavard fel a 
szőnyeget”. A búcsúdal az „Azért van-
nak a jó barátok” szintén közösen hang-
zott el. 

A kijáratnál Szentgyörgyi József 
polgármester, Stefanik Zsolt alpolgár-
mester és Hanfeldt István képviselő 
egy-egy szál virággal köszönt el a höl-
gyektől a képviselő-testület nevében. 

városi nőnap – zenés MeGlepetés

nyuGdíJas baráti Kör farsanGJa
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Tászler Melinda szabadidomító lóki-
képző vagyok. Már több éve rend-

szeres fellépője vagyok a  magyarországi 
rendezvényeknek a szabadidomító mű-
sorommal – és természetesen Halásztel-
ken is többször láthatták az előadásomat. 
Tavaly pedig egyedüli magyar lovasként 
meghívást kaptam Németországba, a 
Christmas on horse show 17 előadására.

December 21-én érkeztem meg lova-
immal Nördlingenbe, ahol másnap már 
kezdődtek is a próbák. A premier előtt 
csupán két próba (fények  beállítása, il-
letve a pályaszolgálattal való egyeztetés 
a felszerelést illetően, a zenék kipróbá-
lása), illetve egy főpróba volt. Mi már 
megtervezett programmal érkeztünk, 
csak apróbb változtatásokat, csiszoláso-
kat kellett ott eszközölni a helyszínt és 
lehetőségeket felmérve. 

A fellépők profizmusát mi sem mu-
tatja jobban, hogy csupán ennyi közös 
munka után dinamikusan zajlott min-
den. Nem volt probléma a sorrenddel, 
a zenékkel, a pályafelszerelésekkel. Min-
den olajozottan működött. És ez főképp 
azért nagy szó, mert sok lovas – és nem 
lovas – ágazat is képviseltette magát a 
rendezvényen és mégsem alakultak ki 
fennakadások. A kötéltáncos ugyano-
lyan fontos fellépő volt, mint a neves 
német lókiképző. És ennek meg is lett 
az eredménye: a kritikák nagyon pozi-
tívak voltak, sőt egy mini-Apassionata-
ként jellemezték a műsort. Továbbá a 
közönség nem volt rest hatalmas tapssal 
jutalmazni az előadásokat, ami nagyon 
jó visszajelzés a fellépőknek. 

Nagyon örülök, hogy megtapasztal-
tam, milyen egy ilyen minőségi kül-
földi rendezvényen fellépni. És mind-
emellett hatalmas tapasztalat, hogy 
betekintést nyerhettem a társ-fellépők 
mindennapjaiba, edzéseikbe.

Kint, arra a pár napra valóban egy 

csapattá alakult a sok, különböző em-
berekből álló társaság. Jókedvűen és 
vidáman, de magas színvonalon men-
tek a műsorok. Hol napi kettő, hol egy 
előadás és egy nyílt edzés. Ezen a nyílt 
edzésen a nézők betekintést nyerhet-
tek, hogyan is készülnek a lovasok a 
mindennapokban. Nagyon jó volt lát-
ni, hogy mekkora volt az érdeklődés az 
ilyen betekintésekre is. 

A lovaimra végtelenül büszke va-
gyok, hiszen végigcsináltuk és kivá-
lóan helytálltunk egy ekkora rendez-
vényen, Németországban, egyedüli 
magyar lovas fellépőként. Képviseltük 
Magyarországot, a szabadidomítást és 
nem mellesleg önmagunkat. A tapasz-
talatokat, tanulságot pedig beépítjük a 
mindennapokba. Reméljük, hogy az 
idei hazai – vagy akár külföldi – be-
mutató szezon is hasonló sikereket rejt 
magában és még több helyre eljutunk, 
hogy bemutassuk és népszerűsítsük  
a szabadidomítást. Én mindenképp 
megkaptam a visszaigazolást a lova-
imtól, hogy hol is tartunk, hol vannak 
még „tartalékok”, mire érdemes kon-
centrálni.

