
LIII. szám 2018. február

Városi Program
9:00 óra Ünnepi Istentisztelet a Halásztelki Református Templomban 

10:00 óra ünnepi műsor Hunyadi Iskola aulájában
 a Hunyadi Iskola diákjainak előadása,
 utána koszúrozás a Petőfi szobornál. 

Ünnepi köszöntőt mond Stefanik Zsolt alpolgármester

 Szentgyörgyi József 
 polgármester 

Meghívó

Halásztelek Város Önkormányzata nevében 
tisztelettel meghívjuk Önt  

és családját, barátait nemzeti ünnepünk, 
az 1848–49-es forradalom és szabadságharc  

évfordulója tiszteletére rendezendő városi ünnepségre!

Ünnepeljünk együtt!

Március 15.
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Városunk lakói az elmúlt években figyelemmel kísérhették 
városunk folyamatos és egyre dinamikusabb ütemű fejlő-

dését. Ezek döntő részét saját forrásból kellett megoldani, és az 
előttünk álló feladatok száma sem kevés.

A jelenleg futó leglátványosabb beruházásunk a Hunyadi 
Mátyás Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művésze-
ti Iskola bővítése. 

Tisztában vagyok vele, hogy az építkezésből adódó nehéz-
ségek egyaránt nehezítik a pedagógusok, a szülők és a tanu-
lók életét. Ugyanakkor azt is tudni kell, hogy mindez azért 
történik, hogy hosszú időre biztosítsuk gyermekeink számá-
ra a megfelelő körülményeket az eredményes tanuláshoz. A 
beruházás nélkül a következő tanévben már nem tudtunk 
volna minden osztály számára tantermet biztosítani az épü-
leten belül. 

A gimnáziumok száma országszerte csökken az elhibázott 
oktatáspolitikának köszönhetően. Mi a gimnázium műkö-
désével biztosítani tudjuk, hogy a tanulók az utazással töl-

tött hosszú órák helyett helyben fel tudjanak készülni egy 
sikeres érettségire, felsőfokú tanulmányokra. Külön öröm 
számomra, hogy mind a hozzánk jelentkezők száma, mind 
az érettségi eredmények és a felsőoktatásba bekerülők száma 
is folyamatosan növekszik.

Az oktatásban érintetteknél talán még nagyobb azoknak 
a lakosoknak az aránya, akiknek nap, mint nap szembe kell 
nézniük az egyre kaotikusabbá váló, térségünk egészét érin-
tő közlekedési problémákkal.

Az M0-s körgyűrű miatt kialakuló torlódások már korán 
reggel, majd délután 3-4 órától nehezítik a folyamatosan in-
gázók életét. A II. Rákóczi Ferenc út az egyik legforgalmasabb 
főút nemcsak Pest megyében, hanem magyarországi viszony-
latban is. A napi forgalma nagyobb M6-os autópályáénál. A 
városlakók tulajdonában összesen 6500 gépjármű van, ezek 
jelentős része napi mozgást végez a munkahely, az iskola, az 
óvoda között. 2016-ban kezdeményeztem aláírásgyűjtést az 
M0-s halásztelki le- és felhajtójával kapcsolatosan körforga-
lom kiépítésére. Ennek megtervezésére ígéretet kaptunk.

A fontosabb úthálózatok azonban nem települési, hanem 
megyei fenntartásúak; nem könnyű eredményeket elérni 
úgy, hogy ennek a területnek jelenleg nincs igazi gazdája 
sem megyei szinten, sem a parlamentben.

Ebből is látszik, hogy a települések legfontosabb prob-
lémáit gyakran nem lehet helyi szinten megoldani. Olyan 
képviseletre van szükség, amely a napi problémákkal is 
foglalkozik, legyen az kerékpárút, egészségház, szemétszál-
lítás-szervezés, vagy bármi, amit jelenleg olyan jogszabályok 
határoznak meg, amelyeket nem a valós élethez igazítottak.

2004-ben kezdtem dolgozni a Hunyadi Mátyás Általá-
nos Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola ta-
náraként. Az azóta eltelt idő alatt folyamatosan növekvő 
mértékben és lelkesedéssel kapcsolódtam be a város vérke-
ringésébe, irányításába. Már a kezdeti években rendszere-
sen vettem részt rendezvények szervezésében és lebonyolí-
tásában. Pedagógusként számos családdal találkoztam, akik 
személyes problémáikat vagy a térséget érintő észrevételei-
ket, kritikáikat velem osztották meg. Bizalmukat igyekez-
tem eredményes megoldásokkal viszonozni. A városvezetési 
feladatokból első ízben 2008-ban a HATE Kft felügyelőbi-
zottságának tagjaként vettem ki a részemet.

A város lakosai iránt érzett elkötelezettségemet, munkál-
kodásomat a halásztelki választópolgárok is értékelték: a 
2010-es önkormányzati választásokon beválasztottak a kép-
viselő-testületbe. 

Képviselőként részt vettem az Ügyrendi, Közbiztonsági és 
Bűnmegelőzési, valamint az Oktatási, Kulturális, Sport és 
Társadalmi Kapcsolatok Bizottságok munkájában. 

Azt gondolom, hogy az elmúlt évek során hitelt érdemlő-
en bizonyítottam, hogy városvezetőként kitartóan és ered-
ményesen végzem a munkámat, mindenkor Halásztelek 
fejlődését tartom szem előtt. Országgyűlési képviselőként 
ugyanilyen hatékonyan, aktívan és elkötelezetten munkál-
kodnék térségünk valamennyi településének fejlődése érde-
kében. 

Stefanik Zsolt, alpolgármester

KözleKedés, oKtatás

Szeretettel várunk minden 
halásztelki hölgyet 

2018. március 8-án, 17:00-kor
a Városi Nőnapi rendezvényre!

Meghívó

Helyszín: Hunyadi Mátyás Iskola aulája

Szentgyörgyi József 
polgármester
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A Pénzügyi Bizottság elfogadta a vá-
ros 2018-as költségvetését, febru-

ár 14-én kerül a testület elé. (Ez az írás 
február 13-án készült.)

Elsődleges célunk az iskolabővítés 
befejezése és a Sportcsarnok építésének 
elindítása, ezért kevés fejlesztés várható 
ebben az évben, de az úthálózat javítá-
sára közel 50 millió forintot szeretnénk 
fordítani.

2005-ben (2006-tól vezetem a várost) 
a Képviselő-testület azzal a feltétellel 
engedte 80%-kal növelni a beépített 
területek arányát, hogy a területek fej-
lesztése a régi településrészének egy fil-
lérjébe sem fog kerülni. Nem gondos-
kodtak a beköltözők bölcsődei, óvodai 
és iskolai férőhelyéről, egészségügyi 
alapellátásról, utakról, közvilágításról, 
zöldterületekről.

2006 őszén, ennek szellemében ve-
zettük be az üres telkekre a telekadót, 
hogy ebből a forrásból lehessen finan-
szírozni a felmerülő költségeket, így a 
telektulajdonosok fizetik a szükséges 
fejlesztéseket, hiszen az értéknövekedés 
az ő vagyonukat növelte. Ebből évi 40 
millió forint bevételünk van csökkenő 
mértékben, hiszen ahogy beépülnek 
az ingatlanok, ez megszűnik. Ebből a 
forrásból mennek az intézményfejlesz-
tések 2008 óvoda, 2009–2010 iskola, 
2013 bölcsőde, majd most újra iskola.

Ma minden új lakás veszteséget okoz 
a városnak – egy bölcsődei férőhely 4,2 
millió forintért létesül, egy óvoda és is-
kola férőhely 3 millió forint körül van, 
– lakásonként eddig 1,5 gyerekkel szá-
moltunk, ez a CSOK óta tovább nőtt.

A halásztelki gépjármű-tulajdonosok 
2017-ben 100 millió forint gépjár-
műadót fizettek be a városnak. 2013 
óta ennek 60%-át elvonja a Kormány, 
így 40 millió forint marad a 150 km 
úthálózat karbantartására és bővítésére 
évente. A kátyúzás, árok ásás, csapa-
dékvíz levezetése, magas padkák fel-
szedése, szikkasztó aknák létesítése, az 
ideiglenes útalapok, téli síkosság-men-
tesítés ennek a forrásnak a felét viszi el. 
A maradék 20 millió forintot szokta 
kiegészíteni a testület 30–35 millió fo-
rintra, amelyből a régi utak felújítását 
és az új utcák építését rendeljük meg! 
Törvényi kötelezettségünk van az bur-
kolt utak javítására, a kátyúzásra, új 

utak építésére nincs határidős kötele-
zettség!

