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A Képviselő-testület az április havi 
rendes ülését megelőzően március 
31-én rendkívüli ülést tartott.

Az ülésen módosította az Önkor-
mányzat 2016. évi költségvetéséről 
szóló 1/2016.(II.11.) önkormányzati 
rendeletet, és az Önkormányzat ösz-
szesített 2016. évi költségvetés kiadá-
si és bevételi főösszegét 6.898 000 fo-
rinttal csökkentette és a Város 2016. 
évi költségvetésének kiadási főössze-
gét 1 845 005 000 forintban, bevételi 
főösszegét 1 845 005 000 forintban 
határozta meg. [Halásztelek Város 
Önkormányzat Képviselő-testületé-
nek 7/2017.(IV.01) önkormányzati 
rendelete az Önkormányzat 2016. 
évi költségvetéséről szóló 1/2016.
(II.11.) önkormányzati rendelet mó-
dosításáról]

A Képviselő-testület döntött arról, 
hogy a telekalakítással létrejött András 
utca 17.szám, 2983/1 hrsz. és Árpád 
utca 4. szám, 2983/5 hrsz. alatti „ki-
vett közút” telkének önkormányzati 
tulajdonba adására vonatkozó, tu-
lajdonosi felajánlást városrendezési-, 
közműépítési célokra elfogadja.

A Diófasor utca 84. szám alatti in-
gatlant 2016. évben értékesítette az 
önkormányzat, az ingatlan Áfonya 
utca felöli oldala a Helyi Építési Sza-
bályzat által jóváhagyott Szabályozási 
Terv szerint előírt 10,00 méteres, út-
szélesítést célzó szabályozással érintett. 
Ezért az önkormányzat, az érintett 
156 négyzetméter nagyságú ingatlan-
részt eladási áron visszavásárolja.

Pontosította a Képviselő-testület 
a megvásárolt II. Rákóczi Ferenc út 
68/A. szám alatti, vendéglő vételára 
megfizetésének ütemezését, 30 000 
000 Ft-ot a beruházási fejlesztési hitel 
terhére, 27 000 000 Ft-ot saját forrás-
ból fizet meg. 

A Szigetszentmiklósi Tankerületi 
Központ véleményezésre megküldte 
a Hunyadi Mátyás Általános Iskola, 
Gimnázium és Alapfokú Művészeti 
Iskola  alapdokumentumát módosító 
átszervezéssel kapcsolatos terveket.

A Képviselő-testület egyetértett az 
Iskola feladatkörének a sajátos neve-
lési igényű tanulók integrált ellátási 

feladatkörrel való kibővítésével, mely 
lehetővé teszi az autizmus spektrumza-
varral diagnosztizált tanulók felvételét, 
támogatta az általános iskolába felve-
hető maximális tanulólétszám 660 fő-
ről, 730 főre, a gimnáziumba felvehe-
tő maximális tanulólétszám 140 főről, 
170 főre való emelését. 

Az Önkormányzat a megnövekedett 
tanulói létszám elhelyezésének érde-
kében vállalta a Halásztelki Hunyadi 
Mátyás Általános Iskola, Gimnázium 
és Alapfokú Művészeti Iskola épületé-
nek bővítését. 

Képviselő-testület 2017. április 26-
án megtartott ülése a teljes egészé-
ben önkormányzati tulajdonban lévő 
HATE Városüzemeltetési Nonprofit 
Kft 2016. évi pénzügyi beszámolójá-
nak megtárgyalásával kezdődött.

A Képviselők a Pénzügyi Bizottság 
javaslatára elfogadták a HATE Kft 
2016. évi tevékenységéről szóló egy-
szerűsített pénzügyi beszámolóját. 

Ezt követően Szentgyörgyi József 
polgármester a két testületi ülés között 
időszak fontosabb eseményeit ismer-
tette. Beszámolt a kastély adásvételi 
szerződéséről, és a birtokba vételt kö-
vető munkálatokról. Az épület egyik 
szárnya és a földszinti rész április végé-
re elkészül. Május első hetében látható 
lesz, hogy mikor költözhet át a Polgár-
mesteri Hivatal. 

A városban láthatóan nagyon sok 
építkezés folyik. Befejeződött az isko-
lai jelentkezés. Jó hír, hogy két gimná-
ziumi első osztály fog indulni a követ-
kező tanévben. Az általános iskolába 
80 gyermek iratkozott be, három első 
osztály indul, 54 olyan gyermek ma-
rad az óvodában, aki betölti a 6 éves 
kort. Szeptembertől két új tanteremre 
lenne szükség.

A KLIK és a HATE között az isko-
la üzemeltetési feladatainak ellátására 
megkötött szerződéssel kapcsolatosan 
nincs rossz tapasztalat, jó az együtt-
működés.

Juhászné Zoltánné igazgató asszony 
kérte a nyugdíjazását augusztus 15-
ével, így pályázat kiírására kerül sor a 
nyár folyamán.

Április 10-ével megvonta a Nemzeti 
Hulladékgazdálkodási Koordináló és 

Vagyonkezelő Zrt. az ARIES működé-
si engedélyét, országosan 130 szolgál-
tatóból 103 működési engedélyét von-
ták meg, 27 cég maradt az országban, 
amelyek engedéllyel rendelkeznek. Az 
ARIES Kft-vel  az önkormányzatnak  
tízéves üzemeltetési szerződése van, 
de a jogszabály szerint, aki elveszíti 
az engedélyét, azzal fel kell mondani 
a szerződést. A felmondási idő 6 hó-
nap. Várhatóan a jövőben az ARIES 
alvállalkozóként fogja ellátni a szolgál-
tatást. 

A sportcsarnok kiviteli szerződései 
aláírás alatt vannak.

A beszámolót követően elsőként 
Hanfeldt István az Ügyrendi Bizottság 
elnöke számolt be a helyi önkormány-
zati képviselők vagyonnyilatkozat-té-
teli kötelezettségének teljesítéséről.

A következő napirendben a képvi-
selők megtárgyalták, és a pénzügyi bi-
zottság javaslatára elfogadták a 2016. 
évi költségvetés teljesítéséről szóló be-
számolót 1 217 521 000 Ft költségve-
tési bevétellel, 1 180 144 000 Ft költ-
ségvetési kiadással és 37 377 000 Ft 
maradvány összeggel, és megalkották a 
zárszámadási rendeletet. [Halásztelek 
Város Önkormányzat Képviselő-testü-
letének 8/2017.(IV.27.) önkormány-
zati rendelete a 2016. évi költségveté-
sének végrehajtásáról]

Az év közbeni változásokra tekin-
tettel módosította a Képviselő-testület 
az önkormányzat 2017. évi költség-
vetési rendeletét. [Halásztelek Város 
Önkormányzat Képviselő-testületé-
nek 9/2017.(IV.27.) önkormányzati 
rendelete az Önkormányzat 2017. évi 
költségvetéséről szóló 1/2017. (II.16.) 
önkormányzati rendelet módosításá-
ról]

A Szociális Bizottság javaslatára el-
fogadta a Képviselő-testület a pénzbeli 
és természetben nyújtható szociális és 
gyermekvédelmi, valamint a szemé-
lyes gondoskodást nyújtó ellátásokról 
szóló 5/2015.(II.12.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló 10/2017.
(IV.27) önkormányzati rendeletet.

