
A Kelta Varázs halásztelki ír tánc együttes idén is részt vett  
a WIDA nemzetközi írtánc versenyén Budapesten.  

A tánccsoport 17 táncosa mérettette meg magát az egész napos versenyen  
egyéni és csoportos kategóriában egyaránt.  

Az egyéni versenyszámokban 9 aranyérem, 11 ezüstérem  
és számos bronzérem született.  

Csoportos versenyszámban 12 táncosunk vett részt,  
a csapat első helyen végzett a freestyle show dance kategóriában.

XLIV. szám 2017. áprILIs
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Az utca, tér, park és egyéb az Önkormányzat vagy a Ma-
gyar Állam tulajdonában lévő ingatlanok (a köz számá-
ra átengedett használatban) közterületnek számítanak. 
Több jogszabály is vonatkozik a közterület használa-
tára. Ezek összefoglaló lényege, hogy lakóövezetben 
az ingatlan előtti közvetlen közterületet (a kerítés és 
útpadkával együtt értett úttest közötti max. 3 m széles 
terület) az úttest és az útpadka kivételével az érintett 
ingatlan tulajdonosai, illetve az ingatlan használói kö-
telesek karban tartani. Járdát takarítani és hótól jege-
sedéstől letisztítani, illetve a vizes árkokat kitakarítani. 
Az ingatlan előtti fákat és növényzetet gondozni, met-
szeni és leszáradt vagy veszélyes ágaitól megtisztítani, 
illetve a száraz leveleket és gallyakat összegyűjteni. Az 
ingatlan előtti fák (bárki is ültette azokat) köztulajdon-
nak számítanak és engedély nélküli kivágása szabály-
sértésnek minősül! 

A közlekedő járda minimális mérete 75 cm. Amennyi-
ben az utca mérete csak az egyik oldalra teszi lehetővé 

a járda kialakítását akkor annak helyét és méretét (az ingat-
lantulajdonosok megegyezése hiányában) az Önkormány-
zat jelöli ki! Az említett közterületen a növényzet és fák ül-
tetésén túlmenően sziklakertet, szilárd burkolatú parkolót, 
kapubeállót vagy egyéb építményt önkormányzati azaz tu-
lajdonosi hozzájárulás nélkül építeni nem lehet! Vízelvezető 
árkot az Önkormányzat alakítja ki és építi meg, meglévő 
árkot betemetni tilos!

Az ingatlan előtti területet bárki használhatja rongálás 
és veszély okozása nélkül. Megállni az úttest szélén az út-
padka igénybevételével (a szilárd burkolatú úttest mellett 
minimum 1,0 m sáv a útpadka, normál széles utcában 1,50 
m) oly módon szabad, hogy a közlekedést akadályozni nem 
lehet, illetve ingatlan behajtója elé és járdára parkolni tilos! 
Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy minden ingatlan 
tulajdonosának az ingatlanon belül kell megoldani a saját 
gépjármű parkolását az országos településrendezési és építé-
si követelményekről szóló 253/2007. Korm. rendelet 42.§ 
(1) és (2) bekezdés előírásának megfelelően. 

Az utóbbi időkben egyre több panasz és birtokvédelmi 
vita alakul ki az úgynevezett ikerházas beépítésű ingatlanok 
vagy társasházak tulajdonosai között. A probléma, hogy 
adott telekre egymás mögött két épület kerül megépítésre. 
Az épületek, mint albetétek a társasházon belül kizárólagos 
magánhasználatban lévő lakások. A telek közös tulajdon 
építésügyi szempontból és csak használat szempontjából 
van megosztva, tulajdoni szempontból nem. Az ingatlan 
előtti utcafronti közterületet - telekmérettől függetlenül - a 
lakástulajdonosok közösen használhatják, egyenlő arány-
ban illetik meg őket a használati jogok, ugyanakkor kö-
zösen kötelesek gondoskodni annak karbantartásáról is, a 
felelősség együttesen terheli őket. 

Kardos Péter 
Vezető-főtanácsos

„Közterület  
vagy Közös terület”

A Halásztelki Humánszolgáltató Központ  
Idősek Klubja szeretettel várja a halásztelki  
időseket biztonságos, akadálymentesített,  

családias környezetben.

Célunk, hogy a klubtagok:
• közösségben, tartalmasan tudják eltölteni napjaikat, 
• barátokra, ismerősökre találjanak, 
• testi és szellemi frissességüket megőrizzék,
• részt vegyenek kulturális és szabadidős programokban 

(kirándulás, teadélután, könyvtár látogatás, filmvetítés, 
orvosi előadások, ünnepek megrendezése), 

• hozzájussanak egészségügyi alapellátáshoz, szükség sze-
rint szakellátásokhoz, 

• hivatalos ügyeik intézésében segítséget kapjanak. 

Igény szerint, térítési díj ellenében ebédet biztosítunk a 
Hunyadi Mátyás Általános Iskola konyhájáról.
Személyi tisztálkodásra és ruházat mosására is lehetősé-
get nyújtunk klubtagjaink számára.
Alapszolgáltatásainkért jövedelem arányában személyi 
térítési díjat számítunk fel. A térítési díjat minden évben 
a képviselő testület helyi rendeletében határozza meg.
Intézményünkben a személyi térítési díj mellett eseti té-
rítési díj kérhető külön jogszabály szerinti alapfeladatok 
körében nem tartozó szociális szolgáltatásokért, valamint 
az intézmény által szervezett szabadidős programokért.
 
Az eseti térítési díj fizetésének esetei:
• kirándulás
• fodrászat
• pedikűr

A klubtagság feltétel, hogy az igénylő egyedül, vagy kísé-
rettel be tudjon járni az intézménybe, alkalmas legyen a 
társas kapcsolatokra, és fertőző betegséget kizáró orvosi 
igazolással rendelkezzen.

A HÁZIREND ismerete és betartása minden klubot lá-
togatóra nézve kötelező.
A HÁZIRENDET elolvashatja, vagy letöltheti IDE kat-
tintva.
Intézményünk minden munkanapon 7:30-tól 15:30-ig 
várja szeretettel az érdeklődőket.

Bővebb tájékoztatást 
Tóthné Kovács Katalin szakmai vezető 

és Illés János Mátyásné (Marika) szociális gondozó 
nyújt az alábbi elérhetőségeken:

Személyesen: 2314 Halásztelek, Bethlen G. u. 49.

Telefonon: 06-24-662-770 ; 06-24-451-582

E-mailen: idosekklubja@halasztelek.hu 
kovacs.katalin@halasztelek.hu
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Föld Napja 2017.
április 21–22.
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.

További információ és előzetes regisztráció

Szentgyörgyi Károly 06 20/269 3991 vagy szentgyorgyi.karoly@halasztelek.hu e-mail címen

Találkozunk 
2017. április 21-én (péntek) 8:00-kor, Halásztelek, Posta köz  

(„Sárga ház” udvarában)
2017. április 22-én (szombat) 8:00 órakor pedig minden önkéntest  

szeretettel várunk Halásztelken a kisgyár utca végén a gát átjárónál  
a gáton túli terület megtisztítására.