A jogalkotó álláspontja alapján az új 
parcellázásokban a tulajdonosok és a 
befektetők érdeke, hogy megvalósítsák 
a burkolt utat, hiszen az ingatlanjuk 
értékébe beépül az út megléte (Illetve 
a vásárláskor azért volt olcsóbb, mint 
az aszfaltos utcás ingatlan, mert nincs 
benne az árban!). Emiatt nincsen álla-
mi pályázat belterületi utak építésére, 

csak felújítására – bár az idénre ígértek 
ilyen kiírást!

A jogalkotó biztosította a lehetőséget 
az önkormányzatok számára, hogy az 
új út építésének költségeit ráterhelheti 
az ingatlantulajdonosokra! Mi ezt az 
utat nem választottuk!

A következő két évben a következő 
utcákat szeretnénk aszfaltozni, amelye-
ket előkészítettünk (az árak a mi szá-
mításaink, nem a közbeszerzési ár!)

1. Puskás Tivadar utca 11,9 millió 
forint, az érintett ingatlanok száma: 
44 telek Az ingatlanonkénti bekerülési 
költség: 270 000 Ft

2. Árpád utca 12,5 millió forint az 
érintett ingatlanok száma: 23 telek. 543 
000 Ft (van benne két nagy ingatlan) 
az ingatlanonkénti bekerülési költség. 
Az utca kialakítása teljesen rendezetlen 
volt 2005 után, megegyeztünk a Molar 
Chemichemicallal az utca leadásában, 
kifizetettük az utca szélesítését a ben-
zinkúttal, hiszen a Rákóczi úton lévő 
ingatlanoknak már nem érdeke az utca 
leadása, kiárkoltattuk az első szakaszt, 
de az András utcai szakaszon rendezet-

lenek még a telekhatárok, rossz helyen 
vannak a tűzcsapok, szeretnénk ebben 
az évben az András utcáig mindenképp 
kiépíteni. Az idén is vásároltunk terü-
letet, hogy a szükséges szélesség létre-
jöjjön.

3. Kálmán utca 6 millió forint az 
érintett ingatlanok száma: 13 ingatlan, 
461 000 Ft/ ingatlanonként.

4. Géza utca 9,05 millió forint az 
érintett ingatlanok száma: 22 ingatlan, 
411 000 Ft/ ingatlan.

5. Gábor Dénes utca 8,5 millió fo-
rint, az érintett ingatlanok száma: 30 
ingatlan 283 000 Ft/ingatlan.

6. Bánki Donát utca 4,2 millió fo-
rint az érintett ingatlanok száma: 12 
telek 350 000 Ft/ingatlan.

7. Kandó Kálmán utca 3,4 millió 
forint az érintett ingatlanok száma: 12 
telek 283 000 Ft/ingatlan.

8. Szent-Györgyi Albert utca 3,4 
millió forint, az érintett ingatlanok 
száma: 8 telek, 425 000 Ft/ingatlan.

9. Eötvös Loránd utca 3,6 millió 
forint az érintett ingatlanok száma: 8 
telek, 450 000 Ft/ingatlan.

10. Szilárd Leó utca 3,6 millió 8 te-
lek, 450 000 Ft/ingatlan.

Összesen kb 66,15 millió forint, 
amit két év alatt nem lehetetlen előte-
remteni.

Nem szeretnénk pénzt szedni az utak 
építésért, a lakosoktól a járdájuk és az 
árkuk elkészítését kérjük!

A Képviselő-testület tavaly szigo-
rította az útépítések elindítását! Azt 
tapasztaljuk, hogy az új területrésze-
ken kevés ingatlantulajdonos építi ki 
a háza előtt a járdát és az árkot, ezzel 
veszélyeztetik a gyalogos közlekedést! 
Miután megépítjük az utcákat, már 
végképp nem építenek járdákat, mert 
„úgyis mindenki az úttesten közlekedik 
Halászteleken”!

Ennek két következménye van! Min-
den héten kapok leveleket autósoktól, 
hogy szólítsuk fel a felelőtlen anyákat, 
hogy ne az úttesten tolják a babakocsit 
és motoroztassák a kis gyerekeket, mert 
veszélyes! Az anyukák szintén küldik az 
e-maileket, hogy tegyünk le fekvőren-
dőröket minden utcába, mert az autó-
sok úgy hajtanak, mint az őrültek!

cikk 5. oldalon folyt

tisztelt laKosoK! Kedves HalásztelKieK!
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Tisztelet Adózók!

Felhívjuk a figyelmüket, hogy az adó-
kötelezettségüket érintő módosítá-

sokat a változást követő 15 napon belül 
jelentsék be az adó irodán, a megfelelő 
nyomtatványok benyújtásával.

A bejelentési és bevallási nyomtatvá-
nyok megtalálhatóak a http://halaszte-
lek.hu weboldalon.

A nyomtatványok kitöltésével és az 
adózási kérdésekkel kapcsolatban az adó 
iroda munkatársai a következő elérhető-
ségeken állnak szíves rendelkezésükre.

Építményadó: 06 24/517 260/116-os 
mellék

06 24/517 260/121-es mellék
Telekadó: 06 24/517 260/121-es mellék
Iparűzési adó: 06 24/517 260/114-es 
mellék
Gépjármű adó, Talajterhelés, Behajtás: 

06 24/517 260/123-as mellék

Ügyintézők ügyfélfogadási rendje
Hétfő 13:00–18:00
Kedd Nincs ügyfélfogadás
Szerda 08:00–12:00 és 13:00–16:30
Csütörtök Nincs ügyfélfogadás
Péntek 08:00–12:00

Helyi adózási információK
Helyi adó bevallási, befizetési határidők

 Adónem Bevallási határidő Befizetési határidő

Építményadó  Adókötelezettség keletkezését Két egyenlő részletben az adóév március 19-éig,
 (változás) követő 15 napon belül és szeptember 17-ig.
   Évközben kiadott határozat esetén a jogerőre
  emelkedést követő 15. nap.

Telekadó Adókötelezettség keletkezését Két egyenlő részletben az adóév március 19-éig,
 (változás) követő 15 napon belül és szeptember 17-ig.
  Évközben kiadott határozat esetén a jogerőre
  emelkedést követő 15. nap.

Iparűzési adó Az adóról az adóévet Adóelőleg-kiegészítés összegéről tevékenység
állandó jellegű követő év május 31-ig. esetén a tárgyév december 20. napjáig kell
  bevallást tenni. Folyó évi iparűzési adóelőle-
  get folyó év március 19-éig, és szeptember 
  17-ig, a várható éves fizetendő adó összegére
  a kiegészítést de cember 20. napjáig.
  A megfizetett adóelőleg és az adó évre 
  megállapított tényleges adó különbözetét 
  az adó évet követő május 31.

Iparűzési adó A tevékenység befejezésének Az adóbevallással egy idő ben történik 
ideiglenes jelleggel  után napját követő a befizetés – átutalás.
végzett tevékenység hónap 15. napjáig. 

Gépjárműadó 2004. január 1-től  A gépjárműadót féléven ként, két egyenlő
 az adó kivetése hatósági részletben, az adóév március 19-éig,
 adatszolgáltatás alapján  ill. az adóév szeptember 17-éig kell megfizetni.
 történik. Az adókötelezettség keletkezése (változása)
  esetén az adóalany a félév időarányos 
  részére őt terhelő adót az erről szóló határozat
  jogerőre emelkedésétől számított
  15 napon belül fizeti meg. 

Talajterhelési díj Tárgyévet követő március 31. A bevallás benyújtásával egy időben, tárgyévet
  követő március 31.

„Nemes szép élethez nem kellenek nagy 
cselekedetek csupán tiszta szív és sok, sok 
szeretet.” Pázmány Péter

Február 8-án ünnepelte 90. szüle-
tésnapját Turcsik Imréné Julika 

néni, akit Végváriné Nyíri Lídiával 
a Szociális Bizottság elnökével ott-
honában köszöntöttünk, az Önkor-
mányzat ajándékával és a Miniszter-
elnök köszöntő emléklapjával. Nem 
először jöttünk az Ady Endre utcai 
házba, jó volt találkozni Imre bácsi-
val is, akit már szintén ünnepeltünk 
együtt. Alig hittük, hogy négy év telt 
el azóta, hogy Őt köszönthettük 90. 
születésnapján. A kedves, mosolygós 
házaspár most is ugyanolyan szeretet-
tel fogadott minket, mint akkor, és 
ott folytattuk a beszélgetést, az em-
lékek felelevenítését, ahol négy éve 
abbahagytuk.

Turcsik Imréné Farkas Julian-
na 1928. február 8-án született a 

Bács-Kiskun megyei Bócsán. Férjé-
vel, Imre bácsival, szomszédok voltak, 
1945-ben házasságot kötöttek. Három 
fiúk született, akiket nagy szeretetben 
neveltek. 