Nagyon köszönöm – lovaimon kívül 
– azoknak, akik ezt az egész eseményt 
ilyen-vagy olyan formában támogat-
ták: Bóta András, Korsós Balázs, Pénz-
es Attila, a Fitocavallo csapata, a Győri 
Állatkert és persze a családom. Közös 
munka volt ez, mely reméljük itthon 
is eredményt hoz.

Tászler Melinda
Fotók: Theresa Füssel, Jimmy Blary

tászler Melinda lovas szabadidoMítÓ 
fellépései néMetorszáGban

Szobafestőt, csempézőt, gipszkartonost  
és kőművest felveszünk.
Telefon: 06 20/998 2369

Antialkoholista brigád szobafestést, csempézést,  
gipszkartonozást, víz-, villany-, kőművesmunkát vállal.

Telefon: 06 20/998 2369

×

×

Halásztelki HúsKirály
Halásztelekre keresünk,
önállóan dolgozni tudó,  

leinformálható, agilis fiatal 
henteseket (pultos) 

munkaerőt.
Azonnali belépéssel, 

bérezés megegyezés, 
tudás szerint.
Érdeklődni:  

06 20/547 0630 ×

hirdetés

HirdeTéS felvéTel:
Telefonon: 06 24/517 271_e-mail: hirmondo@halasztelek.hu
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hirdetés

Az idő nagyon 
halad, főleg 

már 50  fölött!
Ismét eltelt egy év, 

sőt nem egy, hanem öt év, elérkezett az 
elmúlt év  értékelése és az  előző öt éves 
ciklus vége. Február 16.-án tartotta a 
Halásztelek Mozgáskorlátozottak Nyug-
díjasok Egyesülete a 2016-os év, évzáró 
és tisztújító közgyűlését, ahol városunk 
polgármestere Szentgyörgyi József is 
megtisztelt bennünket jelenlétével.

Hetente rendszeresen találkozunk, de 
ez az alkalom most, sokkal fontosabb 
volt, mint egy hétköznapi klub-nap.

Az ügy fontosságára való tekintettel, a 
tagság 76%-ban jelen volt, a távol ma-
radtak többsége ágyhoz kötött beteg 
ember. Ők is megkapták a kellő infor-

mációt, mivel a jelölő bizottság tagjai 
mindenkit otthonukban felkerestek, 
megbeszélték a napirendre került ügye-
ket, elmondhatták, – sőt, a látogatók 
kérték is – észrevételüket, javaslatukat, 
kérésüket.

Királyné Vaskó Erzsébet elnök asz-
szony beszámolójával kezdődött az ülés, 
sorra követte a pénzügyi gazdasági, az 
ellenőrző bizottság beszámolója, majd 
elfogadásra került a 2017 es  működési 
program.

Ezután került sor a Tisztújításra. 
Jelenlegi Vezetőségünk ebben a felál-

lásban, 2007-től már, két ciklusban látta 
el feladatát.

Programjait a lehetőségekhez mérten, 
az anyagi források figyelembe vételé-
vel minden évben véghezvitte, a tagság 

megértő, segítőkész hozzá-állásával. Kö-
szönet érte.

Munkájuk során negatív vélemény 
nem volt. A jelölő bizottság elnöke sem 
tudott elmarasztalásról  beszámolni. 

Így nem okozott problémát („ marad-
janak akik korábban voltak”) a tagság 
véleményének közreadása.

Ennek megfelelően a „régi” Vezetés 
„újra” alakult az újabb öt éves ciklusra.

Az Egyesület elnöke Királyné Vas-
kó Erzsébet, az elnök helyettes Szakács 
Lászlóné és a gazdasági vezető Erdődi 
Sándorné, Bogyó Sándorné család és 
szociális kapcsolattartó, Hanfeldt István 
kapcsolatok és rendezvények felelőse a 
jövőben is.

Erdődi Sándorné, gazdasági vezető

isMét eltelt eGy év

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 ZÁRSZERVIZ
Minden típusú zár javítása, 

cseréje olcsón, szakszerűen, 
garanciával!