2017. május 14-én (vasárnap) 15 órai kezdettel  
a Márai Sándor Közösségi Házban a Halásztelek 
Mozgáskorlátozottak Egyesületének  
szervezésében az Anyáknapi műsorra,  
amelyre szeretettel várjuk a város lakóit  
és magyar nóta kedvelőit.

Meghívó

Jegyek a helyszínen, valamint Bogyó Sándornénál,  
Királyné Vaskó Erzsébetnél és Szakács Lászlónénál vásárolhatók. 
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összeFOgÁs NaPJa
Az Összefogás Halásztelekért Egyesület rendezésében 
2017. május 27-én (szombat) ismét sor kerül az egész 
napos (kulturális, egymást megismerő, szórakoztató) 
programra, melyre várja Halásztelek minden lakosát. A 
részleteket a következő havi Hírmondó fogja tartalmaz-
ni.

Tisztelettel Földes László

A Fiatalkorúak BV. Intézetének mb. parancsnoka, Pesti 
Ferenc bv. ezredes együttműködési megállapodást írt 

alá 2017. 03. 28-án az ELTE Állam-és Jogtudományi Kar 
Kriminológia Tanszékével, Dr. Lévay Miklós tanszékvezető 
egyetemi tanárral. Az együttműködés a kortárs segítő cso-
portok működéséről szól, melynek keretében az egyetemi 
hallgatók a közeljövőben szabaduló fiatalkorú fogvatartot-
tak reintegrációját segítik, megkönnyítve  beilleszkedésüket 
a civil társadalomba. 

Kivonat az együttműködési megállapodásból:
1. A megállapodás célja:

Felek jelen együttműködési megállapodást az alábbi cé-
lok megvalósulása érdekében kötik meg:
– a szabadságvesztésre ítélt fiatalok utógondozásának és 

társadalomba való beilleszkedésének elősegítése kortárs 
segítők részvételével,

– a Kriminológia Tanszék Pártfogói Csoportjában részt-
vevő hallgatók szakmai ismereteinek, gyakorlati tudá-
sának és készségeinek fejlesztése,

– szakmai utánpótlás biztosítása a gyermek- és ifjúságvé-
delem, valamint a büntető igazságszolgáltatás számára.

2. A felek kötelezettség-vállalásai
2.1. A kölcsönös kötelezettség-vállalás formái
– A szerződő felek vállalják, hogy a szabadulásra felkészí-

tés és utógondozás megvalósítása érdekében együttmű-
ködnek.

– A szerződő felek megállapodnak abban, hogy kutatása-
ikba kölcsönösen bevonják egymás szakembereit, illet-
ve a Kriminológia Tanszék hallgatóit, és a közös érde-
keltségű kutatási eredményekről egymást folyamatosan 
tájékoztatják.

– A szerződő felek kölcsönösen biztosítják, hogy mind 
az Intézet munkatársai, mind a Pártfogói Csoport hall-
gatói saját munkavállalóikkal/hallgatóikkal azonos fel-
tételek mellett használhatják egymás szakkönyvtárait.

– A szerződő felek vállalják a program során birtokukba 
jutott adatok és információk megőrzését a mellékelt Ti-
toktartási nyilatkozat alapján, továbbá vállalják, hogy a 
fogvatartottak anonimitását biztosítják.

reiNtegrÁció
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Április elsején, szombaton nyílt meg a halásztelki al-
kotók összművészeti kiállítása. Február óta számos 
ismert, és kevésbé ismert alkotót kerestünk meg az-
zal a felkéréssel, hogy hozza el legkedvesebb alkotá-
sait kiállításunkra. A felkérést csaknem harmincan 
fogadták el; elmondhatjuk, hogy nekik köszönhető-
en a kiállítás valóban nagyszabású lett. A közismert, 
nagy nevek mellett fiatal művészekkel is megismer-
kedhetett a közönség.

A kiállítás célja az volt, hogy bemutassuk, Halásztelek 
milyen gazdag alkotókban, alkotásokban. A művek 

többféle műfajt képviseltek: festészet, fotóművészet, 
kollázs technika, népi iparművészet, kézimunka, text-
ilművesség, sőt, még mézeskalács-alkotás is szerepelt a 
repertoáron.

A megnyitó Perecsényi Zsuzsa vezetésével, a zeneis-
kolások előadásával kezdődött Első darabjuk a népszerű 
„Evening rise” volt. Ezután Stefanik Zsolt alpolgármes-
ter méltatta az alkotókat és a műveket. Kitért az alkotás 
folyamatára, lényegére.

A zeneiskolások folytatták az előadást, Dvorak Új 
világ szimfónia részletével, majd a Cool flutin című 
darabbal zárták kis koncertjüket. Ezután az elsötétült 
teremben kivetítőn láthatták-hallhatták saját készítésű 
fantáziánkat, „Youkali” címmel.

Ezután – amit ezúton is köszönünk – az Ágota Virág-
bolt lepett minden alkotót egy kis virágos ajándékcso-
maggal. Köszönjük a figyelmességet!

A kiállítás nem csak a megnyitón, hanem egész hé-
ten vonzotta a közönséget. Gratulálunk alkotóinknak, 
reméljük, a következő alkalommal is elfogadják felké-
résünket.

Máté Zsuzsanna

HalÁsztelKi alKOtóK KiÁllÍtÁsa  
a MÁrai KözössÉgi HÁzBaN
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Halásztelek közigazgatási területén lakók számára a 
kötelező felvételt ellátó iskola a Hunyadi Mátyás 

Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Is-
kola általános iskolai szervezeti egysége (OM.: 200708, 
címe: 2314 Halásztelek, Somogyi Béla u. 50., Tel.: 06-
24/474-231), ide várjuk szeretettel a leendő 1. osztályos 
tanulókat.

A tanköteles tanulók első évfolyamba történő beíra-
tásának időpontja:

2017. április 20-án 8:00-19:00 óráig, április 21-én 
8:00-18:00 óráig

Az iskola első évfolyamára történő felvételről a szülők 
írásbeli értesítést, a felvételi kérelem elutasításáról hatá-
rozatot kapnak. Az elutasító határozat kézhezvételétől 
számított tizenöt napon belül jogszabálysértésre, vagy 
érdeksérelemre hivatkozással fellebbezés nyújtható be a 
területileg illetékes Szigetszentmiklósi Tankerületi Köz-
pont igazgatójához.

I. Mi a teendő, ha a tanköteles gyermek nem kezdi meg 
az 1. osztályt a 2017/18-as tanévben, vagy nem a körzeti 
általános iskolában fogja megkezdeni? 