Halásztelek Város Helyi Építési Sza-
bályzata, és jóváhagyott Szabályozási 
Terve a Kempelen Farkas utcát 2005. 
évben 16 méter szélességűre, valamint 

ÜLéSezett a KépVISeLŐ-teStÜLet
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MEGHÍVÓ
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2017. május 31-én (szerdán) 18.oo órától 
a Kastély dísztermében 

(2314 Halásztelek, II. rákóczi F. út 68.) 

közmeghallgatást tart, 
amelyre tisztelettel meghívom.  

A közmeghallgatás témái: 
1. Iskolabővítés, 2. Sportcsarnok építése, 3. Kastély mint városháza 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt! 

 Szentgyörgyi József 
 polgármester

„ARIES” Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

VÁLTOZÁS!
Értesítjük Önöket, hogy az ARIES Nonprofit 
Kft. II. Rákóczi F. u. 34. fszt/5. szám alatt lévő 
ügyfélszolgálati irodájának hulladékszállítási 
ügyintézéssel kapcsolatos ügyfélfogadási rendje  
2017. május 2-tól megváltozik. Hétfői nap he-
lyett az új időpont:
MINDEN KEDDI NAPON 15:00–17:00 óráig
Várjuk Tisztelt Ügyfeleinket!

„ARIES” Nonprofit Kft.

a szomszédos terület feltárását célzó új 
utcát 12 méter szélességűre szabályoz-
ta ki. Az eltelt időszakban az Antenna 
Hungária kezelésében lévő jobbolda-
li nagy torony működése megszűnt, 
lebontásra vár. A toronytól a gát felé 
tartó korábbi kommunikációs veze-
tékköteg is lebontásra került és hason-
ló sorsra jutnak hamarosan a vasbeton 
tartópillérek is. Az ebben a nyomvo-
nalban lévő 054/36 hrsz. alatti telek 
korábban a Kempelen Farkas utca ne-
vet kapta.

Egy ingatlanforgalmazó cég meg-
vásárolta a Kempelen Farkas utca és 
a Szilárd Leó utca közötti 6200/1 és 
6200/2 hrsz. alatti fejleszthető terüle-
tet, és az önkormányzattal település-
rendezési szerződést kötött. Telepü-
lésfejlesztési szempontból a Kempelen 
Farkas utca megszüntetése, valamint a 
Kempelen Farkas utca és a szomszédos, 
Szilárd Leó utca felőli terület útszabá-
lyozásának megszüntetése indokolt.

Ezért a Képviselő-testület a Halász-
telek, Kempelen Farkas utca (054/36 
hrsz.) 16 méter szélességű szabályozá-
sát, valamint a Kempelen Farkas utca 
és a Szilárd Leó utca közötti területen 
lévő új, tervezett, feltáró utca 12 mé-
ter szélességű szabályozását hatályon 
kívül helyezte. [Halásztelek Város 
Önkormányzat Képviselő-testületé-
nek 11/2017.(IV.27.) önkormányzati 
rendelete Halásztelek Helyi Építési 
Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről 
szóló 8/2005. (IV.6.) önkormányzati 
rendelet módosításáról]

A továbbiakban utca elnevezésé-

ről döntött a Képviselő-testület. Az 
Ilona utcáról nyíló 2972/14 hrsz.-ú 
magántulajdonban utca az Ilona köz 
elnevezést kapta. [Halásztelek Város 
Önkormányzat Képviselő-testületé-
nek 12/2017.(IV.27.) önkormányzati 
rendelete utca elnevezéséről]

A Halásztelek 6053/25 hrsz. kivett 
közút ingatlan a továbbiakban Bíró 
László utca, a 6052 hrsz. alatti Jedlik 
Ányos utca folytatásaként létrejött 
6053/10 hrsz.-ú utcaszakasz Jedlik 
Ányos utca elnevezést kapta. [Ha-
lásztelek Város Önkormányzat Kép-
viselő-testületének 13/2017.(IV.27.) 
önkormányzati rendelete utca elneve-
zéséről]

Jóváhagyta a Képviselő-testület 
a Halásztelek, Diófasor utca 60/a, 
07/16 hrsz. alatti külterületi ingatlan 
tulajdonosának belterületbe vonása 
iránti kérelemét. Elfogadta a Sziget-
szentmiklósi Városi Rendőrkapitány-
ság vezetőjének beszámolóját a 2016. 
évben végzett tevékenységéről,

Elfogadta a Képviselő-testület az ön-
kormányzat és intézményei 2016. évi 
ellenőrzési terve végrehajtásáról szó-
ló beszámolót. Döntött a Kulturális 
Bizottság javaslatára, a Márai Sándor 
Közművelődési Intézmény és Városi 
Könyvtár házirendjének elfogadásáról.

A Képviselő-testület megtárgyalta  
az egészségügyi alapellátásban részt-
vevő háziorvosok, gyermekorvos, és 
fogorvosok, tevékenységéről valamint 
az orvosi ügyelet működéséről szóló 
beszámolókat.

A Tündérpalánta Bölcsőde az intéz-

ményvezető javaslatára 2017. július 
3-tól július 31-ig tart zárva. 

A bizottságok javaslatának figyelem-
bevételével döntött a Képviselő-testü-
let a civilszervezetek 2017. évi támoga-
tásáról. (a támogatások külön írásban )

Döntött a Képviselő-testület pályá-
zati önrész biztosításáról, a belterületi 
utak, járdák, hidak felújítása tárgyá-
ban és az Önkormányzati étkeztetési 
fejlesztések támogatások tárgyában ki-
írt pályázathoz. 

Az első esetében a beruházás költsé-
ge 15 630 995 Ft, az igényelt támo-
gatás 11 723 246 Ft, az önrész 3 907 
749 Ft 

Az étkeztetés fejlesztés beruházás 
költsége 14 895 654 Ft, az igényelt 
támogatás 12 661 306 Ft, az önrész 2 
234 348 Ft. 

Végül négy önkormányzati ingatlan 
értékesítéséről született döntés:

• 2314 Halásztelek, Merkúr u. 
3086/1 hrsz 708 m2 (kivett beépítet-
len terület);

• 2314 Halásztelek, Merkúr u. 
3086/2 hrsz 708 m2 (kivett beépítet-
len terület);

• 2314 Halásztelek, Merkúr u. 
3086/3 hrsz 707 m2 (kivett beépítet-
len terület);

• 2314 Halásztelek, Merkúr u. 
3086/4 hrsz 708 m2 (kivett beépítet-
len terület);

Az ingatlanok egyenként 7 000 000 
Ft + Áfa kikiáltási áron, nyílt licites ár-
verésen kerülnek  értékesítésre. 