Szülőfalujukban a mezőgazdaságban 
dolgoztak, majd a család 1963-ban 
Halásztelekre költözött, hogy köze-
lebb legyenek a fiukhoz, aki a fővá-

rosban folytatta tanulmányait. Julika 
néni, és férje Imre bácsi is a Szerszám-
gépipari Művek Fejlesztő Intézetében 
a SZIMFI-ben kapott munkát, ahol 
nyugdíjba vonulásukig dolgoztak. 

Falujukból magukkal hozták a föld 
szeretetét. Munkájuk mellett – és ké-
sőbb nyugdíjas korukban is – évtize-
dekig zöldséget, gyümölcsöt termesz-
tettek, az udvarban baromfit és sertést 
neveltek, mindent, amire a családnak 
szüksége volt. Még ma sem tétlenked-
nek, hiszen Julika néni minden nap 
főz, ellátja a háztartást, derűs nyuga-
lommal teszi a dolgát.

A ma már nyugdíjas fiaik mellett,  
büszkék 5 unokájukra és 7 dédunoká-
jukra. 

Az Önkormányzat és településünk 
valamennyi lakója nevében jó egész-
séget és további békés, boldog éveket 
kívánunk!

Baloghné dr. Nagy Edit, 
címzetes főjegyző

szépKorút KöszöntöttünK 
Információ: www.halasztelek.hu
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HIRDETMÉNY
A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK KITŰZTE

AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 
2018. ÉVI VÁLASZTÁSÁT.

A szavazás napja:

2018. április 8.
A szavazás

6:00 órától 19:00 óráig tart.

Névjegyzék
A névjegyzékben szereplő választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről, valamint a szavazás 

helyéről és idejéről értesítőt kapnak.
A névjegyzék a helyi választási irodában (polgármesteri hivatalban) tekinthető meg. 

Ajánlás
A választókerületben választójoggal rendelkező választópolgár 

2018. március 5-ig ajánlóíven ajánlhat jelöltet.
A jelöléshez legalább 500 választópolgár érvényes ajánlása szükséges.
Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat, de egy jelöltet csak egyszer. 

Szavazás
A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár személyesen szavazhat 

az értesítőn feltüntetett szavazóhelyiségben.  
A mozgásában korlátozott választópolgár mozgóurnát kérhet.  

A szavazás napján lakóhelyétől távol tartózkodó választópolgár belföldön az általa megjelölt településen 
átjelentkezéssel, külföldön Magyarország külképviseletein adhatja le szavazatát.

Átjelentkezést 2018. április 6-án 16:00 óráig,
a külképviseleti névjegyzékbe való felvételt 2018. március 31-én 16:00 óráig lehet kérni a www.valasztas.hu 

oldalon vagy levélben, illetve személyesen a lakóhely szerinti illetékes helyi választási irodától.

Szavazni egy egyéni választókerületi jelöltre és egy országos listára lehet.
Az országgyűlési választáson nemzetiségiként regisztrált választópolgár

pártlista helyett nemzetiségi listára szavazhat.

Részletes tájékoztatásért forduljon a polgármesteri hivatalban működő helyi választási 
irodához, vagy látogassa meg a www.valasztas.hu weboldalt.

         
          Nemzeti Választási Iroda

a Helyi választási iroda(Hvi) elérHetőségei:
HVI vezető: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző, 

Cím: 2314 Halásztelek Kastély park 1.
Telefon/Fax: 06 24 517 270_E-mail cím: titkarsag@halasztelek.hu

Választási információs szolgálat

Választási névjegyzékkel és ezzel összefüggő kérelmekkel, meg nem kapott, 
megsemmisült vagy elveszett értesítővel kapcsolatos információkért kérjük 
forduljon kollégáinkhoz:

Tomasovszkyné Fazekas Judit Pappné Kalóczkai Tímea
Telefon: 06 24 517 260/112-es mellék Telefon: 06 24 517 260/104-es mellék
Email: fazekas.judit@halasztelek.hu Email: kaloczkai.timea@halasztelek.hu

cikk folytatása

Ezért született az a testületi dön-
tés, csak ott építünk utcákat, ahol a 
járdák és az árkok elkészültek – ez-
zel a döntéssel egyetértek – és akkor 
sem kezdeményezem a módosítást, 
ha óránként kapom a leveleket és a 
sáros csizmákat, hogy „most költöz-
tünk be, de nem tudunk közlekedni a 
sárban, azonnal tegyünk valamit!” Ha 
elkészültek a járdák és az árkok lehet 
közlekedni! 

Ha nincs árok és nem folyik le az 
útról a víz, az felázik és minden elsüly-
lyed benne még az útkezelő gépek is! 

Nem érdekelnek a nagyon okos 
kommentek, hogy nekünk nem kell 
árok, mert magasan fekszik a telek 
vagy úgy sincs benne soha víz, vagy 
akkor nem fér el a négy autó az iker-
ház előtt!

68 éve működik ez a rendszer a te-
lepülés régi részein, aki utat szeretne, 
ezt el kell fogadnia.

A fenti utcák elő vannak készítve, 
megnézzük, hol készültek el a járdák 
június végéig – 35 millió forintos ke-
retünkig – oda megrendeljük az út-
burkolatot, ha nem készülnek el, ak-
kor útfelújítást rendelünk a Mikszáth 
utcába és a Katalin utcába, mert már 
mindkettőben tönkrement a burkolat.

A legoptimálisabb időszak a júli-
us és az augusztus a munkavégzésre, 
mert akkor lesz a legtartósabb az út!

Szükség lenne még az Akácos utca 
burkolására is, mert csökkentené az 
Ilona és a Mária utca forgalmát, de az 
utca jobb oldala külterület a Katalin 
utca után a Megyedűlőig, itt nem ad-
ták le a tulajdonosok az útszélességhez 
szükséges területet, még nem tudunk 
utat építeni, illetve az utca első szaka-
szán zajlanak az építkezések a vízveze-
ték és a gázvezeték kiépítése, ideigle-
nes útalapot tudunk addig letenni.

Tavalyi évben is óriásplakátokon 
hirdettük, hogy ne vásároljanak in-
gatlant kiépített járda és árok nélkül 
és jöjjenek be az önkormányzatba és 
minket kérdezzenek meg mikor vár-
ható ott aszfaltút, ne az eladókat!

Szentgyörgyi József
Halásztelek Város Polgármestere

www.halasztelek.hu



OKTATÁs2018. február

– 6 –

Mindenekelőtt áldott, sikerek-
ben gazdag és boldog Újévet 

kívánok egyéni életükben és közös 
sorsunkban egyaránt. E jókívánság 
mögött az a szilárd meggyőződés 
áll, miszerint minden ember szemé-
lyes igyekezete és boldogulása kihat 
közösségeink sorsának alakulására, 
ahogy közös sikereink és eredmé-
nyeink mindannyiunk életét befo-
lyásolják. Az új év első napjait és 
heteit legtöbbünk számára az elkö-
vetkező időszak tervezése határozza 
meg. Annak érdekében pedig, hogy 
a tervezés ne csak könnyelmű álmo-
dozás legyen elengedhetetlen, hogy 
– viszonyításként – számba vegyük 
az elmúlt időszakok alakulását.

Nemzeti szinten hálával nyugtáz-
hatjuk, hogy a 2017. évben nemcsak 
új célokat tudtunk megvalósítani, 
de sikeresnek bizonyultunk abban 
is, hogy – korábbi eredményeinket 
megtartva – továbbra is a fejlődés 
útján tartsuk Hazánkat. 

A legkomolyabb feladatot a 2017. 
évben is az jelentette, hogy nyíltan 
kiálljunk azért, hogy Magyarorszá-
gon megakadályozzuk a számolatlan 
és ellenőrizetlen migrációt és hatá-
raink védelmét biztosítsuk. Szilárd 
meggyőződésünk, hogy Európa el-
térő gondolkodású bevándorlókkal 
történő elárasztása nemcsak iden-
titásunkat és életvitelünket, de sze-
mélyes biztonságunkat is nagyban 
veszélyezteti. Elmondhatjuk, hogy 
e felismerés napról-napra nyilván-
valóbb a különböző állami vezetők 
nyilatkozataiban és lépéseiben, még 
akkor is, ha bizonyos személyek és 
érdekközösségek mindent bevetet-
tek annak érdekében, hogy Hazánk 
és Európa társadalmi és kulturális 
jellegét alapvetően és visszafordít-
hatatlanul megváltoztassák. A 2017. 
év sikereiből is erőt merítve a jövő-
ben is azon leszünk, hogy Nemze-
tünk és életvitelünk megmaradása 
és személyes biztonságunk érdeké-
ben továbbra is felvegyük a harcot 
minden olyan törekvéssel szemben, 
amely az európai migráció térnyeré-
sét szolgálja.