Azt a tanulót, akit más iskolába kívánnak járatni, vagy 
nem kezdi meg a tanulmányait a 201718-as tanévben, 
nem kell beíratni a körzeti iskolába, de kérjük, jelez-
zék a 06-20/474-231-es telefonszámon a titkárságon a 
tanuló nevének, születési adatainak, illetőleg a szülő/
gondviselő nevének, születési adatainak, lakcímének, 
telefonszámának megadásával, hogy a gyermeket miért 
nem íratják be a körzeti iskolába: 

a. más iskolába íratják,
b. külföldön kezdi meg a tankötelezettség teljesítését, 
c. még folyamatban van a szakértői véleményezés, 

vagy
d. még egy évig óvodában marad.
A külföldön első osztályt kezdők ne felejtsék el ezt a 

tényt a Pest Megyei Kormányhivatal Szigetszentmiklósi 
Járási Hivatalánál bejelenteni. (2310 Szigetszentmiklós, 
ÁTI Sziget Ipari Park I/A.) Amennyiben ezt elmulaszt-
ják, a hatóságok fogják keresni a gyermeket.

II. Mi a teendő, ha a gyermek az 1. osztályt a Hunyadi 
Mátyás Iskolában kezdi meg a 2017/18-as tanévben?

A beíratást megelőzően:
1.) A beíratás előtt döntsenek a hit- és erkölcstanokta-

tás, az étkezés és az egyéb foglalkozások (pl. idegen 
nyelv, informatika) igénybe vételére, vagy a délutáni 
foglalkozások igénybe vételére vonatkozóan, illetve 
arról, hogy szeretnék-e zeneiskolába kérni a gyer-
mek felvételét.  

2.) A beíratáshoz szükséges dokumentumokat gyűjt-

sék össze, a szülői felügyeleti jogról, ill. a lakhelyről 
szóló nyilatkozatokat töltsék ki, és a szükséges iga-
zolásokat mellékeljék.

A beíratáskor csak a szülő vagy a törvényes gondviselő 
járhat el a tanuló ügyében!

A beíratáskor a szülő, vagy gondviselő hozza magával az 
alábbi dokumentumokat*: 

1. a gyermek születési anyakönyvi kivonata;
2. a gyermek nevére kiállított, halásztelki lakcímet 

vagy tartózkodási helyet igazoló hatósági igazolvány 
(lakcímkártya); 

3. nyilatkozat lakhelyről* (életvitelszerű lakcímről) 
4. óvodai szakvélemény*, amely igazolja az iskolába 

lépéshez szükséges fejlettség elérését;
5. a gyermek oktatási azonosító száma; (az óvodai 

szakvéleményen kötelező szerepelnie);
6. állami pedagógiai szakszolgálat által végzett iskola-

érettségi vizsgálat szakértői véleménye (amennyiben 
történt ilyen vizsgálat);  

7. sajátos nevelési igényű gyermekek esetén a Szakér-
tői Bizottság szakértői véleménye;

8. állami pedagógiai szakszolgálat által kiadott szak-
vélemény valamely beilleszkedési, tanulási vagy ma-
gatartási nehézség megállapításáról (ha történt ilyen 
vizsgálat);

9. nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról* 
(az előírt melléklettel) 

10. a gyermek 5 éves státuszigazolása (óvodából/vé-
dőnőtől);

11. a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező 
nem magyar állampolgár esetén: 
– regisztrációs igazolás (határozatlan ideig érvé-

nyes), vagy
– tartózkodási kártya (maximum 5 éves érvényes-

ségi idővel),
– vagy állandó tartózkodási kártya10 éves érvényes-

ségi idővel, amelyet a BÁH tízévente a feltételek 
vizsgálata nélkül megújít (EGT-állampolgárok 
részére határozatlan ideig; érvényes);

12. a gyermek TAJ kártyája;
13. adatlap felvételi kérelemhez a beíratáskor a hely-

színen is kitölthető);
14. média-nyilatkozat (a beíratáskor a helyszínen is 

kitölthető);
15. kérelem délutáni foglalkozás alóli felmentés iránt 

(választható lehetőség – beíratáskor a helyszínen is 
kitölthető); 

16. Zeneiskolai jelentkezési lap (amennyiben zenei 
oktatásban is szeretnék részesíteni gyermeküket);

A szükséges nyilatkozatok a honlapunkról letölthetőek.
www.hunyadi.halasztelek.hu

Juhász Zoltánné, igazgató

tÁJÉKOztató a 2017/18-as taNÉvre  
történő általános iskolai beíratáshoz
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a) A Bocskai István Református Oktatási Központ 
Lámpás Óvodájának óvodai beíratási időpontja: 
2017. április 19-20. (szerda-csütörtök) és április 24. 
(hétfő) 8.30-17.30 óra.

b) Óvodai felvételi szándékukat a szülők/törvényes 
képviselők személyesen jelezhetik az óvodában (2314 
Halásztelek, Iskola u. 2.). Az újonnan jelentkezők 
felvételéről a hatályos jogszabályok alapján az intéz-
ményvezető dönt.

c) A gyermek felvétele nem a jelentkezés sorrendjében 
történik. A felvételnél előnyben részesülnek a halász-
telki lakóhellyel rendelkező szülők gyermekei.

d) Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés köz-
lésének határideje: 2017. május 22.

e) A felvételről szóló határozattal szemben a közléstől szá-
mított 15 napon belül a fenntartóhoz címzett, de az in-
tézményvezetőnél benyújtott jogorvoslati kérelemmel 
lehet élni, melyet a fenntartó 15 napon belül bírál el.

 
Szükséges közokiratok, dokumentumok:
• a gyermek születési anyakönyvi kivonata vagy sze-

mélyazonosító igazolványa, TAJ kártyája, oltási 
könyve és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, 
esetleg keresztelési emléklapja (amennyiben a gyer-
meket megkeresztelték) 

• a szülő személyazonosító és lakcímet igazoló hatósági 
igazolványa

• orvosi igazolást arról, hogy a gyermek óvodaérett, 
egészséges és a kötelező védőoltásokat megkapta, a 
gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentu-
mok.

• az étkezési térítési díj megállapításához a gyermek-
védelmi kedvezményről, tartós betegségről, három 
vagy több gyermek nevelése esetén a családi pótlék 
folyósításáról szóló igazolások.

A beiratkozás azon gyermekeket érinti, akik 2011. 
szeptember 1. és 2014. augusztus 31. között születtek. 
Azon szülők jelentkezését is várjuk, kik szeretnék elő-
jegyeztetni a 2014. szeptember 1-jét követően született 
gyermekeiket. Az ő felvételükre a nevelési év folyamán 
folyamatosan kerül sor a szabad férőhelyek függvényé-
ben.

Amennyiben lehetséges, a beiratkozásra hozzák ma-
gukkal a gyermeket, így lehetőség nyílik az óvoda meg-
ismerésére is. A jelentkezési lapok a beiratkozás nap-
ján, a helyszínen tölthetők ki, melyet személyesen lehet 
átadni.

Halásztelki Református Egyházközség

KözleMÉNy
a Bocskai István Református Oktatási Központ Lámpás Óvodájába történő beiratkozás rendjéről

A Halásztelki Református Egyházközség, mint a Bocskai István Református Oktatási Központ fenntartója a 
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § alapján az óvodai felvétel időpontját és rendjét a 2016/2017. nevelési 
évre a következőképpen állapította meg:

Mint minden évben idén is megrendezésre került az 
országos DÍSZNÖVÉNYKERTÉSZ szakma kiváló ta-
nulója verseny, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szer-
vezésében. Ebben az évben Halásztelek után Kecskemét 
kapta meg a tanulmányi megmérettetés megrendezésé-
nek megtisztelő jogát.