Baloghné dr. Nagy Edit sk.
címzetes főjegyző
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2017. éVben támOgatOtt cIVIL SzerVezeteK

 Civil Szervezet neve 2017. évi
  támogatás összege

Halásztelki Vöröskereszt Alapszervezet 400 000 Ft
Halásztelki Nyugdíjas Egyesület  500 000 Ft
Nyugdíjas Baráti Kör  200 000 Ft
Mozgáskorlátozottak, Nyugdíjasok Egyesülete  500 000 Ft
Halásztelki Boksz Club  750 000 Ft
Halásztelki Zenebarátok Közhasznú Egyesülete 450 000 Ft
Halásztelki Sporthorgász Egyesület 100 000 Ft
Budo Fight Karate Klub  200 000 Ft
Danc Earth TSE  100 000 Ft
Táncvarázs Sportegyesület 250 000 Ft
Magyar Gyöngy Egyesület 50 000 Ft
Jantra Néptáncegyüttes 200 000 Ft
Görög Katolikus Egyház 500 000 Ft
Református Egyház 500 000 Ft
Római Katolikus Plébánia 500 000 Ft
Összesen: 5 200 000 Ft

Örömmel tapasztaljuk, hogy a la-
kosság építi, szépíti ingatlanát, il-

letve az előtte húzódó közterületet.  Ha 
körülnézünk a településen, szebbnél 
- szebb burkolattal ellátott kocsibeálló-
val találkozhatunk a kerítés és az úttest 
közötti szakaszon. Azonban ezek a be-
ruházások néha kevésbé átgondolt mó-
don valósulnak meg, és ezzel problémát  
okozhatnak a szomszédoknak, illetve a 
városnak. Ezért szükséges engedélyt 
kérni a polgármesteri hivatalban a ter-
vezett beruházások kivitelezéséhez. 

A leggyakoribb probléma a csapa-
dékvíz-elvezetés, illetve -szikkasztó 
létesítésének hiánya. Néhány ingatlan 
előtt engedély nélkül, teljes szélesség-
ben leburkolták a közterületet, ami 
legtöbb esetben a magas szegély miatt 
az úttesten tartja az esővizet. Ez a meg-
oldás az úttest állagát rongálja, a köz-
lekedés biztonságát veszélyezteti; sok 
esetben tovább vezeti a csapadékvizet 
a mélyebben fekvő ingatlanokhoz.

Az önkormányzat nem támogatja a 
magasszegély alkalmazását, az úttest-
nek mindenképpen magasabbnak kell 
lennie a szegélynél, hogy a csapadékvíz 
gravitációs úton le tudjon folyni róla. 
A kocsibeállóknál érdemes folyókát 
alkalmazni az úttest csatlakozási pont-
jánál, és azon keresztül a szikkasztó 
árokba vezetni a csapadékvizet. 

A szikkasztó árok kivitelezése az ön-
kormányzat feladata. Viszont a köz-
területre tervezett kocsibeálló, illetve 
egyéb burkolatépítést az önkormány-
zat csak feltételekkel engedélyezi. 
Egyik ilyen feltétel, a csapadékvíz-el-
vezetésének, illetve –szikkasztásának 
megoldása.

Kérjük, ne felejtsék; amennyiben a 
közterületen szeretnének fejleszteni, 
egyeztessenek a polgármesteri hivatal 
munkatársaival! 

Tóth Csaba

KözterÜLeteK 
burKOLáSa Halásztelek Város Önkormányzata nyil-

vános árverésen értékesíti a tulajdonában 
lévő alábbi ingatlanokat:
· 2314 Halásztelek, Merkúr u. 3086/1 
hrsz, 708 m2 (kivett beépítetlen terület);
· 2314 Halásztelek, Merkúr u. 3086/2 
hrsz, 708 m2 
(kivett beépítetlen terület);

· 2314 Halásztelek, Merkúr u. 3086/3 
hrsz, 707 m2 
(kivett beépítetlen terület);

· 2314 Halásztelek, Merkúr u. 3086/4 
hrsz, 708 m2 
(kivett beépítetlen terület);

Az ingatlanok adatai:
1) 2314 Halásztelek, Merkúr u. 3086/1 

hrsz, 708 m2, belterületi, kivett be-
építetlen, közmű nélküli építési telek; 
Az ingatlan kikiáltási ára: 7 000 000 
Ft+Áfa, Licitlépcső: 100 000 Ft.

2) 2314 Halásztelek, Merkúr u. 3086/2 
hrsz, 708 m2 belterületi, kivett beépí-
tetlen, közmű nélküli építési telek; Az 
ingatlan kikiáltási ára: 7 000 000 Ft + 
Áfa, Licitlépcső: 100 000 Ft.

3) 2314 Halásztelek, Merkúr u. 3086/3 
hrsz, 707 m2 belterületi, kivett beépí-
tetlen, közmű nélküli építési telek; Az 
ingatlan kikiáltási ára: 7 000 000 Ft + 
Áfa, Licitlépcső: 100 000 Ft.

4) 2314 Halásztelek, Merkúr u. 3086/4 
hrsz, 708 m2 belterületi, kivett beépí-
tetlen, közmű nélküli építési telek. Az 

ingatlan kikiáltási ára: 7 000 000 Ft + 
Áfa, Licitlépcső: 100 000 Ft.

Árverés ideje: 2017. június 13. 14 óra
Árverés helye: Márai Sándor Közösségi 

Ház (2314 Halásztelek, Szent László 
tér 1.)

Minden liciten résztvevőnek a kikiál-
tási ár 10%-át bánatpénzként kell az 
Önkormányzat számláján letétbe he-
lyezni, amely összeg, sikeres licit esetén 
foglalónak minősül. A befizetett összeg 
a liciten nem nyert pályázók részére az 
árverés után visszafizetésre kerül. A licit 
győztese az lesz, aki az ingatlanra a leg-
magasabb vételárat ajánlja.
A licitre az árverés napján 13 óráig lehet 
jelentkezni, a bánatpénz Polgármesteri 
Hivatal pénztárában történő befizetésé-
vel. (2314 Halásztelek Posta köz 1.)
A nyertes köteles az Önkormányzat-
tal az árverést követően 8 napon belül 
szerződést kötni és ezzel egyidejűleg az 
ingatlan vételárát az Önkormányzat szá-
mára megfizetni.
További információval Balázs Zoltán 
főépítész áll az érdeklődők rendelke-
zésére a következő telefonszámokon: 
06 24/517 260/120-es mellék, vagy 
személyesen ügyfélfogadási időben 
(2314 Halásztelek, Posta köz 4. I. 
em. 6.)

