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Minden kedves halásztelkinek boldog, 
békés, betegségmentes ünnepeket 
és eredményekben gazdag 
új esztendőt kívánunk!

2021. NOVEMBER 
17-ÉN MEGTARTOTT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETI 
ÜLÉS DÖNTÉSEI:

• Az önkormányzat 2021. évi költ-
ségvetéséről szóló 4/2021. (II.11.) ön-
kormányzati rendelet módosításáról 
döntött.

• Halásztelek Város Önkormányza-
tának Képviselő-testülete úgy döntött, 
hogy a jelenleg fennálló védelmi intéz-
kedésekre való tekintettel a térítési díjak 
összegét változatlanul hagyja.

• A képviselő-testület döntött a Fő-
városi Vízművekkel kötött bérleti szerző-
dés hosszabbításáról, az ügyfélszolgálati 
iroda további üzemeltetése céljából.

• A képviselő-testülete úgy döntött, 
hogy a Halásztelki Vöröskereszt Alap-
szervezet 2020. évi pályázat útján nyert 
összeg önkormányzati támogatásának 
elszámolását elfogadja.

• A képviselő-testület a Halásztelki 
Humánszolgáltató Központ Tündérpa-
lánta Bölcsőde nyári zárva tartási idejét 
2022. évben: 2022. július 04-től 2022. 
július 29 -ig határozta meg.

• A Képviselő-testülete a Halásztelki 
Humánszolgáltató Központ Tündérpa-
lánta Bölcsőde 2022/2023 nevelési évre 
tervezett felvételi időszakát 2022. év-
ben: 2022. április 25-től -2022. április 29 
-ig határozta meg. | •

2022. tavaszán országgyűlési képviselő-választás lesz. A Halásztelki Választási Iroda a szavazás sikeres lebonyolítása érdekében 
szavazatszámláló bizottsági tagok jelentkezését várja. Olyan személyeket keresünk, akik lendületesek fáradhatatlanok, hiszen a 
szavazatszámláló bizottságok feladata a szavazás lebonyolítása, majd a szavazatok megszámlálása, ami nem ritkán azt jelenti, hogy 
egyhuzamban kb. 20-22 órán keresztül kell koncentrálni, dolgozni. A bizottsági tagokat a feladatik ellátásáért tiszteletdíj illeti meg. 
A szavazatszámláló bizottság tagja lehet, aki:

- a 18. életévét betöltötte;
- magyar állampolgár;
- Halásztelken lakcímmel rendelkezik;
- van választójoga és
- nem tartozik a választási eljárásáról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 18. §-ában meghatározott kizáró okok hatálya alá.

Bővebb felvilágosítást kérni Klauszné Kerekes Máriától a 0624 517-260 (106 mellék) telefonszámon, jelentkezni a kerekes.ma-
ria@halasztelek.hu emailcímen lehet.

dr. Mészáros Zoltán HVI vezető

HIRDETMÉNY 
 

Tájékoztatom az egyeztetési eljárásban rész venni kívánó Partnereket, hogy Önkormányzatunk a településfejlesztési koncepcióról, 
az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintéz-
ményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) VI. fejezetében foglalt eljárásrendnek megfele-

lően a város településfejlesztési tervének készítését megkezdte. 
    

A Korm. rendelet 29/A. § (2) – (3) bekezdése, valamint a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítés-
sel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 24/2017(XII.14.) önkormányzati rendelet 4.§ (1) bekezdése szerint 
tájékoztatom a véleményezési eljárásban részt venni kívánó Partnereket, hogy Halásztelek Város új településfejlesztési tervének 

készítéséről online lakossági fórumot (tájékoztatót) tartunk 

2021. december 15-én 13.00 órától 16.00 óráig. 
 

A lakossági fórumon, illetve az attól számított 8 napon belül a partnerek a településfejlesztési tervvel kapcsolatosan javaslatokat, 
észrevételeket tehetnek a foepitesz@halasztelek.hu email címen elektronikus úton, vagy a Polgármesteri Hivatal postai címére - 

2314 Halásztelek, Kastély park 1. - küldött levélben.

Szabó Tibor polgármester
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Malonyay- kastély (2314 Halásztelek, Kastély park 1.)