Idén nyolc kertészeti profilú középiskola 22 tanulója mér-
te össze gyakorlati felkészültségét és elméleti (szóbeli és 

írásbeli) ismereteinek tudásszintjét. 
A Bocskait Baski Ádám és Gajdics Dóra 3/11. DK vég-

zős tanulóink képviselték. Diákjainkat Mészárosné Kupai 
Erzsébet és Jakusné Dr. Sári Szilvia szaktanár készítette fel.

Mindkét versenyzőnk a versenyen elért összteljesítménye 
alapján, a versenybizottság javaslata szerint a szakmai vizs-
gán valamennyi vizsgafeladat teljesítése alól mentességet 
kapott jeles (5) eredménnyel. 

Gratulálunk diákjainknak és felkészítő tanárainak!
Felber Gyula

szakképzési igazgató-helyettes

DÍszNövÉNyKertÉsz szaKMa KivÁló taNulóJa verseNy
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A Halásztelki Hunyadi Mátyás Álta-
lános Iskola, Gimnázium és Alapfokú 
Művészeti Iskola pedagógusai évről 
évre számos produkció szervezésével 
színesítik az intézmény különféle ren-
dezvényeit. A zeneiskola növendékei 
és tanárai emellett önálló koncertek, 

hangszeres versenyek rendszeres résztvevői is. 

Minden évben igyekszünk különlegességekkel meg-
lepni diákjainkat, hiszen a zenetanulás sok-sok 

gyakorlással, másról való lemondással jár. Az elmúlt tanév 
egyik ilyen meglepetése volt két kolléganőm – Bozsókiné 
Németi Gabriella és Ruszányuk Szandra – ötlete alapján 
a „Kis kezek, rejtett mesterek” nevet viselő zongoraverseny, 
melynek résztvevői korosztályonként azonos művet ta-
nultak meg, de az eddig szokásostól eltérő módon füg-
gönnyel eltakart színpadon adták elő azt hallgatóságuk-
nak. Így technikai tudásukat az őket pontozó zsűri tagjai 
is abszolút mértékben objektíven, részrehajlás nélkül ér-
tékelhették. Még a nézők soraiban helyet foglaló szülők 
is csak találgatták, vajon melyik produkciót zongorázták 
gyerkőceik. A sorszámokat is titokban húzták ugyanis a 
csemeték közvetlenül a fellépés előtt a koncertterem mö-
götti kis helyiségben, ahonnan lábujjhegyen lopakodva, 
a közönség számára láthatatlanul közelítették meg a pó-
dium zongoráját.

Olyan nagy sikert aratott a tavalyi háziverseny, hogy 
ebben a tanévben kolléganőim tovább álmodták ötletü-
ket, s a helyi versenyünket egy Pest megyei területi tech-
nikai zongoraverseny követte, melyben 6 korcsoportban 
különböző zeneiskolákból érkező, összesen 37 ifjú zon-
gorista mérte össze tudását. A zsűri tagjait is titkosan, 
sorsolás útján választották ki maguk közül a felkészítő 
tanárok, de egy abszolút elfogulatlan, külsős, meghívott 
vendégtanár is jelen volt, az elnöki posztot pedig isko-
lánk egyik igazgató helyettesére bízták. A megmérette-
tést követően minden résztvevő kisdiák oklevéllel s egy 
erre az alkalomra készített, a zeneiskolánk emblémájával 
ellátott hűtőmágnessel távozhatott, az első helyezetteket 
zongora kottákkal is megjutalmazták, többek közt a ver-
seny névadójaként is üdvözölhető „Kis kezek, nagy mes-
terek” című kiadvánnyal.

A szervezők nevében ezúton is szeretnék köszönetet 
mondani minden segítő kollégánknak, köztük – név sze-
rint is megemlítve – Legény Tamás informatikus munka-
társunknak. Szintén köszönetünket tolmácsoljuk Halász-
telek Város Önkormányzatának a verseny költségeihez 
való hozzájárulásáért, valamint iskolánk vezetőségének 
az eseményhez méltó kulturált, családias légkör megte-
remtésében való közreműködéséért.

Az érdeklődők a versenyről további képeket láthatnak 
iskolánk honlapján.

Géczy Andrea
tanár

„Kis KezeK, reJtett MestereK”
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A Református Dunamenti Kistérségi 
Diakónia 10 éve látja el az otthoni 
hospice ellátást – a daganatos betegek 
ápolását – a ráckevei és szigetszent-
miklósi járás 17 településén. 2016-
ban ünnepelte működésének 20. év-
fordulóját és a hospice ellátás mellett 
ápolási eszközök kölcsönzésének le-
hetőségével segíti a betegeket, csalá-
dokat. 

2007 óta munkálkodunk azon, hogy 
megteremthessük egy egészségügyi in-
tézmény lehetőségét, – a Majosházai 
Hospice Ház beruházása 4 millió meg-
takarítással indulhatott 2012-ben az 
alapkőletétel, és a műszaki feltételek 
megvalósulása után. Az építkezés kezde-
tén célként tűztük ki olyan vállalkozók 
megbízását, akik nyereségük lemondásá-
val támogatták az intézmény felépülését, 
akár a munkadíj, vagy a megvásárolt épí-
tőanyagok tekintetében, így a 150 millió 
értékre becsült hospice ház beruházását 
70%-ban sikerült megvalósítanunk 59 
millió Ft adományból 2016 év végéig.

Sokakban felmerülhet a kérdés, hogy 
mi közünk nekünk ehhez az intézmény-
hez? Sajnos a rák, a daganatos betegség 
nem válogat, kevés olyan családdal, is-
merőssel találkozunk, akiket nem érint 
ez a betegség. A 15 férőhelyes hospice 
ház a térség 20 településén élő felnőtt 
lakosságot, így Halásztelek betegeit is 
fogja szolgálni, felekezeti hovatartozás 
nélkül.

Tévhitek és valóság a hospice-ról: „A 
hospice-ra csak az élet utolsó néhány 
napján van szükség.” A valóság: a hos-
pice-ra a súlyos gyógyíthatatlan betegség 
utolsó 6-12 hónapjában van szükség. „A 
hospice egy ház, ahová beteszik a hal-
doklókat.” A valóság: A hospice nem 
„csak” egy ház, hanem egy szellemiség, 
szolgáltatások köre, egy gondozási mo-
dell – a betegek ápolása és a családtagok, 
gyászolók támogatása történik a lelkész 
és a hospice team segítségével. 

Az építkezéssel kapcsolatosan a „Fo-
gadj örökbe egy helyiséget” progra-
munkhoz szeretettel várjuk az önkéntes 
felajánlásokat néhány szakipari munka 
elvégzésében – építőanyag biztosítása 
mellett – elsősorban a falak festésében, 
tapétázásban és burkolási munkálatok-
nál várjuk a segítőket.