Baloghné dr. Nagy Edit sk.
címzetes főjegyző

árVeréSI HIrDetmény
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Május elsején megtöltöttük a 
Sportcentrumot. A délelőtt a 

sport jegyében telt: a futóverseny után 
városi sportegyesületek tartottak be-
mutatót a színpadon. Több, mint száz 
gyermek és felnőtt népszerűsítette a 
mozgás számtalan formáját; tánctól 
karatéig sokféle sportágat ismerhettek 
meg az érdeklődők.

Délután zenés program szórakoztat-
ta a közönséget; az idősebbek nótamű-
sort élvezhettek, végül, a késő délután-
ba nyúlóan a Cool Riders rockzenekar 
zárta a városi majálist.

Köszönjük a szervezőmunkát Ba-
gaméry Ábelné Hatvani Viktóriának, 
Balogh Györgynek, a Magyar Tecni-
kai és Tömegsportklubok Országos 
Szövetsége alelnökének, Naszádos 
Editnek, Körmendi Anitának, Serkédi 
Gabriellának, Tóth Franciskának, Vas-
kó Tímeának, és még sok más lelkes 
segítőnek.

A rendezvény szponzorainak is kö-
szönjük a támogatást:

Varázslatos festőműhely, Györök 
Kft., Balogh György, Táncvarázs SE, 
Dance Earth SE, Eisberg Kft., Hob-
byRendelés.hu, FEVIKO SZÖG-Haj 
Bt, Walkenergie Halásztelek, IRON-
GYM Halásztelek, Karám Vendéglő.

Máté Zsuzsanna

VárOSI maJáLIS
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Immár 18. alkalommal került meg-
rendezésre a Bocskai István Refor-

mátus Műveltségi Vetélkedő. Olyan 
régen látott középiskolák is részt vet-
tek a versenyen, mint a tatai, a mező-
túri vagy a rimaszombati református 

gimnázium. Összesen 12 középiskola 
15 csapattal vett részt a programon. 
Április 21-én az Emese parkban kezd-
te a ráhangolódást a diákság és taná-
raik, ahol a magyar történelemmel 
ismerkedhettek meg. Este előbb is-
tentiszteleten vettek részt a halásztel-
ki református templomban, majd az 
ünnepi vacsora következett. Az esti 

beszélgetés mindig felemelő pillanata 
a rendezvénynek, ahol tapasztalatot 
cserélhetnek az iskolák, s megismer-
kedhetnek a szlovák, az ukrán a román 
és a magyar oktatáspolitika proble-
matikus kérdéseivel. A verseny napja 
a szombat volt. A diákok a műveltség 
sok területén megmutathatták tudá-
sukat: hit- és erkölcstan, történelem, 
művelődéstörténet, magyar iroda-
lom, matematika, földrajz, biológia. 
A versenyt a Tatai Református Gim-
názium csapata nyerte, második lett 
a Debreceni Református Kollégium 
Gimnáziuma. Különdíjban részesült 
a Mezőtúri Református Kollégium és 
a hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor 
Református Gimnázium. A program 
zárásaként a Nemzeti Múzeumba lá-
togattak el a versenyzők egy interak-
tív kiállításra, ahol több csoportban 
múzeumpedagógiai foglalkozáson ve-
hettek részt. Április 23-án (vasárnap) 
istentisztelet után mindenki elindult 
haza tele élményekkel, kalandokkal, 
tapasztalatokkal.

Kállai Attila
igazgatóhelyettes

Női tőr egyéni verseny
I. korcsoport 3. Mahovszkij Szilvia, 
8. László Hanna
II. korcsoport 3. Tóth Léna Sára

Női tőr csapatverseny
I-II. összevont korcsoport 1. Bocskai I.: 

Badár Szonja, Bajáky Bernadett, Po-
lonyi Petra
2. Bocskai II.: Bartus Claidia, Bódis 
Vanda, Kiss Andrea, Szabó Hanna
3. Bocskai III.: Biri Hanga, Czakó 
Jázmin, Kővári Sarolta, Simon Csilla

Férfi tőr egyéni verseny
I. korcsoport 6. Oláh Balázs, 8. Né-
meth Péter
II. korcsoport 3. Vargyas Csongor

Férfi tőr csapatverseny
I-II. összevont korcsoport 2. Bocs-
kai I.: Badár Krisztián, Németh Pé-
ter, Vargyas Csongor
3. Bocskai II.: Király Szabolcs, Nagy 

Gergely, Papp Kende

Tanulóink a Halásztelki Bocskai 
István Kulturális Egyesület (BIKE) 
igazolt sportolói. Az egyesület színei-
ben érmet szerzett a szigetszentmiklósi 
Batthyány, a halásztelki Hunyadi és  
a szigethalmi Széchenyi egy-egy tanu-
lója is. Köszönetet szeretnénk monda-
ni Gombola András tőrvívó edzőnek 
a sikeres felkészítésért. Gratulálunk a 
sportolóknak a szép eredményhez.

Papp Kornél, 
főigazgató

Kárpát-meDenceI műVeLtSégI VetéLKeDŐ HaLáSzteLKen

bOcSKaIS tanuLóK SIKere a DIáKOLImpIán
A Magyar Vívó Szövetség 2017. április 27-29. között a 
BOK (régi nevén SYMA) Sportcsarnokban szervezte a 
Sulivívó Találkozót és az Országos Diákolimpiát, me-
lyen 70 páston mintegy 1100 vívó vett részt, s a tőrví-
vásban a Bocskai István Református Oktatási Központ 
diákjai is képviseltették magukat. Tanulóink 1 arany,  
3 ezüst és 5 bronz éremmel térhettek haza. Az I-II. kor-
csoport női tőr csapatversenyében a dobogó mindhá-
rom fokára a Bocskai tanulói állhattak fel. 
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A Bocskai István Református Okta-
tási Központ végzős növendékei 

május 5-én búcsúztak az alma mater-
től. A ballagási ünnepélyen megjelent a 
Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság 
képviseletében Dr. Pölöskei Anett ren-
dőr alezredes asszony, valamint Sereg 
József rendőr zászlós, a Közrendvédelmi 
Osztály Körzeti Megbízott Alosztályának 
vezetője, akik az idén végzős rendészeti 
osztály tiszteletére érkeztek. A búcsúzó 
diákok előbb istentiszteleten vettek részt 
a református templomban, majd az osz-
tálytermek utolsó bejárása után az iskola 
aulájában került sor az ünnepségre.