Elmondhatjuk, hogy a tavalyi év-

ben sem engedtünk azon meggyő-
ződésünkből, hogy a népességfogyás 
és a munkaerőhiány problémáját 
nem betelepítéssel, hanem a magyar 
családok folyamatos és széleskörű 
támogatásával kívánjuk megoldani. 
A családok erősítését és a gazdaság 
növekedését szolgáló intézkedéseink 
mögött az állt és az fog állni, hogy 
erős és összetartó magyar családok-
ból álló erős és összetartó Magyar-

országot szeretnénk. Ennek jegyé-
ben született meg a döntés, hogy a 
2018. év minősítetten is „Családok 
éve” legyen.

Közös erőfeszítéseinknek köszön-
hetően a 2017. évben gazdaságunk 
tovább növekedett, a munkanél-
küliség folyamatos csökkent és az 
infláció is minimális szinten ma-
radt. Ezen gazdasági sikerek ered-
ményeként tavaly is növelni tudtuk 
a nyugdíjak mértékét és vásárlóere-
jét, kifejezve ezzel a Hazánkért ke-
ményen dolgozó idősebb polgárok 
iránti elismerésünket és hálánkat. 

A magyar nemzet összetartozásá-
nak és erejének növelése érdekében 
kifejtett intézkedéseinknek köszön-
hetően az állampolgársági esküt 
tevő nemzettársaink száma elérte az 
1 millió főt, amely szintén komoly 
sikert jelent.

Tisztelt Halásztelki Polgárok! 

Örömre és büszkeségre ad okot, 
hogy az elmúlt időszak nemcsak 

Magyarország, de a térség és Halász-
telek számára is fejlődést és sikereket 
hozott. Ezek közül kiemelendő a 
kormányzati forrásból megvalósuló, 
térségi feladatokat ellátó Szigetszent-
miklósi Igazgatási Központ tavalyi 
átadása. A Szigetszentmiklós Szakor-
vosi Rendelőintézet fejlesztése idén 
valósul meg. Reménység szerint a 
halásztelki lakosság mindennapjaira 
is pozitív hatást gyakorolnak majd a 
közlekedés tekintetében várható elő-
relépéseink: a HÉV vonal fejlesztésé-
nek részleteiről folynak a tárgyalások, 
a Szigetszentmiklós-Gyártelep HÉV 
átjárónál elhelyezkedő közlekedési 
csomópont átépítésének tervezésé-
ről és előkészítéséről pedig év végén 
döntött a Kormány, melyhez a szük-
séges forrásokat is elkülönítette. 

Az örömtelien növekvő gyermek-
létszámra tekintettel Halásztelek je-
lentős hazai pályázati forrás felhasz-
nálásával új bölcsődét tudott építeni, 
amelyet a mostani ciklus elején adtak 
át. A város további fejlődéséhez hoz-
zájárul, hogy a folyamatosan javuló 
gazdasági környezetben a településen 
működő cégek és vállalkozások egyre 
nagyobb iparűzési adót fizetnek be 
az önkormányzatnak. A kormány a 
megnövekedett helyi adóerő miatt 
jóváhagyta azokat a hitelfelvételi le-
hetőségeket, melyeknek köszönhető-
en a település legpatinásabb épülete, 
a Malonyai-kastély a város tulajdo-
nába kerülhetett. Megkezdődhetett 
a Hunyadi Mátyás Iskola bővítése és 
felújítása. Az iskola oktatási munká-
ját segítik a tavaly év végén, a Kle-
bersberg Központtól kapott számí-
tástechnikai eszközök. A nagyrészt 
TAO támogatással megvalósuló 
sportcsarnok építésének előkészítő 
munkái folyamatban vannak.

Kérem, hogy kitartó munkájuk-
kal és együttműködésükkel a 2018. 
évben is járuljanak hozzá, hogy Ma-
gyarország összetartó és erős polgá-
rokból álló európai ország maradjon. 

Bóna Zoltán
országgyűlési képviselő

tisztelt HalásztelKi polgároK!
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A Halásztelki Tündérkert Óvoda 
munkatársai izgalmas szakmai 

tapasztalattal gazdagodtak a világ leg-
északibb fővárosában. 

Izlandon jártunk. Célunk a nem-
zetközi tapasztalatcsere és szakmai is-
mereteink bővítése volt. A Halásztelki 
Tündérkert Óvoda korábban még so-
sem vett részt külföldi mobilitási pro-
jektben, ezért is számít óriási sikernek, 
hogy rögtön első benyújtott pályáza-
tunk pozitív elbírálásban részesült. A 
háromnapos izlandi szakmai látoga-
tás 2017. szeptember elején jött létre 
a Tempus Közalapítvány EGT Alap 
pályázat támogatásával. Óvodánkat 
Szőkéné Kiss Éva óvodapedagógus és 
Nagy Krisztina dajka képviselte.

A szakmai látogatást többhónapos 
felkészülés előzte meg, melynek része-
ként a partneróvodát saját magunknak 
kellett megtalálnunk. Választásunk a 
Reykjavíktól 10 km-re lévő Hafnarf-
jörður kikötővárosára esett, ugyan-
is az ott található Stekkjarás Óvoda 
munkatársaival sikerült kialakítani 
legkönnyebben online a kapcsolatot. 
Kiutazásunk előtt együtt határoztuk 
meg a szakmai látogatás programját, 
mely végül nagyon izgalmas és inten-
zív három napot eredményezett.

A kint látottak alapján, az izlandi 
és a mi pedagógusi munkánk között 
összességében két nagy különbsé-
get fogalmaztunk meg: a közoktatási 
rendszer kevésbé centralizált, illetve 
a természet közeliség elengedhetetlen 
része a mindennapoknak.

Ez a látogatás nagyszerű bizonyíték 
volt arra, hogy az élményalapú tanítás 
mennyire jól működik rendszerszin-
ten. A gyerekek például nem a csoport 
falai között tanulnak matematikát irá-
nyított formában, hanem kint, a sza-

bad környezetben kötetlen formában. 
Látogatásunkkor a közeli erdőbe sétál-
tunk ki a nagycsoportosokkal, akik-
nek olyan faleveleket kellett gyűjte-
niük, amelyek elfértek a tenyerükben 
(vagy attól kisebbet/nagyobbat), ezzel 
a módszerrel a gyerekek pedig köny-
nyedén megtanulják a „nagy”, „kicsi”, 
„ugyanakkora” fogalmát. Az óvodape-
dagógusok tehát nem feladatlapokat 
használnak az ismeretek átadásában, 
hanem mentorként segítik a gyereke-
ket a világ felfedezésében.

Ebben az izlandi óvodában gya-
korlatilag minden tanulási folyamat 
a szabadban történik, és ami igazán 
meglepő volt, hogy többnyire nem is 
az intézmény udvarán, hanem az azt 
körülölelő, természetben! Ott, ahol 
nem nyírják a füvet, a gyerekek akár a 
legnagyobb esőben, fejtetőig érő fűben 
vagy erdőségben játszhatnak, sarazhat-
nak (ehhez viszont az önkormányzat 
biztosítja is az évszaknak megfelelő 
védő ruházatot és szárítóhelyiséget az 
épületben). Ebből kifolyólag náluk 
külön testnevelés foglalkozás sem lé-
tezik, hiszen az időjárási viszonyoktól 
függetlenül minden nap kimennek 
a szabadba. Szükségtelen például a 
hossztengely körüli gurulást tanítani 
a tornateremben, mert a gyerekek a 
dombokon szabadon legurulhatnak, 
majd bármikor vissza is mászhatnak.

A gyerekek így egész nap játszva 
tanulnak, nincsenek kötelezően elő-
re megtervezett heti tevékenységek. 
Az alaptanterv elég nagy mozgásteret 
ad az izlandi kollégáknak, ismeretlen 
fogalom számukra a papír alapú ter-
vezés, a csoportnapló vagy hiányzási 
napló. Ehhez megvannak mind a sze-
mélyi, mind az eszközfeltételek (24 
gyerekre 4 felnőtt jut, átlagosan 6 gye-

rekkel foglalkozik 1 felnőtt). A gyere-
kek szabadon mozoghatnak különbö-
ző tevékenységek és felnőttek között, 
szabad átjárás van a csoportok között, 
ők döntik el, hogy mihez van kedvük. 
Kapnak választási lehetőségeket. Ezért 
is van három szobás térelrendezése a 
csoportoknak, ami lehetővé teszi, hogy 
3 féle tevékenység közül választhassa-
nak. Ennek részeként sütöttünk pél-
dául az egyik szobában hagyományos 
cipócskákat Magyarországról hozott 
lisztből. Kicsit izgultunk, hogy mi-
ként fogadják a foglalkozásunkat, de 
végül alaptalannak bizonyult az aggo-
dalmunk, ugyanis a gyerekek nagyon 
élvezték a tésztagyúrást, és jókedvűen 
ették meg az elkészült cipócskákat! A 
pedagógusok mesélték, hogy a gyere-
keknek ez egy teljesen új élmény volt, 
mert addig főleg az agyag megmunká-
lásához voltak hozzászokva, és tetszett 
nekik, hogy a tésztát könnyebben tud-
ják kezelni.