Kérjük, a továbbiakban is kísérjék fi-
gyelemmel a hospice ház építkezését és 
támogassák adománygyűjtő rendezvé-
nyeinket. 2017. május 20-21-én szer-
vezzük a „III. Sárga Szalag Kerékpáros 
Zarándokutat,” mely két napban felke-
ressük a térség 20 települését. Kísérhet-
nek bennünket akár a település határáig 
vagy a legközelebbi településig, így bárki 
teljesítőképessége függvényében csatla-
kozhat hozzánk, kifejezheti szolidaritá-
sát a daganatos betegekkel e rövid túra 
alkalmával. 

2018-ban tervezzük az intézmény mű-
ködését elindítani, ezért kérjük, hogy az 
adó 1 % felajánlásakor támogasson ben-
nünket, ebből az összegből az intézmény 
berendezéseit szeretnénk megvásárolni.
Adószámunk: 18673539-1-13

Betegeink nevében hálásan köszönjük 
az eddigi felajánlásokat és támogatásokat 
az adományozóknak, a történelmi egy-

házak gyülekezeteinek és minden szim-
patizánsnak, aki bármely módon segítet-
te közös ügyünket.

A hospice ház építkezéséről, önkénte-
seink munkájáról és szakmai tevékeny-
ségünkről fényképes összefoglalóinkat 
megtekinthetik a Facebook oldalainkon: 
„Majosházai Hospice Ház” – „Hospice 
Diakónia Majosháza” és a „Sárga Szalag 
Kerékpáros Zarándokút” Facebook cso-
portban.

Kontha Benőné diakónus elnök

Elérhetőségeink:
Református Dunamenti Kistérségi Dia-
kónia (REDUKID)
Otthoni Hospice Ellátás 2339 Majoshá-
za, Kossuth u. 71/a.
Telefon: 06 20/584 4653 
email: diakoniamajoshaza@gmail.com
Eszközkölcsönzés: 06 20/311 9242 (9-
15 óra között)

MaJOsHÁzai HOsPice HÁz
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a NagyPÉNteK JeleNtŐsÉge – sOlus cHristus

Így köszöntjük egymást mi görögkatolikusok a Húsvéti időszakban 
és nyomban válaszolunk is e fontos üzenetre, VALÓBAN FEL-

TÁMADT!. Húsvéti szertartásain alkalmával számtalanszor ismétlő-
dő mondatok ezek, hogy szinte vérünkké váljon a bizonyosság, van 
föltámadás, van örök élet. Már számtalan oldaláról gondoltuk át a 
Húsvét eseményeit. Ez évben Krisztus feltámadása jelentse nekünk 
a halál utáni feltámadáson túl, az úgynevezett élő-halotti állapotból 
való feléledést is. Bizony sokszor tapasztalhatjuk magunkon, talán 
szeretteinken is a megfásulás, a kiábrándulás, csalódás következtében 
azt a lehangoltságot, amit talán depressziónak is lehet nevezni. Min-
den mindegy, gondolják sokan ilyenkor. Minek egyáltalán cselekedni, 
szeretni, élni? Ezen az állapoton gyógyszerek nélkül is úrrá tudunk 
lenni, ha a mindennapjainkba is beépítjük a hitet, a ténynek ismere-
tét, miszerint feltámadt Krisztus. Mert ennek ismeretében már nem 
kell félnünk semmitől és senkitől. Megbékélünk a minket körülvevő 
világgal, azaz ismét megtaláljuk elveszítettnek hitt boldogságunkat. 
Ez is üzenete a szent feltámadásnak. Ezekkel a gondolatokkal kívánok 
minden olvasónak áldott húsvéti ünnepeket a halásztelki görögkatoli-
kus egyházközség nevében is. Prodán Gábor atya

FeltÁMaD Krisztus

Ha egy történelmi személy életrajzát 
elolvassuk, akkor mindig a törté-

nelmet meghatározó tetteit emeli ki a 
könyv írója, és a haláláról csak keveset 
olvashatunk. Ezzel szemben az evan-
géliumok leírják Jézus életét, tetteit, de 
mellette a nagypénteki eseményekre, Jé-
zus halálára különösen nagy hangsúlyt 
fektetnek és több fejezetet is szánnak rá. 
Ennek az az oka, hogy Jézus kereszthalál-
nak különös jelentősége van: történelmi 
fordulópontot jelent, és fordulópontot 
jelenthet a mi személyes életünkben is. 
Ugyanis, ha Jézus kereszthalála nem tör-
ténik meg, akkor nem lehetne kapcsola-
tunk Istennel és nem lehetne üdvössé-
günk sem.

Az üdvösséget kiérdemelni nem tudjuk, 
hiszen egyikünk sem tökéletes. Egyetlen 
esélyünk van: Isten bűnbocsánata. Azon-
ban az nagyon igazságtalan dolog lenne, 
ha Isten csak legyintene egyet és csak úgy 
megbocsátana. Képzeljük el magunkat 
egy bírósági tárgyaláson, ahol az ellenünk 
vétkező csak annyit mondana, hogy bo-
csánatot kér a tetteiért és a bíró egyszerű-
en elengedné. Biztosan zokon vennénk, 
ahogy mások is zokon vennék fordított 

esetben. A bűn ugyanis büntetést kíván. 
Isten sem hagyja a bűnt büntetés nélkül. 
Miért kaphatunk mégis bocsánatot? Mert 
a mi bűneink büntetését Jézus szenvedte 
el a kereszten helyettünk. Ezért kész Isten 
megbocsátani nekünk, ha kérjük: mert Jé-
zus már fizetett helyettünk. Ez a nagypén-
tek jelentősége. Isten ezt az üdvözítő tervet 

készítette el: a bűneinket megbünteti Jé-
zuson, nekünk pedig elengedi a büntetést, 
vagyis megbocsát, ha őszintén kérjük. Jézus 
kereszthalála az út Istenhez.

A Reformáció korában ezt így fogal-
mazták meg: solus Christus (egyedül 
Krisztus), vagyis egyedül Krisztus által 
lehet üdvösségünk, az Ő keresztje által. 
Ha lenne más út Istenhez, ha lenne más 
út az üdvösséghez, Jézus nem vállalta 

volna a halált. Feleslegesen nem hozott 
volna ilyen nagy áldozatot értünk. Azért 
hozta meg ezt az áldozatot, mert nincs 
más út Istenhez, csak az Ő kereszthalála. 
„Egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten 
és emberek között, az ember Krisztus 
Jézus, aki váltságul adta önmagát min-
denkiért.” (1Tim 2,5-6a), „Jézus így vá-
laszolt: Én vagyok az út, az igazság és az 
élet; senki sem mehet az Atyához, csak 
énáltalam.” (Jn 14,6) Itt Jézus kizáróla-
gosságról beszél. Kizárólag Ő a közben-
járó, kizárólag Általa lehet kapcsolatunk 
Istennel, kizárólag Általa lehet üdvössé-
günk, semmi és senki más által. Kizáró-
lag a kereszthalála miatt lehet bűnbocsá-
natunk és üdvösségünk.