A 2017-ben ballagó 8 osztály 7 kü-
lönböző képzési típusban fejezte be ta-
nulmányait: a 13.a osztály nyelvi előké-
szítő évfolyamos gimnáziumban; a 12.d 
négy évfolyamos gimnáziumi osztály esti 
munkarendben; a 12.b informatika ill. 
kertészet és parképítés ágazatban, a 12.r 
rendészet és közszolgálat ágazatban fejez-
te be a szakgimnáziumi képzést (jövőre 
szakképzési évfolyamon folytathatják a 
diákok a Bocskaiban tanulmányaikat); 
a 3/11.c osztály szakiskolában kezdte, 
de idén szakközépiskolásként fejezte be a 
szakképzést (a tanév végén négy szakmá-
ban szervez az intézmény számukra szak-
mai vizsgát, melynek sikeres teljesítése 
után lehetőségük lesz az iskolában két-
éves érettségi felkészülésben részt venni); 
a 12.c osztály a régi típusú szakiskola be-
fejezése után éppen e kétéves szakközép-
iskolai képzésen vett részt; a DK-3/13. 
osztállyal pedig nemcsak a  ballagóktól 
búcsúzott a Bocskai, hanem egy képzési 
forma is ballagott az iskolából (a kétéves 
közismereti képzésre épülő két- ill. há-
roméves szakképzést folytató szakiskola); 
a GI-2/14. szakgimnáziumi osztály pedig 
az érettségi után most készül a gazdasági 
informatikus szakmai vizsgára.

A Bocskai összetett szerkezete foly-
tán a ballagók 2010. és 2014. között 
más-más időpontban kezdték tanul-
mányaikat. Vannak, akik érettségi 
vizsgát tesznek, vannak, akik szakmait, 
de akadnak, akik a szakmai vizsga után 
e tanév végén tesznek érettségi vizsgát, 
s vannak akik a sikeres érettségi után 
most vágnak neki a szakmai vizsgának. 
A 128 ballagó diák együtt adott hálát 
az Istennek a diákévek sikeres befeje-
zéséért:

baLLagáS a bOcSKaIban
„Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az urat, 

és el ne feledkezzél semmi jótéteményéről.”
Papp Kornél

főigazgató
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Szárnybontogatóknak ajánlva

per aSpera aD aStra
Ülök a kertben. Már teljes díszben: 

szép, ünnepi ruhában s hozzá du-
káló kopogós cipőben  nézelődök. Van 
még néhány percem indulásig. Tavasz 
van. Virágba borult bokrok, fák között 
száll a pitypangok bóbitája. Hűvös a 
szél, s lóg az eső lába is, de a kisrigók-
nak már nincs a fészekben maradása: 
ott evickélnek az esőcseppek súlya alatt 
lekonyuló friss mentalevelek között. 
Próbálgatják szárnyacskáikat.

Erről eszembe jut az iskola. Ezer kö-
zépiskola, százezer diákja ballag május-
ban. Köztük a mieink, akiket 4 évig 
pátyolgattunk, védtünk, tanítottunk, 
neveltünk legjobb tudásunk szerint. 
Kár, hogy sosem érzi az ember késznek 
a munkáját! Annyi mindent szeretnék 
még én is mondani, megmutatni, meg-
kérdezni és megvitatni velük. Majd ta-
lán az utánuk jövőkkel…

Feltápászkodok e merengésből és el-
indulok, hogy láthassam, ahogy utol-
jára körbejárják, berepülik az ismerős 
terepet. Nálunk, a Hunyadiban a bal-
lagás úgy zajlik, hogy a középiskola 
összes diákja együtt, egy teljes napon 
át azon fáradozik, hogy minél gyönyö-
rűbbé varázsolja a megszokott színteret 
a ballagók számára: virág-mezők, sza-
lag-kilométerek, lufi-hegyek keresik, 
s találják meg helyüket a falakon, 
szekrényeken, ajtókon, függönyökön. 
Amikor aztán a végzősök egymásba 
kapaszkodva elimbolyognak sorfalunk 
előtt, mindannyian látjuk, hogy meg-
érte a fáradság: a szépen rendbe tett 
frizurák alatt sok-sok smink alá vagy 
megkeményített vonások mögé rej-
tőzve gyanúsan csillognak a szemek…
Száll a dal…

Megható ez a búcsú. Az ő búcsújuk, 
meg a mienk, szülőké, tanároké. 
Mindannyian mást siratunk most, ki-
ki a maga módján sóhajtva.

Az ember már csak ilyen: bekukucs-
kál összezárt ujjai közt a tenyerében 
őrzött kismadárra, és vonakodva, félőn 
enged a szorításon. Felismeri, hogy az 
apró, bukdácsoló csöppség immáron 
úgy megerősödött, hogy a legjobbat 
akkor teszi, ha engedi, hadd menjen.  
Akkor is, ha nincs még készen. Akkor 
is, ha úgy hiszi, úgy érzi, hogy nem 



elég erős még. Mert hiszen tudjuk mi 
azt az eszünkkel, és így aztán belátjuk, 
hogy a szárnyalás s az Út maga teszi 
majd a madárkát éretté, erőssé. A ta-
pasztalás. Azt itt nem lehetett meg-
adni, bár talán nem volt belőle hiány 
sem: hiszen lehetett meríteni bőséggel 
a tudás kútjából, lehetett emberi kap-
csolatokat kötni-oldani, bogozni, meg-
mérettetni és hol könnyűnek találtatni, 
hol meg sikerben lubickolni… Volt itt 
sok minden, mint a moziban. De nem 
Minden.

Ahhoz kinek-kinek magának kell 
útra kelni most a vállára vetett tarisz-
nyával, benne a pogácsával, iskola 
porával, s menni tovább Tovább TO-
VÁBB… 

Göröngyös úton a csillagokig.   
Miskolczi Szonja
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A Húsvét utáni szombaton százhúsz ha-
lásztelki, tököli és csepeli hívő zarán-

dokolt a világ legszebb Szent Erzsébet 
templomába: a gótikus kassai Dómba! Tíz 
éve, Szent Erzsébet születésének nyolcszá-
zadik évfordulóján eljutottunk születése 
helyére: Sátoraljaújhelybe. Eljutottunk 
édesanyja meggyilkolása helyére: Pilisz-
szentkeresztre. Egy hétig jártuk nyomát 
Németországban Wartburgtól – Marbur-
gig. Kassa akkor kimaradt.

Most jutottunk el a gyönyörűen helyreál-
lított Dómba. A püspöki helynök segítségé-
vel magyarul misézhettünk az álomszép vi-
lághíres szárnyasoltárnál! Magyarul zengett, 
és abban az akusztikában tényleg zengett 
az ének százhúsz torokból! És, és a végén a 
Himnusz, Kassán, hihetetlen!!

Az anekdotás városi vezetés még csak nö-
velte örömünket.

Köszönet mindenkinek, aki elkisért!
Kispál György plébános

himnusz a kassai Dómban!

A reformátorok úgy fogalmazták meg: 
„sola fide”, vagyis „egyedül hit által” lehet 
üdvösségünk és kapcsolatunk Istennel. A 
Bibliában a hit szó jelentése és tartalma a 
bizalom.

A hittel kapcsolatban általában kétféle 
hozzáállással találkozhatunk.