Tapasztaltuk azt is, hogy az izlandi 
oktató-nevelő munkában nem játszik 
szerepet a klasszikus értelemben vett 
hagyományőrzés (népzene, néptánc). 
Erre mi Magyarországon nagyobb 
hangsúlyt fektetünk az oktató munka 
során, és a projekt részeként egy rövid 
magyar néptánc foglalkozást is tar-
tottunk az ottani pedagógusokkal és 
azokkal a gyerekekkel, akik csatlakoz-
ni akartak hozzánk. Ajándékként ott-
hagytunk nekik a zenei foglalkozáshoz 
és tánctanításhoz szükséges eszközöket. 

Sajnos az egymástól eléggé eltérő 
oktatási rendszer (környezeti, szemé-
lyi adottságok stb.) miatt nehéz adap-
tálni nagyobb volumenű dolgokat az 
izlandiaktól. Például nagyon jó lenne 
levinni óvodásainkat a Duna partra

a cikk 8. oldalon folyt.

szaKmai

tapasztalat
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cikk folytatása
élményszerző sétákra,ám ez túl messze 
lenne gyalog a 3-6 éves korosztálynak 
az óvodától. Kisbuszok/autók nélkül 
ezt lehetetlenség lenne akár heti szin-
ten is megoldani. Izlandon az óvodát 
körülvevő terület magánterület, ám a 
tulajdonosok szívesen hozzájárulnak, 
hogy a gyerekek nap mint nap ott tar-
tózkodjanak (több hektáros területről 
van szó). A mi óvodánkat sajnos nem 
veszi körül zöld terület, és az udvarunk 
is hagy némi kívánnivalót maga után...

A három nap alatt tehát rengeteget 
tanultunk az izlandi óvodában, még 
hosszasan lehetne sorolni az élmé-
nyeket. Azt még feltétlenül meg sze-
retnénk említeni, hogy lenyűgözött 
minket az óvó bácsik jelenléte az in-
tézményben! Minden csoportban leg-
alább egy férfi pedagógus is dolgozott, 
amit mi nagyon megirigyeltünk az 
izlandi kollégáktól. Bárcsak nálunk is 
természetes lenne, hogy férfiak óvoda-
pedagógusként dolgozzanak! A gyere-
kek így az óvodában is látnák a családi 
modellt, ahol nem csak nők, de férfiak 
is részt vesznek a nevelésben.

Nagy sikerrel mutatkoztak be a Hu-
nyadi Mátyás Általános Iskola, 

Gimnázium és Alapfokú Művészeti Isko-
la fiatal zenészei a tanszaki hangversenye-
ken. A koncertsorozaton az érdeklődők, 
a szülők a zenei élményen túl arról is 
tájékozódhattak, hogy mennyit fejlődtek 
tanulmányaikban a fiatal muzsikusok. A 
repetoáron komoly- és könnyűzenei pro-
dukciók egyaránt szerepeltek, Bachtól 
Bye Alexig.

Legtöbben a zongorával ismerkednek 
az iskola diákjai közül négy zenetanár 
segítségével. A tanszaki hangversenye-
ken a zenedarabok eljátszásán kívül 
mindig találkoztak valami érdekességgel 
a vendégek. Ruszányuk Szandra tanárnő 
például nemcsak a diákokat invitálta a 
színpadra, hanem több szülőt is bevont 
a közös koncertezésbe. Egy kislány pél-
dául édesanyja furulya játékát kísérte 
zongorán, vagy egy másik felállásban 
egy diák zongorázott, édesanyja gitáro-
zott, s még két ismerős fiatal hegedűs 
is csatlakozott hozzájuk. Volt olyan is, 
hogy egy énekest kísértek a zeneiskola 
zongoristái.

Bozsókiné Németi Gabriella zongo-
ratanárnő a közönséget arra kérte, hogy 
szavazzanak a legjobb zongoristáról, a 
győztes pedig jutalmat kapott. Kósa Dá-
vid tanár úr kvízjátékkal tette színesebbé 
a programot, a zeneművekhez, a zene-

szerzőkhöz kapcsolódó kérdéseket tett fel 
a közönségnek, szintén díjazva a nyerte-
seket. Vaszkó Katalin tanárnő is játékos 
formában ismertette meg a darabokkal a 
vendégeket.

A koncertsorozaton Farkas Antónia 
tanárnő vezetésével bemutatkoztak a 
gitártanszak növendékei, Babay Béla 
hegedűtanár irányításával pedig az év 
elején létrejött, tehát a rövid múltra 
visszatekintő hegedű tanszak diákjai is.

Dovgomelja Miroszláv tanár úr furu-
lya tanszakos növendékei két csoportban 
játszottak, a kisebbek zongora kísérettel, 
a nagyobbak pedig zenei aláfestéssel mu-
zsikáltak. A tanszaki koncert érdekessége 
volt az elektromos furulya, amellyel so-
kan most találkoztak először.

A hangversenysorozat zárásaként Pe-
recsényi Zsuzsanna tanárnő ütősei te-
remtettek nagyszerű hangulatot az iskola 
koncerttermében, ahogyan tették ezt 
korábban azok a növendékek is, akiket 
az ütő tanszakon ettől a tanévtől Györe 
Csilla tanárnő oktat.

Bozsókiné Németi Gabriella elmond-
ta, hogy nagy odaadással készültek a 
zenetanárok és a diákok a koncertekre. 
Egy-egy tanuló produkcióján egyértel-
műen lemérhető, mennyit gyakorol, 
amiben nagy szerepe van a gyermekeket 
buzdító, a zenepedagógusokkal együtt-
működő szülőknek.

siKeres tanszaKi KoncerteK
a Hunyadi isKolában

ÁllATi fARsANg

A februári farsangolásból nem 
maradhatnak ki a Hunyadi is-

kola fiatal zenészei sem, akik Charles 
Camille Saint-Saëns  Az állatok far-
sangja című művéből mutatnak be 
részleteket.

A francia zeneszerzőről, zongora- 
és orgonaművészről érdemes tudni, 
hogy igazi csodagyerek volt, még 
nem volt három éves, de már írt, ol-
vasott, 5 évesen a partitúrákat tanul-
mányozta. Kortársai szerint mindent 
megjegyzett, amit egyszer látott, hal-
lott, olvasott.

A februári hangversenyen a diá-
kok zongorán játsszák el a különbö-
ző részleteket, miközben egy mesélő 
olvassa fel a hozzá tartozó szöveget. 
A fellépők jelmeze is utal a műben 
szereplő állatokra.

Az iskola szeretettel várja a kon-
certre az érdeklődőket, szülőket.

A koncert időpontja és helyszíne:
2018. február 27–28. 14 óra
Hunyadi Mátyás iskola koncertterme

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt,
2018. február 23-án, 17:00-kor
a Halásztelki Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti 
Iskola diákjainak gálaműsorára, amelyen tanulóink, „kicsi és nagy” csillagaink
mutatják meg tehetségüket!
Helyszín: Halásztelek, Somogyi B. u. 50., Jegyek kaphatóak az iskolában!
A műsor szünetében büfé várja Önöket!



OKTATÁs 2018. február

– 9 –

2017. december 27-én nyílt meg Ha-
lásztelek első állandóan üzemelő jég-
pályája a Bocskai István Református 
Oktatási Központ és a Szigeti Jégaka-
démia SE együttműködésében. A jég-
pályát január 5-én Kovács Zoltán, a 
Magyar Jégkorong Szövetség szakmai 
alelnöke adta át a bocskais diákoknak 
és a nagyközönségnek. Vendégünk volt 
ezen az alkalmon Szuper Levente volt 
válogatott jégkorongozó kapus, az első 
magyar játékos, akit NHL csapat szer-
ződtetett.  

A Jégdóm jégpálya a Szigeti Jégaka-
démia SE által 2017 májusában 

elnyert Tao pályázati pénzből épült 
komoly egyesületi összefogással. A sá-
tor alapterülete 38 mx38 m, a benne 
lévő jégpálya a szabványméretű jég-
pálya fele, 30 mx30 m méretű, mely 
az egyesület által jelenleg nevelt U8, 
U10 és U12-es korosztály edzéseinek 
ad otthont. A következő szezonban 
tervezik U14-es korosztály indítását is. 
A jégpálya idén előreláthatólag április 
végéig üzemel, majd augusztus végén 
tervezik az újraindítást. Az elképzelé-
sek szerint a következő szezonra a ki-
szolgáló helyiségek (öltözők, mosdók, 
büfé) is elkészülnek, így teljes értékű 
létesítmény válhat belőle.