Isten igazságos Isten, aki megbünteti a 
bűnt. Ugyanakkor szerető Isten is, Aki meg 
akarja menteni a vétkezőt. Annyira szereti, 
hogy ezért Jézus kész volt helyettünk és ér-
tünk meghalni. A kereszten az Ő szívébe 
láthatunk bele. „Mert úgy szerette Isten a 
világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki 
hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök éle-
te legyen.” (Jn 3,16)

Jelényi László
református lelkész

„krisztus virágunk, szép termű águnk,  
FeltÁMaDt Krisztus, vigaDJuNK.”

Az első Húsvéttól, az első keresztény közösség alapélménye: 
Krisztus él!

Lassan kezdték megérteni az Életet, ami együtt indul biológiai 
életünkkel, de annak végeztével nem ér véget. És adott nekik 
a földi halált megvető bátorságot. Lassan kezdték megérteni 
az Igazságot, amely szabaddá tette őket koruk és minden kor 
zagyvaságától. Az Igazságot, amely úgy rendezi el a földi igaz-
ságokat, mint mágnes a vasreszeléket.
És Útnak nevezték, amelynek elején az Atya hív létbe minket, 
a végén pedig Krisztus vár.
A fagyos tél utáni hirtelen jött tavaszra minden virágba borult.
Lelkünkre is vár „Krisztus virágunk, szép termő águnk...”

Kispál György plébános
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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

Szigetszentmiklósi székhellyel  
rendelkező logisztika cég keres:

komissiós munkatársat 
 (targonca vezetői engedély előny)  

precíz, önálló munkavégzéssel
készletgazdálkodót 

(pénzügyi végzettség előny)  
precíz, jó kommunikációs képességgel

Amit ajánlunk: versenyképes fizetés

Érdeklődni telefonon 
Holka Tímea 06 70/492 7261

  
2310 Szigetszentmiklós, 

Leshegy utca 30.

Boy Szállítási  
és Szolgáltató kft.

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
Hírmondó

×

×

Ez ITT az 
ÖN hirdetésének a helye!

Nézzen bele, szóljon 
hozzá, mutassa meg 
magát!

Van Helye!
Közéleti lapunk 
színesben, A/4-es 
méretben, 16 oldalon, 
havonta jelenik meg. 
Ingyenesen terjesz-
tjük a város minden 
háztartásába,  
3 800 példányban. 

Számoljon  
a Hímondóval, mert:
ezt a lapot szívesen ol-

vassák a Halásztelkiek, 
ezt a lapot olvassák a 
legtöbben Halász-
telken, hirdetései egy 
hónapig maradnak 
forgalomban,

olcsóbban 
reklámozhat, 
mint az országos, 
illetve regionális 
kiadványokban, a 
legtöbb halásztel-
ki a Hírmondóból 
tájékozódik a helyi 
eseményekről.
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Az elmúlt hónapokban a Táncvarázs SE táncosai na-
gyon céltudatosan edzettek, hiszen nagy megméret-

tetések vártak rájuk. A kemény munka meghozta gyü-
mölcsét! Az elmúlt hetek dobogós helyezései által hip-hop 
csapatuk és a diszkós versenyzők kvalifikálták magukat a 
június elején megrendezésre kerülő IDF Világbajnokság-
ra! Emellett az április első hetében megrendezésre kerü-
lő Moderntánc Kupán szintén kiemelkedő teljesítményt 
nyújtottak az egyesület táncosai, Mini Magic és Magic 
Girls pom-pon csapatuk Zágrábba utazhat, hogy össze-
mérjék tudásukat Európa legjobbjaival, irány az Európa-
bajnokság! A Táncvarázs csoportjaitól legközelebb május 
1-jén kaphatnak ízelítőt a halásztelki Sportmajális rendez-
vényén! Várjuk szeretettel!

NeMzetKözi vizeKeN

A Halásztelek Mozgáskorlátozot-
tak Egyesülete 2017. március 
19-én megtartotta az első ne-
gyedéves ünnepségét. 

Az elnök asszony Királyné Vaskó 
Erzsébet köszöntötte a jelenlévő 

tagokat és meghívott képviselőket. 

A köszöntés után egy szép verssel kezdte az ünnepséget, 
majd az énekkarosok és a szóló énekeseink szórakoztattak 
mindenkit. Nagy sikert aratott a végén a cigány tánc és az a 
kis bohózat, amellyel megnevettették a résztvevőket. 

Vacsora után mint mindig, most is köszöntöttük a szüle-
tésnaposokat, viszonzásul finom tortával kínáltak meg ben-
nünket. Sándor Józsefeink is pezsgővel lepték meg a jelen-
lévő vendégeket és az egyesület tagjait. 
Az est további részében a talpalávaló zenét Mocsár Árpád 
játszotta. 

Szakács Lászlóné
elnökhelyettes 

NegyeDÉves NÉvNaPOK És FarsaNgi üNNePsÉg 
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Ember!!! 
Te anyák elfajzott korcsa Ki ártatlan állatok életét kioltja
Elborult elméd? És vak a szemed? 
Hogy nem látod meg a szépségeket 
Állataink lelke nemesebb tiednél 
Mikor őket bántod A helyükbe lehetnél ! 
Nem hallja füled A gazdiknak sikolyát? 
Nem látja szemed könnyeik záporát 
Ahogy kedvenceik tetemét szorítják 
Nem vagy te ember Csak mocskos söpredék 
Potenciális börtöntöltelék 
Néhány földi Angyal 
Menti a lelkeket 
Ahogy erejükből és pénzükből telhetett 
Jő a harag napja s utolér hamar 
Te mit érdemelsz megkapod egyhamar.”

Tarka barka Tigris a Csillag utcai cica, mindig jó ke-
délyű volt, szívesen játszott a Csillag utcai zsákutca 

végén lévő réten, mindenkivel barátságosan viselkedett, 
ami sajnos a vesztét okozhatta, hisz ha pár finom falt-
tal odacsalogatták, szívesen elropogtatta, nem sejtve azt, 
hogy halálos mérget kapott.

2017. február 16-án csütörtök délután hirtelen elkez-
dett hányni és bódult, gyenge állapotot mutatott, alig 
bírt menni. Rögtön az állatorvoshoz vittük, mert tünetei 
megrémítettek. A vizsgálat során elsőre a fagyálló mér-
gezés gyanúja merült fel, de a vérmintát természetesen 
laborba küldték, azzal, hogy nyomban infúziót kapott a 
cica.

Az infúzió után az állatot hazahoztuk, ahol szegény 
továbbra is bódult volt, olyan erős vese görcsei voltak, 
hogy a fájdalomtól futott és mint egy kutya vonyított 
az egyébként jámbor kis jószág, de erős volt a szervezete. 
Túlélte az éjszakát...

Másnap reggel az orvos utasításának megfelelően visz-
szavittük a rendelőbe, hogy további infúziót kapjon. 
Egész napos ellátásban részesült. Délutánra megérkezett 
a labor lelet mely alátámasztotta a gyanút, fagyálló mér-
gezés! 