Sokan mondják: „nem tudok hinni”. Ta-
lán azért is mondják ezt, mert a hitet sokszor 
összekeverik a hiszékenységgel, ami valami 
irreális dologra vonatkozik, és amiben való-
ban nem lehet hinni. Azonban a hit bizalom, 
és a bizalomnak mindig van alapja is. Éppen 
ezért hinni mindenki tud. Például amikor 
valaki kiáll a buszmegállóba a busz érkezése 
előtt pár perccel, nem azért teszi, mert látja, 
hogy a busz megérkezett, hanem azért teszi, 
mert elhiszi, bízik benne, hogy nemsokára 
megérkezik a busz, pedig még nem is látja 
azt. Mindennapi életünk része a hit. A kérdés 
tehát sosem az, hogy valaki tud-e hinni vagy 
sem, hanem az igazi kérdés az, hogy miben, 
kiben hiszünk?

Mások azt mondják: „mindenki hisz va-
lamiben, mindegy miben, csak az a lényeg, 

hogy higgyen”. Ezek szerint hihetünk abban 
is, hogy majd a Mikulás megsegít minket? 
Attól, hogy hiszünk valamiben, az attól még 
nem lesz valósággá. Ez inkább hiszékenység. 
A kérdés megint csak nem az, hogy hiszünk-e 
valamiben vagy sem, hanem az igazi kérdés 
az, hogy miben, kiben hiszünk?

A bibliai hitnek három jellemzője van.
Az első: az ismeret. Jézus történelmi sze-

mély, akiről az evangéliumok szólnak. A 
legtöbb ember nem azért nem hisz benne, 
mert megismerte és úgy látta, hogy a benne 
való hit borzasztó dolog. Hanem azért nem 
hisz benne, mert igazán nem is ismerte meg 
vagy csak nagyon felületes információi van-
nak, amiket megtold az előítéleteivel, fantá-
ziájával. Vakon vagy homályos látással nem 
tudunk bízni senkiben. Csak abban tudunk 
hinni, akit ismerünk is. Ezért fontos Isten 
Igéje, vagyis Isten önmagáról adott kijelen-
tése, e nélkül nem létezik sem ismeret, sem 
kapcsolat Istennel.

A második: a bizalom. Attól, hogy sok 
tudásunk van Jézusról, attól még nem lesz 
üdvösségünk és nem lesz kapcsolatunk vele. 

Csak az az ember fog a szívében megindulni 
Jézus felé, aki egyfelől megérti, hogy szüksé-
ge van a megváltásra, és szüksége van Jézus 
segítségére, másfelől bízik is őbenne, hogy 
mindezt meg is adja neki Jézus. A biza-
lommal teli hittel tudom kérni, elfogadni a 
megváltás ajándékát a bűnbocsánatot, a bi-
zalommal teli hit teremt személyes ismeretet, 
kapcsolatot vele.

A harmadik: Jézus követése. A bizalom ab-
ban mérhető le, ha valaki rá is bízza magát Jé-
zusra, az ő vezetésére. Azért is fontos ez, mert 
sok áldását és segítségét nem úgy adja, hogy 
ölünkbe pottyantja, hanem úgy, hogy elvezet 
áldásaihoz, célba vezet minket. Szabadítását 
is sokszor úgy adja, hogy mutatja a kiutat, de 
az útra nekünk kell rálépni.

Az öt testi érzékszervünk mellett létezik 
egy lelki érzékszervünk is, a hit. Isten nem a 
hitet jutalmazza az üdvösséggel és áldásaival, 
hanem a hit egy eszköz, amellyel kapcsolatba 
léphetek vele és Őbenne találhatom meg üd-
vösségem és áldásait. A lehetőség mindenki 
előtt nyitva áll!

Jelényi László, református lelkész

egyeDÜL HIt áLtaL

Április utolsó hétvégéjén mintegy 30 
fiatal részére két éjszakával, három-

napos ifjúsági lelkigyakorlatot tartottunk 
a Bocskai István Református Oktatási 
Központ kollégiumának épületében. Ezt, 
a fiatalokból álló közösséget antiókiás cso-
portnak nevezzük. Havonta egy alkalom-
mal gyűlnek össze a tagjai a görögkatolikus 
lelkészi hivatalunkban, vagy a közösségi 

házunkban. Évente két alkalommal, ta-
vasszal és ősszel szervezzük a háromnapos 
lelkigyakorlatot, az úgynevezett hétvégét. 
Ilyenkor a fiatalokat ellátjuk finom ét-
kekkel, családoknál szállással. Ők pedig 
már hetekkel a „hétvége” előtt készülnek 
előadásokkal, színdarabokkal, nagyon sok 
zenével és a termek díszítésével. Évről-év-
re jönnek az új érdeklődők, az újoncok is, 
akik a záró Szentliturgia alkalmával meg-

kapják antiókiás keresztjeiket, melyekre, 
teljes joggal nagyon büszkék. A gondtalan 
ottlétért köszönetet mondok  dr. Papp 
Kornél főigazgató úrnak, aki már évek óta, 
ellenszolgáltatás nélkül rendelkezésünkre 
bocsátja a kollégium épületét, továbbá a 
hátterező házaspároknak, a híveknek, akik 
segítenek megteríteni, elpakolni, a süte-
mények készítőinek, fiataljaink szüleinek 

és mindenkinek aki e fontos és felemelő 
ügyet a szívén hordja. Ez a csoport nem 
igényel a felnőttek részéről folyamatos 
vezetést, mert itt a fiatalok a fiatalokért 
munkálkodnak. Ha ez a pár sor felkeltette 
a fiatal olvasók figyelmét és szeretnének e 
közösség tagjaivá lenni, bátran keressenek, 
hogy mindezeket személyesen is át tudjuk 
beszélni.

Szeretettel: Gábor atya

antIóKIa!
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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

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 ×

A Cascade Engineering Europe Kft. amerikai tulajdonban
lévő, autóipari termelő vállalat, amely Magyarországon

1994 óta van jelen. Termékeinket olyan autókban
használják fel, mint pl. BMW, Volvo, Ford, Suzuki.

(www.cee.hu) 
Növekvő gyártási kapacitásunk támogatása 

érdekében, folyamatos 12 órás munkarendbe 
és  2 műszakos munkarendbe keresünk

Feladatok: • műanyagipari termékek gyártása, össze -
szerelése előírások szerint, • vizuális ellenőrzés.

Elvárások: • alapfokú végzettség, • megfelelő látás 
és kéz ügyes ség, • monotonitás tűrő képesség.

Előny: • fröccsöntő vagy összeszerelő üzemben szerzett tapasztalat.

Munkavégzés helye: Halásztelek (bérlettámogatás).

Önéletrajzát az alábbi elérhetőségek valamelyikére várjuk:
allas@cee.hu, 

2314 Halásztelek, Kisgyár u. 23. – HR osztály, +3630 823 5330

GÉPKEZELŐ
munkatársakat 

HALÁSZTELEKRE.

engineering
CASCADE

automotive europe

Amit kínálunk: • versenyképes bér, alapbéren felüli juttatásokkal, 
• választható cafetéria juttatások, • biztos munkahely, hosszú távú

munkalehetőség, • folyamatos fejlődés.