06-70-701-78-43
Mentse el a telefonszámot, előbb-utóbb szüksége lesz rá!

Javítás vagy csere esetén a kiszállás ingyenes!

www.szigetzarszerviz.hu

Halásztelek Város Önkormányzata  
2017. április 21-én (péntek)

a Föld Napja alkalmából megrendezi
 immár hagyományos városszépítő napját.

Várjuk civil szerveeztek,  
magánszemélyek jelentkezését,  

akik szeretnének részt venni
városunk szebbé tételében.

Találkozunk 2017. április 21-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

felhívás

Föld N
apja
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VÁROSI KÖNYTÁR
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
Telefon: 06 24/777 006

2
VÁROSI KÖNYVTÁR  

PROGRAMJAI:
SPANYOL KLUB

Ismerkedés a spanyol kultúrával, egy kis 
nyelvtanulással. A részvétel ingyenes. 
március 16, 17, 23, 30. 14.30 órakor

Jelentkezni e-mailben:
konyvtar@marai.halasztelek.hu

OLVASÓSAROK

A MÁRAI SÁNDOR KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY
Közösségi Ház, Halásztelek, Posta köz 1.2Telefon: 06 20/268 5585 2 06 20/588 9487

Városi Könyvtár, Halásztelek Erkel F. u. 2–4. 2Telefon: 06 24/777 006

KERESS MINKET A FACEBOOKON!
facebook/Halásztelek Város hivatalos oldala

Lányok, Asszonyok Kézimunka Klub
Foglalkozásai: kéthetente szerdán 14-16 
óra között. A klub tagjai számára ingye-
nes a varrógép használata! 
Részvétel: díjtalan
Vezeti: Halmai Jánosné
Halásztelki Társasjáték Kör
Foglalkozásai: pénteken 18-22 óra között.
Részvétel: díjtalan, Vezeti: Nyúl Ferencné
Sakk-kör
keddenként 17-20 óra között
Részvétel: díjtalan, Vezeti: Sitkei András
Halásztelek Mozgáskorlátozottak 
és Nyugdíjasok Egyesülete
Foglalkozásai: csütörtökön 14.30-16 óra 
között, Vezeti: Királyné Vaskó Erzsébet
Halásztelki Nyugdíjas Baráti Kör 
Egyesület
Foglalkozásai: kedden 14-16 óra között
Vezeti: Szilágyi Emilné
Halásztelki Nyugdíjas Egyesület
Foglalkozásai: hétfőn 14-16 óra között
Vezeti: Rozsnyik Jánosné
Bokréta Néptánc Egyesület
Foglalkozása: 
hétfőn 18.30-20.00 óra között
Vezeti: Tóth Mihályné
„KISBOGÁR” készségfejlesztő 
foglalkozás piciknek 0-3 éves korig
Csütörtökön 10-11 óra között
részvételi díj: 1 000 Ft/alkalom  
(testvérkedvezmény 50%)
Vezeti: Kenesei Holics Réka

HATHA JÓGA
kedden: 18-20 óra között
Vezeti: Farkas Andrea, jógaoktató
Részvételi díj: 1 200 Ft/alkalom
ANGYAL ÉS KRISTÁLY 
TERÁPIA TANFOLYAM      
páratlan szerdánként: 18-20 óra között
Vezeti: Pödör Seres Anita
Részvételi díj: 2 500 Ft/alkalom
NÉPTÁNC TANFOLYAMOK
óvodás, ifjúsági, felnőtt
Pénteken  16.30–21 óra  között
Vezeti: Győri Sipos Gergő és Kulcsár Luca
Részvételi díj: 2 000 Ft/hó
KIRÁNDULÓK KLUBJA
Minden hónap 1. keddjén 16-17 óra kö-
zött
Vezeti: Szücsné Kovács Tünde
ANGOL KLUB (középhaladóknak)
hétfő-szerda: 18-20 között, 1 000 Ft/al-
kalom
Vezeti:Pap Petra
SZERTORNA ELŐKÉSZÍTŐ
TANFOLYAM óvódásoknak
Szerdán - Pénteken 15.30-16.15 között
700 Ft/alkalom
Vezeti: Janis Pál és Bobola István
ÖSSZEFOGÁS HALÁSZTELEKÉRT 
EGYESÜLET
páratlan héten kedden 19 órától
Vezeti: Földes László