2021. december 22. 16 óra 30 perc

Karácsonyi koncert 
a kastélyparkban

fellépnek:

Cantores Ecclesiae 
Rézfúvós Együttes
Kovács Zalán László - tuba, mûvészeti vezetô
Ambrus Szabolcs - trombita
Vass István - trombita
Kasza Mónika - kürt
Kolozsvári Erik - harsona

Mészáros János Elek 
operaénekes, tenor, 
a Csillag születik 
negyedik szériájának gyôztese

St. Martin 
eMeRton-díjas 
szaxofon mûvész

A  zenei programra a belépés ingyenes. A kilátogató közönséget szeretetvendégség várja.
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P R O G R A M O K
A  M Á R A I B A N

 Városi Könyvtár ünnepi nyitvatartása:  
december 22-től 31-ig ZÁRVA
NYITÁS: 2022. január 3 hétfőn

2314, Halásztelek, Erkel Ferenc utca 2-4.
halasztelekkonyvtar@gmail.com Telefon: 06 20/588-9487

Online kereső: http://remote.halasztelek.hu:54322/

https://birokhalasztelek.hu/
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A BOCSKAIBAN!

Nyílt napok
a Bocskai István Református Oktatási Központ 

Általános Iskolájában

leendő első osztályosok szüleinek
2022. január 19-20. és 25., 9.00 h

Előkészítő foglalkozás leendő elsősöknek:
2021. december 11. és 18. valamint

2022. február 26., 16:00 h
Várjuk az érdeklődő szülőket és gyermekeket!

Csillag_képek országos asztrofotó kiállítás  megtekinthető 2022.01.02-ig

AVATÁS
Felavatta új alapanyag és csomagoló-
anyag raktárát a Molar Chemicals Kft.

A több mint 1000 négyzetméteres 
csarnok megépítése a Pénzügyminiszté-
rium Egészségipari Támogatási Program-
ja keretében valósult meg.

Az átadóra meghívták Szabó Tibor 
polgármestert és Nagy Barnabás alpol-
gármestert. Az új üzemet a polgármes-
ter és Nagy Balázs ügyvezető közös sza-
lag átvágással avatta fel.

Az átadás után a vállalat egy raklap 
fertőtlenítőt ajándékozott az önkor-
mányzat részére.

Az adományozott fertőtlenítők egy 
része a rászoruló halásztelki nyugdíja-
soknak lesz kiosztva, amelyet a karácso-
nyi csomaggal együtt kapnak meg.  | •

Ezúton is szeretnénk megköszönni 
az adományt és további sikereket kí-
vánni a vállalatnak.

MEGKÉRDEZTÜK: MIKOR VEZETIK A PR-TELECOMOT?
Sokan érdeklődnek a nyári bejelentés óta, hogy hol tart a PR-TELECOM ha-
lásztelki bővítése. Azt a választ kaptuk, hogy egy-két hónapon belül váro-
sunk teljes területén megtörténik a bővítés. Ott ahol korábban koax kábelt 
használtak, korszerűbb optikaira cserélik. Ahol most vezetik majd, már ez 
utóbbit alkalmazzák. Az engedélyek a bővítéshez már megvannak.  | •(HH)

ÜNNEPVÁRÁS
A TÜNDÉRKERTBEN
Mostanában Tündérdombon, Tündér-
lakban szorgos, apró kezek munkálkod-
nak, készülve az év legnagyobb, legsze-
retetteljesebb ünnepére, Karácsonyra. 
Díszbe öltözött minden. A tündérkezek 
alól sorra kerülnek ki szépséges munkák: 
mézeskalács figurák, karácsonyfa díszek, 
csillogó meglepetések. Csattognak a 
pici ollók, cikáznak az ecsetek – nyo-
muk után egy-egy emlék születik. Zeng 
a csengő hangjuk a daloktól, szólnak a 
csengettyűk, illatozik a konyha a fahéj-
tól. Kis tündéreink csillogó tekintettel 
készülnek, s meleg szívvel gondolnak 
arra, hogy milyen jó adni és nem csak 
kapni. 

Köszönjük a Márai Művelődési Ház 
dolgozóinak felkérésüket a fenyőfa feldí-
szítésére! | •

Szeretettel kíván örömteli készülő-
dést, Áldott, Békés Karácsonyi ünnepe-
ket a Tündérkert Óvoda apraja és nagy-
ja Halásztelek lakóinak!

KÖSZÖNET VÁROSUNK  SZOCIÁLIS 
BIZOTTSÁGA FELÉ

Ezúton szeretnénk megköszönni a Tün-
dérkert Óvoda dolgozói és gyermekei 
nevében a Szociális Bizottságnak, hogy 
a 2021. októberben szervezett  Mesena-
pokon a Teázó bevételéből 20.000Ft-ot 
intézményünk lakóinak ajándékoztak!