MUNKALEHETŐSÉG!
Györök Kft. halásztelki telephelyre keres 

Önálló munkavégzésre alkalmas gépszerelő  
munkatársat keresünk.

Műszaki rajz olvasása előny.
Családbarát, stabil és hosszú távú  

munkalehetőséget biztosítunk.
Érdeklődni lehet 

a 06 30/682 6443 telefonszámon
vagy a gyorokniki@gyorokkft.hu email címen. ×

×

EZ ITT AZ ÖN HIRDETÉSÉNEK A HELYE!
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Május 6.-án a Táncvarázs Spor-
tegyesület táncosai Zágrábban 

képviselték Halásztelek városát! A ke-
mény és fárasztó felkészülési időszak 
meghozta gyümölcsét és a következő 
eredmények születtek a 2017-es zág-
rábi International Dance Open Euró-
pa-bajnokságon:

Mini Magic pom-pon csapat  
1. helyezés Berec Bettina disco solo 2. 
helyezés.

Magic Girls pom-pon csapat 1. he-
lyezés.

Red stars hip-hop csapat 4. helye-
zés.

Az első és második helyezettek kva-
lifikációt nyertek az októberi Világbaj-
nokságra, mely ezúttal Rómában kerül 
megrendezésre! 

Felkészítők: Serkédi Gabriella, Dis-
co: Halmai Barbara

Szívből gratulálunk!

Irány róma!

Az idén is nagy lelkesedéssel vártuk 
a Föld napját, hiszen erre az idő-
pontra tervezi meg egyesületünk  ta-
vaszi szezonunk első rendezvényét a 
Duna-part takarítást.

A városi rendezvény egy héttel csú-
szott, de mivel mi a horgászok bírják 
a rossz időt és a szervezés előre haladt 
állapotban volt (étel ital már megvolt), 
úgy döntöttünk, hogy mi mégis meg-
tartjuk a takarítási napot.

Jól tettük, mert az idő kegyeibe fo-
gadott minket és szombat délelőtt ra-
gyogó napsütésben tudtunk dolgozni 

a vízparton.
Az elvégzett munka után édes volt a 

pihenés, a bogrács mellett idéztük fel a 
tavalyi év „nagy pecáit”.

Külön köszönöm a résztvevőknek, 

hogy lelkes munkájukkal hozzájárul-
tak ahhoz, hogy ez a kis Duna part 
szakasz ismét tisztán várja az ide láto-
gatókat. Mert nem csak a horgászok 
járnak ide, hanem a városban lakók 
is előszeretettel keresik fel a területet 
egy-egy séta alkalmával.

Külön köszönjük meg a traktorosok 
és az O.K. Gép aktív segítségét is.

Jó lenne, ha minden nap a Föld nap-
ja lenne! Tegyünk érte, vigyázzunk a 
természet értékeire!

Halmai Csaba elnök
Halásztelki Sporthorgász Egyesület  

Föld napja – 2017. április 22. 

HOrgáSzOK a terméSzetért

Box Clubunkat 7 alkalommal hív-
ták meg Leisnigbe a német test-
vérvárosba, az ott megrendezésre 
kerülő boksz gálára. Amely idén is 
Diákolimpia után volt, ahol is 2 baj-
nokunk lett és egy ezüstérmesünk.

Csapatunk legjobbjai közül néhá-
nyan sérülés miatt nem tudtak a csa-
pattal tartani, de így is 12 versenyzőt 
sikerült kivinnünk. 

Bár a meghívó német egyesület ösz-
szeszedte a tartomány legjobbjait tanít-
ványaink hősiesen küzdöttek így Ha-
lásztelek városra nem hoztak szégyent, 
újra megmutatták a magyar virtust.

Mi a kért 12 versenyzőt kivittük, a 
németek 8 tudtak ellenfelet szerezni.  
A német csapat válogatottakkal volt 
teletűzdelve és még így is 3 szor győz-
tesen tudtuk elhagyni a szorítót. Azok 
a versenyzőink is akik vereséget szen-
vedtek nagyot küzdöttek és mindent 
megtettek a  győzelemért.

Köszönet Szentgyörgyi József Polgár-
mesterünknek és a képviselő testület-
nek, hogy ezen az élményekkel teletűz-
delt úton tanítványaink részt vehettek

Köszönet Györök Zsoltnak és Niki-
nek, Hegedűs Zoltánnak és Szilvinek 
hogy csapatunkat elkísérték és segítet-
tek a sikeres szereplésben.

Halásztelki Box ClUB
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Ezúton szeretnék köszönetet mondani magam 

és családom nevében mindazoknak, akik szeretett férjem 
PÉTER FERENC temetésén részt vettek, 

és ezzel is enyhítették a család fájdalmát.

Külön köszönet Gohér Zsuzsanna hivatásos búcsúztatónak, 

és Királyné Vaskó Erzsébet elnökasszonynak a szívhez szóló 
búcsúztató szavakért.

Péter Ferencné

2017. június 19.14:00–18:00 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.

öSSzeFOgáS napJa
Az Összefogás Halásztelekért Egye-
sület értesíti az érdeklődő lakossá-
got, hogy a Bocskai István Iskola 
és a Tündérkert Óvoda V. 27-i 
rendezvényei miatt az Összefogás 
Napját más időpontban fogja meg-
rendezni.
A Nemzeti Összetartozás Napja al-
kalmából az Összefogás Halásztele-
kért Egyesület rendezésében 2017. 
június 4-én (vasárnap) 16:30 órai 
kezdettel kerül sor a Trianoni meg-
emlékezésre a Szt. László téren, 
amelyre mindenkit szeretettel vá-
runk.

Tisztelettel Földes László

Teljeskörű kertészeti munkák 
szakszerűen garanciával! Kertépítés 

öntözőrendszerek,  
térburkolás, kerti létesítmények, 

fakivágás, gallyazás, kertrendezés,  
eseti és rendszeres  

kertgondozás, növényvédelem. 

Grünwald János • 06 30/343 7318 
www.sunikertek.hu

Az idei évben két napon át a város 
apraja nagyja részt vett a közterü-

letek takarításában, mivel sok önkéntes 
felajánlás érkezett, hogy munkaszüneti 
napon szívesen jönnének aktív dolgo-
zók is a rendezvényre. Köszönjük a he-
lyi civil szervezeteknek a virágültetést, 
valamint a spontán alalkult helyi kez-
deményezőknek – akik a Halásztelek 
a Halásztelkiekért nevű facebook cso-
port felületén – szervezték, hogy minél 
több résztvevője legyen a takarításnak 
Több mázsa szemetet szállíttatott el a  
városüzemeltetés konténerekben, vala-

mint a munkagépek több órán át üze-
meltek, amelynek eredményeképpen 
megtisztult környezetünk. 