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

A KÖZÖSSÉGI HÁZ ÁLLANDÓ KLUBJAI, KÖREI, TANFOLYAMAI:

HÚSVÉTI KÉSZÜLŐDÉS  
A KÖNYVTÁRBAN

2017. április 3. és 
13. között kézműves 
foglalkozásokkal 
készülődünk a 
húsvétra. Kedden 
és szerdán 14:30–
15:30, szombaton 
10–12 óra között 
várjuk a gyerekeket.

Témája: a Föld.
Szempontja: környe-
zetvédelem, ökológia 
lábnyom, köztiszta-
ság, természetvéde-
lem, és még számos, fel 
nem sorolt, de a ezekkel 
kapcsolatos téma.
A rajzokat elektronikus formá-
ban a konyvtar@marai.halasztelek.
hu címre kérjük elküldeni, vagy sze-

mélyesen eljuttatni a városi 
könyvtárba (Erkel Ferenc 

u. 2-4., bejárat az isko-
lából).
A művek leadási határ-
ideje: 2017. április 17. 

(hétfő).
A legszebb alkotásokból 

kiállítás nyílik április 21-én, a 
Városi Föld napja rendezvény kere-
tében. Az alkotókat a Föld napjával 
kapcsolatos ajándékokkal díjazzuk.

KEDVES ANYUKÁK,  
NAGYSZÜLŐK,  

KISGYERMEKEK!
SZERETTEL MEGHÍVJUK ÖNÖKET

HEVESI IMI  
PLATINALEMEZES ELŐADÓ 

GYERMEKKONCERTJÉRE

IDŐPONTJA: 2017. MÁRCIUS 24. 
DÉLELŐTT 10:00 ÓRA

A belépés díjtalan!

fÖlD NaPJa RaJzPályázat
A Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár rajzpályázatot 

hirdet óvodások, általános-, és középiskolások részére.
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Költészet napJa a Máraiban 
– ÓVODÁSOKNAK, ISKOLÁSOKNAK ÉS FELNOTTEKNEK –

Április 11-én, a költészet napján 
meglepetéssel készülünk. Saját 

készítésű műsorunkról csak annyit 
árulunk el előzetesen, hogy minden 
szempontból újdonság lesz. Délelőtt 
három rövid előadás lesz: 8:30-kor és 
11:30-kor fiataloknak és felnőtteknek, 
10:30-kor külön műsorral az óvodás 
korosztálynak készülünk a művelődési 
ház nagytermében. Este a városi könyv-
tárban író – olvasó találkozó lesz Bara-
nyi Ferenc Kossuth- és József Attila-dí-
jas költővel.

Egy kis ízelítő
Baranyi Ferenc: Valami mindig közbejön 

Valami mindig közbejön: távolban tengő 
vén apádnak

Sós parlaggá szikesedett magánya fehérlik 
utánad,

Futnál hozzája bűntudattal, autóbuszon 
vagy gőzösön,

Futnál hozzája szüntelen, de valami mindig 
közbejön.

Valami mindig közbejön: mosolyognál az 
elesettre

S nem lelné arcodon helyét a köznapok csip-
csup keserve,

A csüggedőkre biztatón, a lányokra ingerkedőn

Mosolyognál szíved szerint, de valami min-
dig közbejön.

Valami mindig közbejön: lehetne felbujtó az 
álom

S nem csillapító szunnyadás koncul kapott, 
kényelmes ágyon,

Álmodhatnál egy igazit vetetlen, parttalan 
mezőn,

Álmodhatnál, mert volna mit, de valami 
mindig közbejön.