Este hazavittük, már hátsó lábaira sem bírt ráállni, első 
lábain járva vonszolta magát. Ha ajtó nyitást hallott két 
lábon húzta magát oda, mint máskor, mikor gazdija ha-
zaérkezett és ő rohant üdvözölni. Most csak kúszott, és 
keserves látványt nyújtott.

Szombat reggel ismét irány az orvos, ahol egész délelőtt 
infúziót kapott, mindent megtett Doktor Úr is Tigrisért 
(amit ezúton is köszönünk neki). Sajnos egyre gyengébb 
lett az állat a szakszerű és lelkiismeretes orvosi kezelés el-
lenére is. Délutántól mi, gazdik láttuk el az ápoló feladat-
körét, az orvosi utasításnak megfelelően infúziót kapott 
otthon is. Fecskendővel itattuk, éjszaka is három órán-
ként. Tigris meg akart gyógyulni, mindvégig küzdött, a 
tudatvesztés, ami egyébként következménye lehet a fa-

gyálló mérgezésnek, nála nem következett be, az utolsó 
reggelig szinte beszélt hozzánk.

Vasárnap már egyáltalán nem bírt felkelni sem, ekkor 
az ügyeletes Budatétényi Állatkórházba kellett infúzióra 
vinnünk, azonban útban a kórház felé, alig eltávolodva 
az otthontól, az autóban egyet nyávogott nekünk, elkö-
szönt...és örökre elhallgatott.

Egy ilyen tragédia az állatszerető gazdi életében felér egy 
sorscsapással. Annak a kis állatnak az elvesztése, aki min-
den nap kikísért mikor elindultam, az autó hangjára bár-
honnan előjött, ha hazaérkeztem, szinte beszélt hozzám 
a szemével, megvigasztalt ha rossz volt a kedvem, vagy 
éppen a kedvenc sorozatát (igen a cicáét) nézte velem a 
kanapéról, nehezen feldolgozható és bizony időigényes.

De nem volt időnk, mert négy nap múlva kezdődött 
minden előlről...

A másik cicánk – aki a Tigris anyukája volt – nem evett 
csak búskomoran nézett maga elé, előbb arra gondoltunk 
gyászol, de mikor a száján fekélyeket látott az orvos, ve-
senagyobbodás volt kitapintható, és a macskabetegségek 
kizárásra kerültek a vérvizsgálatok alapján, a diagnózis 
felállt. Ő is áldozat lett, Tigrist csupán egy héttel élte 
túl...Fagyálló!! már megint lesúlytott a csendes gyilkos!!

A fagyálló folyadék az alkoholokra jellemző bódító ha-
tást fejt ki, az első tünetek a részeg ember viselkedéséhez 
hasonlóak: mozgászavar, dülöngélés, tudatzavar, hányás, 
gyengeség, görcsök is előfordulnak. Gyakran a (elsősor-
ban a hátulsó) végtagok lebénulnak. 

Ezek a tünetek nagyon gyorsan, a méreg felvételét kö-
vetően fél-hat órán belül jelentkezhetnek. Ezt követően 
24-36 órán belül már jelentkezik a súlyos anyagcsereza-
var, a vese,- és az agy károsodására utaló rángógörcsök. A 
vesék működése súlyosan károsodik, a vizelet mennyisé-
ge csökken, esetleg teljesen meg is szűnik a vizeletürítés.

Mindezen tüneteket a kis kedvenc cicáinkon végig néz-
ni, szívfacsaró…

Az ügyben jelenleg állatkínzás bűntette miatt eljárás 
folyik, az elkövető akár 3 év szabadságvesztéssel is bün-
tethető.

Dr. Gerbár Szilvia

taNulsÁgOs törtÉNet
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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

Az egyik legnépszerűbb gyermekkönyv szerző, Balázsy 
Panna volt a vendégünk március 22-én. Kovács Judit ta-
nító néni ajánlására hívtuk meg. „Csupaszív”, „Csurom-
víz”, és „Csakazértis” című könyvei kézről-kézre járnak 
a kisiskolások között. 

A gyerekek kérdésekkel is készültek, nemcsak a regényekről, hanem az írónőről is. 
Az író-olvasó találkozó sikeréről csak annyit, hogy nem fogytak el a kérdések, csak 
záporoztak, magától nem is ért volna véget a rendezvény. Balázsy Panna becsülettel 
állta a sarat, sőt, még a kicsikkel együtt fölolvasást is tartott a mulatságos fejezetekből. 
Áprilisban jelenik meg legújabb könyve, nagyon várjuk. Köszönjük, Panna, köszön-
jük, Judit! Máté Zsuzsanna, könyvtárvezető

Március 24-én délelőtt gyerekzsivaj-
tól volt hangos a Közösségi Ház: 

Hevesi Imi platinalemezes előadó szóra-
koztatta az ovisokat, és a még kisebbeket 
is. Sőt, a szülők és nagyszülők is hango-
san kacagtak.

Az előadás apropója az óvoda nevelés 
nélküli munkanapja volt. Szerettünk vol-
na egy kis meglepetéssel szolgálni a kis-

gyermekes családoknak – ha pótolni nem 
is tudtuk az óvodát.

A koncert közepe táján már tele volt a 
színpad gyerekkel, majdnem mindenki-
nek jutott egy hangszer, amivel részt ve-
hetett a közös zenélésben, éneklésben. A 
kicsik véleménye egybehangzó volt: 

– Gyere máskor is, Imi, visszavárunk!
Máté Zsuzsanna

RENDHAGYÓ IRODALOMÓRA  
KALAPOS ÉVÁVAL

a D.A.C. könyvsorozat és a 
Massza című könyv szerző-
jével. Időpont: 2017. április 24. 
13.00. 

Helyszín: Városi Könyvtár (Erkel Ferenc u. 
2-4., bejárat az iskolából)
Minden kamaszt, és örök kamaszt szeretettel 
várunk! A belépés díjtalan.

MEGHÍVÓ
A Márai Sándor Közművelődési 
Intézmény és Városi Könyvtár  

tisztelettel meghív minden 
érdeklődőt az alábbi rendezvényre:

Író – olvasó találkozó Réz Andrással

Időpontja: 2017. május 25. 17.00 óra
Helyszíne: Városi Könyvtár

(Erkel Ferenc u. 2-4., bejárat az iskolából)
A rendezvény ingyenes!

FELHÍVÁS
A Márai Sándor Közösségi Intézmény  

és Városi Könyvtár a Városi Majális keretében
FŐZŐVERSENYT hirdet.

Nevezhetnek civil szervezetek, családok, baráti 
közösségek. A nevezési díj  

csapatonként 1 000 Ft, amelyet a nyertesek  
díjazására fordítunk.

Időpont: 2017. május 1. (hétfő) 8:30–12:30 óráig.
Helyszín: Halásztelek, Sportcentrum

(kijelölt tűzrakóhely)

A főzéshez szükséges alapanyagokról, főzőesz-
közökről és a tűzgyújtáshoz szükséges 

hozzávalókról a csapatok maguk gondoskodnak.

Nevezni személyesen a Márai Művelődési Házban, 
vagy a Városi Könyvtárban lehet. E-mailen: ma-

rai@halasztelek.hu, 
telefonon: +36 20/268 5585.