Köszönet illet mindenkit aki eb-
ben részt vett, külön köszönjük a 
városüzemeltetés dolgozóinak is a 
szervezést és az összehangolt mun-
kavégzést, valamint nem utolsó sor-
ban a szakács néninknek és a konyha 
minden dolgozójának a finom ebédet 
péntekre, szombaton délelőttre pedig 
a Hermina Étterem által felajánlott 
gusztusos és laktató rántott szeletes 
zsömléket! 

a FöLD napJán  
az IDén IS KItaKarítOttuK a VárOSt! 

hirdetés
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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

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:

GYERMEKRUHA BÖRZE

2017. JÚNIUS 10.
8:00–13:00 óra között

a Máraiban
(Halásztelek, Posta köz 1.)

Jelentkezni lehet: 
Szücsné Kovács Tünde
Telefon: 06 20/588 9487

Mozgáskorlátozottak 
Nyugdíjas Egyesülete 

Második negyedéves bálJA

2017. június 11. vasárnap

2017. június 

Kórustalálkozó
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Tisztelt Halásztelki Lakosok!

Nagyon sokan ismerik és látogatják intézményünket, de az 
új beköltözők, és azok számára, akik most kapnak kedvet, 

néhány mondatban újra bemutatom.
A Városi Könyvtár állománya több, mint 40.000 kötet. Az 

önkormányzati támogatásnak köszönhetően az újdonságok és a 
népszerű kiadványok mellett a régi klasszikusok is megtalálható-
ak nálunk.

Részlegeink: Olvasóterem, folyóiratolvasó: napilapok, szinte 
minden témában: irodalmi, képzőművészeti, zenei, sport, háztar-
tással, kertészettel, kézimunkával, főzéssel, angol nyelvvel, politi-
kával, közélettel kapcsolatos témában 103 féle – kölcsönözhető, 
vagy helyben olvasható folyóirattal szolgálunk Önöknek.

Van meserészlegünk a legkisebbeknek, ifjúsági irodalmi rész-
legünk több ezer könyvet tartalmaz, mondhatni, hogy minden 
igényt kielégít a kiskamaszoktól kezdve a fiatal felnőttekig.

Ifjúsági szakirodalmi részlegünk szintén több ezres példányszá-
mú: minden tudományágat képvisel, ezen túl játék, kézművesség, 
hobbi, sőt, még gyermekszakácskönyv-polcunk is van.

Legjelentősebb a felnőtt szépirodalom, romantikus irodalom, 
életrajzi és történelmi regény részlegünk, valamint a kaland-kri-
mi, amely egyik legnépszerűbb részlegünk. Ezen kívül rendelke-
zünk tudományos-fantasztikus irodalmi gyűjteménnyel is.

Nem utolsó sorban – tízezres nagyságrendben – található ná-
lunk felnőtt szakirodalom, amely szintén minden igényt kielégít. 
Külön polcokon találhatóak a tanulással és tanítással kapcsolatos 
pedagógiai szakkönyvek, óvodás kortól a középiskoláig. Érettségi 

felkészítő könyveink (tesztek, tételsorok, stb) talán épp most a 
legaktuálisabbak.

Számítógépterünkben 12, internet-kapcsolattal rendelkező 
számítógép áll az Önök rendelkezésére.

A könyvtár használatáról:
Helyben olvasáshoz a beiratkozás nem szükséges, a számítógép- 

és internethasználathoz viszont igen.
16 éven aluliaknak a beiratkozás ingyenes. Középiskolában 

vagy felsőoktatási intézményben nappali tagozatos hallgatóknak 
600 Ft/év (azaz 365 nap, a beiratkozás dátumától kezdődően), 
felnőtteknek 1200 Ft/év.

Nyugdíjasoknak 600 Ft, de 70 év fölöttieknek szintén ingyenes 
a beiratkozás.

További információk a 24/777-006-os telefonszámon, vagy a 
konyvtar@marai.halasztelek.hu címen kaphatóak.

Általános nyitva tartásunk: hétfő: 12-19 óráig, kedden 10-17 
óráig, szerdán 13-16 óráig, csütörtökön 10-18 óráig, pénteken 
13-16 óráig, szombaton 9-13 óráig tartunk nyitva.

Nyári ügyelet: júniusban az általános rend szerint, július 13-
ig kedden 10-17, csütörtökön 10-18 óráig tartunk nyitva, egyéb 
napokon nem. Természetesen a visszahozandó könyveket egyéb 
napokon is le lehet adni. Július 14 – augusztus 14-ig a Városi 
Könyvtár zárva tart. Augusztus 15-től a megszokott munkarend 
áll vissza.

Szeretettel várjuk régi és új olvasóinkat!

Máté Zsuzsanna, könyvtárvezető

InFOrmácIóK a VárOSI KönyVtárróL

Azok, akik ezen az ünnepi regge-
len a közösségi élmény, az együtt 
ünneplés reményében eljöttek a 
Petőfi kertbe, – most már elmond-
hatjuk –, hogy ismét fantasztikus 
szívet és lelket megérintő művé-
szeti élményben lehetett részük.  
Amikor egy nap megfogalmazó-
dott bennem ez a program, kíván-
ni sem tudtam volna neki különle-
gesebb manifesztációt. 

A helyszínen készített hófehér papír 
virágokkal borítottuk be a kert cso-
dás, árnyat adó fáinak törzsét. Eköz-
ben anyáinkat ünnepelve, egy versfo-
lyamot indítottunk útjára. Közel egy 
órán keresztül megállás nélkül adtuk át 
egymásnak a mikrofont, mert igazán 
megtörtént a csoda, a nagy fák alatt 
egy pillanatra angyallá változhattak 
a kis csoport tagjai, és el nem apadó 
lelkesedéssel szavaltunk, emlékeztünk, 
sírtunk és nevettünk együtt. 

Volt, aki videóval üzent édesany-
jának, volt, aki az elkészített papírvi-

rágok szirmaira írta rá gondolatait. A 
megható és megindító zenei aláfestést 
Máté Zsuzsa válogatta, és a tökéletes 
hangosítást a Halásztelek városa bizto-
sította. Hálásan köszönöm mindazok-

nak, akik erre a különleges művészeti 
közösségi élményre, performanszra 
eljöttek és szívvel-lélekkel közremű-
ködtek.

Bagaméry Ábelné Hatvany Viktória

anyáKnapJán – Virágba borult a Petőfi kert



SzEnt LáSzLÓ nApi ELőzEtESSzEnt LáSzLÓ nApi ELőzEtES

Ünnepi Szent Liturgia 
a Görög Katolikus 

templomban,
körmenet a Szent László térre, 

majd koszorúzás

Szent László Napi 
focikupa és egyéb 
sportprogramok 

a Sportcentrumban

Gyermek
programok

Kórustalálkozó  
a kastélyban

Nemzetközi
NŐI BOKSZ

GÁLA

RetRO dIScO
B. tóth Lászlóval

Továbbai információ: 
telefon: 06 20 932 2394 • e-mail: kozmuvelodes@halasztelek.hu 

A rendezvényekre  
a belépés ingyenes! 

BeLMONdO
zenekar

2017. június 23–24.