Mindemellett a Bocskaival együttmű-
ködve jelenleg az iskola minden diákja 
számára korcsolyázási lehetőséget bizto-
sít az üzemeltető a testnevelés órák ke-
retében. Az általános iskolások számára 
a Szigeti Jégakadémia SE biztosítja a 
korcsolyaoktatót. Mind a futballsátor, 
mind a jégsátor jelentős szerepet játszik 
a Bocskai életében. Iskolaidőben tanó-
rai, délutánonként ill. esténként pedig 
egyesületi keretek között használják a lé-
tesítményeket a fiatalok. A sportegyesü-
letek között a halásztelki és a szigethalmi 
futballisták után most már a szigetszent-
miklósi jégkorongozók (Jégoroszlánok) 
is a Bocskaiban tartják téli edzéseiket. 
Hétvégenként a Jégdóm jégpálya min-
den érdeklődőt fogad. A bejárat közvet-
lenül a Hold utcából közelíthető meg.

A Bocskaiban az elképzelések között 
szerepel egy jeges sportosztály indításá-
nak a lehetősége is. 

dr. Papp Kornél, főigazgató

fedett jégpálya a bocsKaiban

hirdetés

×

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

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! ×
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Minden év február másodikán az 
Egyház egy megható találkozás-

ra emlékezik. Krisztus születését, a ka-
rácsonyt követő negyvenedik napon, 
ahogyan az akkori zsidó törvények azt 

előírták, a szent család is vitte a jeruzsá-
lemi templomba bemutatni az „elsőszü-
löttet” a kis Jézust. A templomban csak 
páran voltak. A papi szolgálatát teljesítő 
aggastyán Simeon és az ugyancsak idős 
asszony Anna, akikről szent Lukács evan-
géliuma beszámol. Nekem, már egészen 
fiatal koromtól fogva szimpatikus volt az 
agg Simeon. Most, hogy már én is kez-
dek öregedni, még inkább. Nagy érték-
ként látom benne a kitartó várakozást. 

Lehet, hogy már alig tudott járni. Talán 
már nem is hallott tökéletesen. A szeme 
is meghomályosodott. A hangja is talán 
már alig hallható volt. Ám, az öregedés-
sel összefüggő testi gondjai ellenére, lel-
ke fiatal és érző maradt. A kisbabában 
felismerte a megváltót. Karjaira emelte, 
ahogyan mi görögkatolikusok is tesszük 
minden gyermek keresztelésekor és el-
mondta a gyönyörű imádságot: „Most 
bocsásd el Uram a Te szolgádat békesség-
ben, mert látták szemeim a tőled küldött 
Üdvözítőt, kit rendeltél minden népek 
színe elé. Világosságul a pogányok megvi-
lágosítására és dicsőségül a Te népednek Iz-
raelnek.” Az imában említett világosságra 
utal ősi szokásunk e napon, a gyertyák 
megszentelése. Tavaly, Horvátországban, 
Zárában (Zadar) jártunk, ahol az egyik 
templomban a vasárnapi Szentliturgia 
után a hívekkel együtt meghajolhattunk 
a Szentföldről hajdan elhozott agg Sime-
on bebalzsamozott teste előtt. Öröm volt 
számunkra a találkozás vele, akinek a leg-
nagyobb öröme az ígéret beteljesedésével 
a Megváltóval való találkozás. Az agg Si-
meon türelmét kívánom minden kedves 
olvasónak a mindennapok harcaihoz. 

Prodán Gábor görögkatolikus atya

a világosságÜnneplés és farsang  
a római katolikus plébánián

Gyerekliturgia Gyertyaszentelő 
Boldogasszonykor

A vidám farsangolók

hirdetés

Helyreigazítás:
Az előző számunkban a 11. oldalon 
„Szépen ünnepeltünk” című cikkünkben 
helytelenül írtuk Balázs Tibor titulusát 
„református hitoktató úr” megnevezéssel. 
A mondat helyesen így szól: Az ünnep 
imige-t emelte Balázs Tibor római kato-
likus hitoktató úr  vezetésével, a gyerekek 
szereplésével előadott betlehemi Pásztor-já-
ték. Elnézést kérünk a tévedésért!
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Mi, az idősek közösségeiben, azaz a helyi 
egyesületekben, tagozatokban, szakmai-, 

érdekvédelmi-, lokálpatrióta egyesületekben és 
hobbi körökben megválasztott küldöttek, az 
Országos Nyugdíjas Parlament II. ülésén meg-
vitattuk az idősek életminőségét, életviszonyait 
befolyásoló körülményeket.

Az elhangzott felszólalások megerősítették a 
korábbi ülésünkön (2017. május 17.) elhatá-
rozottakat, melyek megvalósulását továbbra is 
aktuálisnak tartjuk. Támogatjuk a tizenegy po-
litikai párt egyetértésével (2017. december 19.) 
megszületett – az idős emberek érdekében szük-
ségesnek tartott intézkedésekről szóló – közös 
dokumentumot.

Felhívjuk nyugdíjas társainkat, hogy kísérjék 
figyelemmel a közelgő országgyűlési választáso-
kat, ahol szavazhatunk azokra a képviselőkre, 
akiknek jövőbeni döntései jelentősen befolyá-
solhatják korosztályunk életkörülményeit és 
életviszonyait. Fontosnak tartjuk, hogy a né-
pesség több mint negyedét kitevő nyugdíjas 
korosztályunk minél nagyobb számban vegyen 

részt a választáson. Javasoljuk, hogy azokra a 
képviselő-jelöltekre adják le szavazatukat, akik 
felvállalják a fenti dokumentumokban meg-
fogalmazottakat. Azokat támogassák, akik fel-
lépnek az időseket megbélyegző egyoldalúság 
ellen; akik elutasítják a közbeszédben jelentke-
ző, nyugdíjasokat sértő, megalázó előítéleteket; 
akik segítik az idősek önbecsülését erősítő, szo-
rongásait csökkentő, elszigetelődésüket enyhítő 
önszerveződéseket.

Felhívjuk a demokrácia híveit, hogy aktívan 
kapcsolódjanak be a szavazások lebonyolításába, 
a választások tisztaságának és törvényességének 
biztosításába, a pártatlanság érvényesítésébe. 
Kérjük nyugdíjas társainkat, hogy nagy szám-
ban vállaljanak szerepet a szavazatszámláló bi-
zottságok munkájában. Aktív közreműködésük 
első lépéseként jelentkezzenek a területileg ille-
tékes jegyzőnél vagy a választáson induló pártok 
képviselőinél.

Felhívjuk a közelgő országgyűlési választá-
sokon induló pártokat, hogy az idős emberek 
méltóságának biztosítása, valamint kiszolgálta-
tottságuk csökkentése érdekében hangsúlyosan 
szerepeltessék programjukban a fenti dokumen-
tumokban megfogalmazottakat. Kérjük őket, 
hogy - akár kormányra, akár ellenzékbe kerülve 
- működjenek együtt az idősek életminőségének 
és életviszonyainak javításában.

A nyugellátásban lévő kortársaink - a tőlük 
telhető módon – továbbra is részesei akarnak 
lenni társadalmunk anyagi erőforrásai, szellemi 
kincsei és kulturális értékei gyarapításának.
Budapest, 2018. január 25.

Az Országos Nyugdíjas Parlament 
II. ülésének küldöttei

FELHÍVÁS
idős honfitársaink és az országgyűlési választáson 

induló pártok számára
Nyugdíjasok!

Vegyünk részt minél többen a 2018. április 8-ai 
választáson,

szavazzunk az idősbarát képviselőkre!
Jelentkezzünk a szavazatszámláló bizottságokba,

ellenőrizzük a választás tisztaságát!
Pártok!

Működjenek együtt az idősek érdekében,  
programjuk legyen idősbarát, nyugdíjas párt!

TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS 
NYUGDÍJAS  

PARLAMENT II. ÜLÉSÉRŐL

Ez év január 25-én az Ország-
ház Felsőházi termében került 

megtartásra a Nyugdíjas Parlament 
II. ülése, ahol 408 küldött volt je-
len.
Halásztelekről jómagam és Török 
Mátyás képviseltük nyugdíjasain-
kat.
Az ötórás ülésen tájékoztató hang-
zott el a 2017. május 17.-e óta tör-
téntekről, majd a megyei küldött-
csoportok képviselőinek kérdései, 
felszólalásai és javaslatai következ-
tek.
Ezt követően meghallgattuk a 
vendégelőadók hozzászólásait és a 
szakértői reagálásokat. 
Az ülés a mellékelt záródokumen-
tum, egyhangú elfogadásával ért 
véget.
Jelszavunk: Idősek és aktívak va-
gyunk.
Kérjük nyugdíjas társainkat, hogy a 
felhívás szellemében vegyenek részt 
az országgyűlési  képviselőválasztá-
son.

Hanfeldt István
önkormányzati képviselő

Az elmúlt évi ünnepek után, tovább 
folytatódott a vidám szórakozás 

2018 január 27-én rendezett Batyus 
Asszonybálon.