Nevezési határidő: 2017. április 21.

www.halasztelek.hu

gyerMeKKONcert a MÁraiBaN

BalÁzsy PaNNa a KöNyvtÁrBaN
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Feltűnt már valakinek, hogy Halásztelek különleges? Ne-
kem sem tűnne fel, ha csak úgy átutaznék rajta a reggeli 

csúcsban, mondjuk. Na de ha megállunk és hajlandók vagyunk 
akárcsak résnyire nyitni a szemünket, szívünket akkor minden-
féle csudába lehet itt botlani!

Hát pont ezt történt velem és azzal a néhány száz diákkal 
is, akiknek volt szerencséje a Költészet Napja 
alkalmából tanári kísérettel elzarándokolni a 
Márai Közösségi Házba. Szerintem nem sok 
jóra számított úgy szinte senki sem: láttunk 
már ilyet jónéhányat, jajj-jajj, hogy lehet majd 
ennyi gyereket csendben marasztalni, szemün-
ket akárcsak szűköcskén is nyitva tartani, kiáll-
ni a próbát, letudni ügyesen, fegyelmezetten és 
dolgunkra menni végre?

Aztán mégsem így. Hanem egészen máshogy. 
Csend borul a zizegő kamaszokra, akik még 

nem tudják, hogy az ódivatú színpadon lengedező özönvíz 
előtti időket idéző vetítő vásznon mindjárt csodát látnak. Vará-
zsol majd nekik a félig a bársony függöny takarásában üldögélő 
nyurga Varázsló, a színpad előtt mosolygó, fényt-hozó Könyv-
táros, a Mágus maga fénylő varázsdobozával és a sorok között 
megbújó szőke Forrás: az ötletgazda. 

Senkinek gőze sincs, hogy mi lesz itt. Van, aki a végén sem 
érti, hogy mi történt? És hogyan?

Hogyan sikerült a költészet napját A Költészet Napjává va-
rázsolni? Zenével, verssel, homokfestéssel. Szólnak a jól kihan-
gosított költemények József Attilától, Radnótitól megzenésítve 
a Rapülők, Ágnes Vanilla, Lovasi András, Szabó Balázs Ban-
dája előadásában, ami már magában is talán jó lenne. Persze 
nem az Y generációnak, akiknek sosincs nyugta. Nekik KELL 

a bűvész-művész, aki megvilágított varázsdobo-
zára homokot szórván bűvöl-bájol, megigéz és 
lenyűgöz. Fest. A szórt homok életre kel: em-
berek jönnek-mennek, hidak, városok épülnek 
és dőlnek romba, sírva vigadnak bort iszogat-
ván öregek, s ifjak ölelkeznek egymásba gaba-
lyodva…  Mindez a szemünk előtt átalakulva, 
egyik képből a másikba simulva, ahogy az ujjak 
simítják, paskolják, szétterítik, csippentik, majd 
lesöprik… a rímbe szedett zene ritmusára.

Peregnek a homokszemek, elsimítják gondos 
kezek, az üveglapon újat-újat, mindig újat teremtve, a zenével, 
a szavakkal, a költészettel karöltve.

Így volt. Tán igaz sem volt… (de ha mégis, akkor máskor is 
így kéne! )

Köszönet a Varázslónak: Legény Tamásnak, a Fényt-hozó 
Könyvtárosnak Máté Zsuzsának, a Mágusnak: Bagaméry Ábel-
né Hatvany Viktóriának,  Kuba Zoltánnak, a Forrásnak: Lend-
vai Emesének...

Vendégünk Baranyi Ferenc Kossuth-, 
és József Attila-díjas költő volt.

Hazánk egyik legismertebb, lege-
lismertebb költője látogatott el 

hozzánk a vers ünnepén, kiadója és 
költőtársa, Kaiser László kíséretében. 

1954-ben publikált először, 17 
évesen, s immár elmondható, hogy 
több, mint hatvan éve van jelen a 
magyar irodalomban. Kivételesen ve-
res- és tanulmánykötet publikált, de 
mint a találkozón hallhattuk, fran-
cia, olasz és orosz fordításai életműve 
részét képezik. 

Mint elmondta, az ő világa az ope-
ra világa, számos librettót is fordított, 
ezzel kapcsolatban még családi anek-
dotát is hallhattunk, és még néhányat, 
egy-egy életszakaszából.

Sok kiváló kortárs magyar költő neve 
is szóba került – úgy tűnik, még nem 
veszett ki teljesen a líraiság technokra-
ta hétköznapjainkból… De a beszélge-

tés lényege mégiscsak a költészet volt. 
Felolvasta néhány régi, és néhány új, 
még megjelenésre váró versét, amelyek 
elgondolkodtattak mindannyiunkat. 
És ha már vers, legyen sok belőle: Kai-

ser László is megajándékozott minket, 
a hallgatóságot, két költeményével, va-
lamint a könyvtárat néhány kötetével. 

Végül dedikálással zárult a költészet 
napja; akinek volt saját példánya, ma-
gával hozta, mások ott helyben is hoz-
zájuthattak Baranyi Ferenc és Kaiser 
László néhány kötetéhez.

Azért reméljük, nem csak ezen a na-
pon fontosak a versek. Végezetül egy 
idézet a költőtől:

EGYSZER MAJD MINDEN  
ÖSSZEKÖT

Ölelésünkben összeér: talán a szív, ta-
lán a vér.
Az éjszakában összeköt: talán a fény, 
talán a köd.
Mi hát – mi egybetart – lánc?
Talán szeretsz. Tán csak kivánsz.
Mindegy. Most hozzám tartozol.
S enyém leszel valamikor.
Egyszer majd minden összeköt: a szív, a 
fény – a vér, a köd.

vaN úgy, HOgy NeM a KalaPBól ugriK elŐ a Nyúl…
avagy: a halásztelki Költészet Napjának margójára

KöltÉszet NaPJa

BaraNyi FereNc a vÁrOsi KöNyvtÁrBaN



Halásztelki Majális,  
sportdéleló́ tt és egy vidám zenés nap!

2017. május 1.
Sportcentrum

| FeViko SzÖG-HaJ Bt. | WalkenerGie HaláSzTelek  
| ironGym HaláSzTelek | karám VendÉGlŐ

7:30 Családi örömfutás a Sportcentrum körül
délelőtt sportok és táNcok bemutatója

Cheerleader csapat | Karate | Zumba | Jóga  
| Gymstick | Hastánc | Piloxin | Flashmob  

| Walkenergie | Táncvarázs | Rúdtánc  
| Nippon Zengo | Vaskó Timi Senior torna | DancEarth 

| Olivér workout | Kerékpárfoci | Íjászat
| Napsugár kuckó gyerekmegőrző, gyerekprogramok

maJáliS FoCikuPa
Jelentkezés: 2017. április 28-ig | Ács Gusztávnál tel: 06 20/276 9984 

FŐzŐ VerSeny
jelentkezni lehet a Márai Közösségi Házban 06 20/588 9487

délután vidám zenés programok
Rendezvény további részleteit kövesse a Halásztelek Váéros facebook oldalán