Valami mindig közbejön: forró igazra nyílna 
ajkad,

De mielőtt kimondanád, engedsz a langyos 
féligaznak,

Hisz a gyermeknek bunda kell, meg kiscipő 
is télidőn,

Lehetnél hős, nemcsak derék, de valami min-
dig közbejön.

Valami mindig közbejön: létfontosságú sem-
miségek

Miatt halasztjuk mindig azt, mi életté tenné 
a létet,

Pedig adódna még idő kifogni az adott időn,
Igen, adódna még idő, de valami mindig 

közbejön.

A programok ingyenesek, mindenkit 
szeretettel várunk!

Máté Zsuzsanna

Takács Erika kiállítása a városi könyvtárban 

Vannak világok
Január utolsó napjaiban nyílt Takács 
Erika, halásztelki alkotó kiállítása a vá-
rosi könyvtárban. Kicsit aggódtunk a 
megnyitó miatt, mert ónos eső esett, 
csupa jég volt egész Halásztelek, de fö-
lösleges volt.
Rengeteg érdeklődő jött el, a meghir-
detett kezdésre már tele volt a könyv-
tár. A kiállítást Nagy Gabriella vezette 
be; az alkotót és az alkotásokat is köz-
vetlen, meleg szavakkal méltatta. Az 
óvónők kórusához sokan csatlakoztak 
a vendégek közül is.
Takács Erika művei mindenkit elvarázsol-
tak, kicsiket és nagyokat egyaránt. Külön-
leges, meseszerű kép világa megragadó, 
képe átgondoltak, aprólékosan kidolgo-
zattak, mégis könnyedek, játékosak.
Legközelebb a Halásztelki alkotók ösz-
szművészeti kiállításán találkozhatunk 
velük, április 1–9. között, a Márai Kö-
zösségi Házban.

Máté 
Zsuzsanna, 

könyvtár-
vezető

Megnyitó: 16:00
A Márai Sándor Közművelődési Intézmény

és Városi Könyvtárban

Halásztelki Alkotók Kiállítása
2017. április 1–9.
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Kézműves pékség

Nyitva tartás:
Hétfő–Péntek: 6:00–10:00 | 16:00–19:00

Szombat–Vasárnap: 7:00–10:00

Szeretettel várjuk a Tisztelt vásárlóinkat kézműves pékségünkbe, 
ahol kovászolt eljárással készült péktermékeinket  

és házi készítésű süteményeinket is megvásárolhatják.  
Termékeinket adalék és tartósítószer nélkül,  

magyar alapanyagokból készítjük.  
Kirakatunkon keresztül láthatják termékeink készítését.

Egyedi kéréseket, előrendeléseket is teljesítünk.

Halásztelek,  Ady Endre u. 86.

TERMELőI 
HÚSBOLT

Csepel sziget legszínvonalasabb, legrégebbi húsboltja  
továbbra is a környék legkedvezőbb áraival várja kedves régi  
és új vevőit. Nézzen be hozzánk, ismét Ági várja a vásárlókat!  

Nyereményjátékunk folytatódik 2017. március 14-től!  
5 555 Ft feletti vásárlás esetén egy játékban vesz részt.

fŐdÍJ egy fÜSTÖlT HÚSvéTi SONKA.

ÍzeliTŐ KÍNálATuNKból
Sertés húsok 998 Ft-tól/kg
Falusi egész csirke 568 Ft/kg
Csirke comb 568 Ft/kg

Csirke mell 888 Ft/kg
Csirke szárny 358 Ft/kg
Sertés párizsi 998 Ft/kg
Lecsó kolbász 598 Ft/kg

HAláSzTeleK, Hajnal utca 36.

HÚSvéTi SONKA Már reNdelHeTŐ!
Újra kaphatóak saját készítésű,  

kőfüstölős, tartósítószer mentes termékeink. 

Telefon: 06 24/452 207

Játék részleteit a facebook/
Húskirály Termelői Húsbolt oldalán találhatja meg.

Minden típusú bank és hitelkártyát elfogadunk. 
Erzsébet kártyát, AMEX-t és hamarosan Szép kártyát is!