Első alkalommal 1999 decemberében 
került  megrendezésre, a Mozgáskorlá-
tozottak Nyugdíjasok Egyesület közre-
működésével. Az ötlet gazdája, Berkes 
Béláné „Magdi néni” volt. Húsz év telt 
el azóta , minden évben megrendezésre 
került, egyre több résztvevővel. Az évek 
múlása során, beékelődött a városi ren-
dezvények sorába HAGYOMÁNNYÁ 
vált. Örvendetes, hogy az „aula” megtelt, 
vidám hangulatban, kulturáltan mulató 
többségében fiatal asszonyokkal, lányok-
kal. Együtt mulatott, nagymama, uno-
ka, idős, fiatal.

Nagyon–nagyon szép mulatság volt!
(Ené/Mozg. korl vezetőség)

batyus asszonybál

Felhívás idős honfitársaink  
és az országgyűlési választáson induló pártok számára
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A magyar kultúra napja alkalmából – 
bár két nappal később – teltház vár-

ta a fellépő művészeket. A Ruttkai Éva 
és Latinovits Zoltán szerelmét bemutató 
egyfelvonásos darab premierjét láthattuk 
a Márai Művelődési Ház megújult szín-
padán.

A korabeli felvételeket is bemutató 
előadás írója Vészabó Noémi, rendezője 
Pánovics Rajmund, Ruttkai Évát Farkas 
Viktória, Latinovits Zoltánt Szalóczy Pál 
alakította.

A művelődési ház előtere ez alkalomra 
átalakult színházi előtérré, ruhatárral és 
büfével, valamint az előadáshoz kapcso-
lódó képekkel, díszletekkel. A két ünnep 
között átalakított színpad burkolása csak 
néhány nappal az előadás előtt fejező-
dött be (nagyon izgultunk, de elkészült), 
így ez az előadás avathatta fel a megújult 
Márai színpadot.

A több, mint százötven néző vastapssal 
köszönte meg az előadást, mi pedig ez-
úton a közönségnek a részvételt.

vagyoK és leszeK neKed
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Kedves Halásztelki Lakosok, Iskolások!

A Városi Könyvtár minden hónap-
ban meghirdet egy adott idegen 

nyelven egy kis verset, vagy dalszöve-
get, amelynek műfordítását várjuk. 
Ebben a hónapban egy angol nyelvű 
dalszöveg magyarra fordítását várjuk, 
úgy, hogy a ritmusa is azonos legyen, 
és magyarul is el lehessen énekelni.

A dal címe: Cowboy Lullaby – vagy 
– Pony Girl 

There’s a moon o’er the prairie
Shining so brightly
A moon o’er the prairie
So big and so bright
And I’d pay that old moon to shine
Straight through the dawn
Because first light tomorrow
My love will be gone

Pony girl, ride, ride away
I knew you’d break my heart someday

Some folks get the call to go
Some folks, they’re bound to stay
Oh, oh, ride, ride, ride away

Dallammal megtekinthető: https://
www.youtube.com/watch?v=vGR-
WyGnl7-8 Tony Winner Michael 
Cerveris Performs Exclusive Song

A fordításokat a konyvtar@marai.ha-
lasztelek.hu címen várjuk. Bátrabbak, 
zenélni tudók dalban is elküldhetik!

a városi Könyvtár felHívása nyelvtanulóKnaK, nyelvgyaKorlóKnaK

Író – olvasó találkozó

Az Olvasósarok vendége Jolsvai 
András.

Jolsvai András, a népszerű író és új-
ságíró az Olvasósarok meghívására 
érkezik hozzánk, a Városi Könyv-
tárba.

Különös, nosztalgikus hangvételű 
könyveiből több is megtalálható a 
könyvtárban, a találkozóig a hiány-
zókat is megpróbáljuk beszerezni.
A találkozó időpontja: 2018. már-
cius 22. (csütörtök), 17.00 óra
Helyszíne: Városi Könyvtár (2314 
Halásztelek, Erkel Ferenc u. 2-4.
A belépés díjtalan, és nemcsak az 
Olvasósarkosokat várjuk!

HELYREIGAZÍTÁS
Ami az előző lapszámból kimaradt: 
Az Arany János emlékest előadói kö-
zül kimaradt városunk díszpolgára, 
Bundev Todorov Ivánné, Ilonka néni, 
aki a műsor lezárásaként Arany János 
Epilógus című versét szavalta el. El-
nézést kérünk, és köszönjük!

Január 19-én. pénteken délután rend-
hagyó író-olvasó találkozó volt a 

Könyvtárban. Illetve, a Városi Hang-
versenyteremben, mert már előre lehe-
tett tudni, hogy az érdeklődés nagyobb 

lesz, mint a könyvtári olvasóterem. Beer 
Miklós beszélgetőtársa Szentgyörgyi Jó-
zsef egyetemi tanár volt, aki feltette azo-
kat a kérdéseket, amelyek Beer Miklós 
nyilatkozataival kapcsolatban a közönsé-
get leginkább foglalkoztatják. Beer Mik-
lós nem kerülte ki a válaszokat; követ-
kezetesen, de a másként gondolkodókat 
meg nem bántva indokolta álláspontját 
a migrációra, papi nőtlenségre, a Ferenc 
pápát ért kritikákra, sőt, a napi politikai 
helyzetre vonatkozóan is.

Szelíd, derűs, érző személyiséget is-
merhettünk meg, a szó hagyományos 
értelmében vett filantrópot. Műveltsége, 
intellektusa, érzelemgazdagsága példát 
kell, hogy mutasson a következő nem-
zedéknek. Könyvei a városi könyvtárból 
kikölcsönözhetőek.

Köszönjük Halásztelek lakosságának 
az érdeklődést, és az aktív közreműkö-
dést.

szeresseneK ott, aHol gyulölneK –  
vendégünK volt dr. beer miKlós, váci megyéspüspöK
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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

Cseh Tamás emlékműsor

Cseh Tamás születésének 75. évfordu-
lójára halásztelki művészekkel közö-

sen emlékkoncertet szervezünk. Vendég 
előadó-művészünk Mülhauser Martina. 
Fellépnek továbbá: Igondáné Szilvásy 
Anna, Igonda László–ének, gitár, Papp 
László–hegedű, Orosz Márkó–hegedű

Az előadás 2018. március 23-án, 18.00 
órakor kezdődik.
Helyszín: Márai Közösségi Ház (2314 
Halásztelek, Szent László tér 1.)
Támogatói jegyek a Művelődési Ház-
ban 500–1 000 forintos áron válthatók.

Karinthy Frigyes írásainak örök 
érvényűségéhez nem férhet két-

ség. Sok-sok generáció fog még “fel-
nőni” sziporkázó, ironikus humorán, 
mely felnőttnek s gyereknek egyaránt 
nyújthat színvonalas, meghatározó 
élményt. A „Karinthy Örök…” c. 
előadás is ennek szellemében készült. 

Olyan műveket válogattunk össze, 
amelyben iskolás gyermek, felnőtt 
egyaránt megtalálja világát. Részletek 
hangzanak el a legsikeresebb „tanul-
mányokból”: Tanár úr kérem, Görbe 
tükör, Rájöttem valamire, Betegek és 
bolondok. Az összeállítás a születéstől 
az elmúlásig veszi górcső alá az emberi 
sorsokat, Karinthy sajátos nézőpont-
jából, sok kacagással, vidámságunkat 
egy pillanatra sem engedve elveszíteni.

Előadják: Szitás Barbara, Zsolnay 
András/Bárkány Miklós, Bor Viktor, 
Bodrogi Attila. Bemutató: 2018. április 
27. (péntek). Helyszín: Művelődési Ház.

Jegyárak: diák, nyugdíjas 600 Ft, 
felnőtt 900 Ft áron elővételben már 
válthatók.

KarintHy öröK – vidám irodalmi műsor

EREDMÉNYHIRDETÉS
A Városi Könyvtár magyar kultúra napi pályázatának idei nyertese a tavalyi 
második helyezett, Tóth Miklós Erik (Hunyadi, 11. évfolyam) lett, „Álom” 
című novellájával. Csak így tovább, Erik!

 IDŐPONT PROGRAM HELYSZÍN
12. hétfő 14.00– klub nap Márai

18:00–20:00 Hatha jóga Márai
13. kedd 17:00–20:00 Sakk – kör Márai

17:30–19:00 Angol tanfolyam Márai
 Nyugdíjas Baráti Kör Farsang
14. szerda 17:30–19:00 Angol tanfolyam Márai

16:30–18:00 Garabonciás Egyesület  Márai
 néptánc oktatás
15. csütörtök 9:00–12:00 ovis színház Márai

17:30–19:00  Angol tanfolyam Márai
16. péntek 17:00  Farsangi mulatság, belépő: 500 Ft Márai
17. szombat Süni ovi farsang Márai
19. hétfő 14:00– klub nap Márai

18:00–20:00 Hatha jóga Márai
20. kedd 17:00–20:00 Sakk – kör

17:30–19:00 Angol tanfolyam Márai
21. szerda 17:30–19:00 Angol tanfolyam Márai

16:30–18:00 Garabonciás Egyesület néptánc oktatás Márai
22. csütörtök 17:30–19:00 Angol tanfolyam Márai
23. péntek 17:30–19:00 Garabonciás Egyesület néptánc oktatás Márai
24. szombat 16:00 Jegesmaci barátai bábelőadás Márai
26. hétfő 14.00– klub nap Márai

18:00–20:00 Hatha jóga Márai
27. kedd 17:00–20:00 Sakk – kör

17:30–19:00 Angol tanfolyam Márai
28. szerda 17:30–19:00 Angol tanfolyam Márai

16:30–18:00 Garabonciás Egyesület néptánc oktatás Márai

A KÖZÖSSÉGI HÁZ FEBRUÁRI PROGRAMJAI:
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Több, mint kétszáz fő részvételével zajlott le a február 
nagyon várt eseménye. Vendégünk Horváth Kristóf, 

többszörös országos bajnok slammer volt.
Beszámoló helyett következzen inkább néhány véle-

mény az előadásról:
„Először is nagyon élveztem. Szerintem nagyon jópofa do-

log a ,,játékos tanulás”. Mármint az időmértékes verselésre 
vagy a trocheusra gondoltam. Maga az előadásmódja ennek 
az egésznek élvezetes. Ajánlani tudom mindenkinek, szerin-
tem nagyon is érdemes a fiataloknak részt venni, és a felnőt-
teknek is. Es ha lesz legközelebb is, én szívesen elmegyek.” 
(Forrai Soma, 11. oszt.)

„Spontán volt, elgondolkodtató, miközben burkolt figye-
lemfelkeltést tett a mai világról, ezt persze mind humorba 
burkolva. Kamaszoktól az idősekig megtalálta a hangot 
mindenkivel (persze aki az efféle humorra vevő). Tetszett, 
hogy bevonta a közönséget és simán”hülyét” csinált közben 
belőlük, persze ezt jó értelemben.” (B. Enikő, felnőtt néző)

„Elsősorban nagyon szórakoztató, kellemes hangulatú volt 
az előadás, másodsorban pedig elgondolkoztató, ugyanis 
aktuális témákat, problémákat érintett az előadó, a versek 
pedig a témákhoz szorosan összefüggtek.  Ami nagyon szim-
patikus volt az előadásban, hogy a közönséget is bevonta 
az előadó a játékokba. A közönség létszáma is nagy volt, 
láthatóvá vált, hogy egyre többen kíváncsiak erre a műfajra. 
Mindenképpen azt mondanám, hogy nevettem, tanultam, 
és egy picikét magamba szálltam.” (E. Heni, felnőtt néző)

„Kristóf saját bevallása szerint egy gondos munkával 
előkészített, előre megírt szöveget vagy inkább szövegekből 
összeállított színpadi produkciót adott elő nekünk másfél 

órában. Ennyi ideig lekötni a 14-18 éves korosztály figyel-
mét nem kis dolog. Neki sikerült. Mivel tudta ezt a nem kis 
hatást elérni?

Fejből, színpadi elemekkel, spontán ötletekkel, a közönség 
bevonásával, érthető a szövegekkel, a forgatókönyv rugalmas 
kezelésével, zenei elemekkel és a vérkomoly témák könnyed, 
az utca nyelvén való lüktetésével és egy hétköznapi ember 
nyíltságával. A mai délelőtt tanulsága, hogy egy magát fé-
lig romának valló fiatalember megtaníthat bennünket arra, 
hogy milyen a viccesen ütő hexameter.” (L. Emese, tanár)

Úgy tűnik, városunk közönsége befogadó erre a mű-
fajra is. Ezért Kristófot még egyszer meghívtuk, ez alka-
lommal kora estére, hogy több felnőtt érdeklődő is részt 
tudjon venni az előadáson.

Időpontja: 2018. március 20. 18.00 óra
Helyszíne: Városi Könyvtár

Slam Poetry

nem volt mindegy! – ismétlés márciusban

Idén először vettünk részt a fenti 
programsorozaton. A most szer-

zett tapasztalatokból fogjuk a jövő 
évi, nagyobb formátumú rendez-
vényt összerakni, megvalósítani.

Mivel ez a három napos esemény 
még újdonság volt Halásztelken, a 
február 2-3-4-i, péntek, szombat, 
vasárnapi programokat úgy próbál-
tuk összerakni, hogy többféle igényt 
kielégítsenek. Pénteken először az 
Édes Pirosban Falusi Mariann és 
Lang Györgyi kuplézgatott, utána 
a művelődési házban éjszakai film-
klubra invitáltuk az érdeklődőket. 
Míg a lányok koncertje telt házas és 
nagy sikerű volt, a filmklub egyelőre 
nem vonzotta nagy számban az ér-
deklődőket. Egyébként a nyolcva-
nas évek legendás alkotását, „A nagy 

generáció”-t vetítettük, Cserhalmi 
György, Eperjes Károly, Koltai Ró-
bert és Udvaros Dorottya főszerep-
lésével. A forgatókönyvet Bereményi 
Géza írta.

Mi, mindenesetre, nagyon jól szó-
rakoztunk; el is határoztuk, hogy 
havonta legalább egyszer mozizunk 
a Máraiban. Reméljük, előbb-utóbb 
be tudjuk csalogatni az igényes fil-
mek rajongóit a filmklubba.

Szombaton egész nap rockzene-
kari próba volt, délután 16.00-tól 
csendes, családias hangulatú ének-
lés, gitározás gyerekeknek. Elhang-
zottak a legnépszerűbb gyerekdalok, 
és néhány régi sláger a szülőknek is.

Vasárnap délelőtt rendhagyó, in-
teraktív néprajzi foglalkozást tar-
tott a Garabonciás Táncegyesület a 

kicsiknek, sok-sok tánccal a színpa-
don, végül volt egy kis táncház is. 

A vasárnap délelőtt ellenére na-
gyon-nagyon sokan eljöttek, a ké-
sőknek alig találtunk helyet az előa-
dás alatt, köszönjük mindenkinek! 
És főleg a Garabonciás Táncegyesü-
let fellépőinek, és vezetőinek, Kul-
csár Lucának és Győri-Sipos Gergő-
nek a nagyszerű programot.

Koncertek, mozi, táncház egy hétvégén

KultúrHázaK éjjel-nappal
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Juhász Róbert és Bella Levente akusztikus koncertjével 
debütált a tervezett klubkoncert-sorozat az Édes Piros-

ban. Már jóval az előadás előtt elfogytak a helyek, és kö-
zönség nem csalódott a kiváló előadókban. A ’70-es, ’80-as 
évek rockslágereit hallhattuk a Megasztárból ismert Bella 
Levente előadásában.

Második alkalommal a „Kultúrházak éjjel-nappal” prog-
ramsorozat keretébe beillesztett „Egy kicsit kuplézgatunk” 
címmel Falusi Mariann és Lang Györgyi szórakoztatta a kö-
zönséget, Darvas Kristóf zongorakísérete mellett. A fergete-
ges hangulatú koncerten szintén nem maradt szabad hely.

A következő előadás farsanggal egybekötött rockabilly 
koncert lesz, a Redneck Roadkill zenekar közreműködésé-
vel. A program február 24-én, 16.00 órakor kezdődik.

KlubKoncerteK az édes pirosban

Redneck Roadkill
Country&rock’n’Roll koncert

Cukrászda és Kávézó
Éde s  P iros

Városi rendezvények  
tervezett időpontjai 2018. évben 

március 15. (csütörtök) Nemzeti ünnep 
április 1-2. HÚSVÉT 
április 21. (szombat) Föld Napja
május 1. (kedd) Majális
május 20-21. PÜNKÖSD 
június 4. (még egyeztetés alatt) Nemzeti Összetartozás Napja 
június 8. (péntek) Pedagógusnap 
június 15-16. (péntek-szombat) 10 ÉVES A VÁROS 

Szent László Nap 
augusztus 20. (hétfő) Nemzeti ünnep
szeptember 15. (szombat) Bolgár ünnep  
szeptember 28–29. (péntek-szombat) Mesenapok 
október 1. (hétfő) Idősek Világnapja 
október 7. (vasárnap) vagy október 13. (szombat)

Szüreti felvonulás 
október 23. (kedd) Nemzeti ünnep
november 25. (vasárnap) Advent 1. 
december 2. (vasárnap) Advent 2. 
december 9. (vasárnap) Advent 3. 
december 16. (vasárnap) Advent 4. 
december 19. vagy 20. (egyeztetés alatt) Városkarácsony

változtatás jogát fenntartjuk!