Az összegből minden csoport írósze-
reket, színes ceruzákat kapott! | •

KARÁCSONYI JÓTÉKONYSÁGI VÁSÁR A 
TÜNDÉRKERT ÓVODÁBAN

A tavalyi évhez hasonlóan a Tündérkert 
Óvoda lelkes szülői munkaközössége és 
a Tündérkerti Óvodásokért Alapítvány 
összefogott és november elején elindí-
totta internetes, licites  oldalát. A cél, 
hogy ebben az évben is minden óvodai 
csoport karácsonyi kívánsága teljesül-
jön. Hálásan köszönjük az SZMK szü-
lőknek, a moderátoroknak a rengeteg 
szervezési munkát,  továbbá minden 
felajánlást, licitálást, vásárlást a kedves 
részt vevő családoknak, cégeknek! | •

KRISZTUS SZÜLETIK! 
DICSŐÍTSÉTEK!
Így köszöntjük egymást mi görög-
katolikusok a karácsonyi időszakban. 
Közeleg az év legmeghittebb ünnepe a 
karácsony. Már készülünk rá, egyfelől 
a vasárnapi újabb gyertyagyújtással, 
másfelől a Szenteste és az azt követő 
csodálatos napok megtervezésével. A 
lelkünk és a testünk is ugyanazt akarja, 
kilépni a hétköznapok versenyfutásából, 
együtt lenni a szeretteinkkel, önfeledten 
játszani a gyermekeinkkel, unokáinkkal. 
Egyszóval, nagyon várjuk a karácsony 
nyugalmát. Papként, elsősorban a 
lélek nyugalmára és megtisztítására 
helyezem a hangsúlyt. Olyan az 
ünnepünk, amilyen a felkészülésünk. 
A vasárnapi Szentliturgiáink már a 
karácsony fő üzenetére hangolnak 
minket, azaz Krisztusunk születésére. 
Egyre erősebben kezdjük látni a 
betlehemi barlang-istállót, a jászlat, a 
pásztorokat, így mi is ott kezdünk lenni 
a születés helyén. Ugyanakkor bennünk 
is egyre érezhetőbb módon újra és újra 
megszületik Jézus a megváltó. Amikor 
a karácsonyi templomi szertartásaink 
után hazatérünk és Szenteste a család 
karácsonyfája mellett is elénekeljük a 
Mennyből az angyalt és szeretteinkkel 
együtt bontogatjuk az ajándékainkat, 
gondoljunk arra, hogy a legfőbb ajándék 
maga Krisztus. | •

Áldott karácsonyt és boldog 
új évet kívánok a görögkatolikus 
egyházközségünk nevében is minden 
olvasónak:  Gábor atya

 
Szertartásaink: december 24-én 16 órá-
tól kántáló mise, 25-26 és január 1-én 
a szokott időben 9.30-kor kezdődnek az 
ünnepi Szentliturgiáink.

„KISGYERMEKKÉNT 
JÖTT KÖZÉNK”
A 38-as Eucharisztikus Kongresszus 
óta énekeljük lelkesen: „Egykor értünk 
testet öltött, kisgyermekként jött 
közénk...» Ó milyen boldogok lehettek 
az akkori emberek, sóhajtunk fel! Milyen 
boldog lehetett Szűz Mária - gondolnánk 
szent irigységgel. De hallgassuk csak 
Krisztus szavait: „Aki teljesíti  Menyei 
Atyám akaratát...az nekem mind test-
vérem, nővérem és anyám”! És figyeljük 
csak hogyan bontja ki Szent Ágoston: 
«Szűz Mária többre tartotta azt, hogy 
Krisztus tanítványa lett, mint azt, hogy 
Krisztus anyja volt... sőt hűségesebben 
őrizte lelkében az isteni igazságot, mint 
méhében a magzatot”.

Akkor Karácsonyra bennem is meg 
tud születni az Ige? Meg tud foganni 
és meg tud születni, ha úgy fogadjuk, 
amint a próféta írja:”Ha szavaid elém ke-
rültek, csak úgy nyeltem őket; kedvem 
telt szavadban és öröme szívemnek”(Jer 
15,16). És akkor „Az Ige testté lett” már 
nem csak múlt, hanem örök jelen - ben-
nünk és köztünk. És az is örök jelen, amit 
üzen: emberi személyiségünk értéke.  
Mert amint a régiek tanították; azzal, 
hogy Krisztus emberré lett „egészen az 
Istenig magasztosul fel az emberi test - 
emberségünk”! A Karácsony, embersé-
günk, személyiségünk értékét is vissza 
adja! Ez az igazi megváltás!

Kispál György plébános

„NE CSAK LÁSS,
LÁTSZÓDJ IS!”
Nagy Barnabás alpolgármester, Mekker 
Attila önkormányzati képviselő, a Pest 
Megyei Rendőr-főkapitányság Sziget-
szentmiklósi Rendőrkapitányságának 
rendőrei és a Halásztelki Önkormányzati 
Rendészet munkatársa várta a Halász-
teleki Hunyadi Mátyás Általános Iskola, 
Gimnázium és AMI kerékpárral közleke-
dő tanulóit.

A közösen szervezett közlekedésbiz-
tonsági akció nagy sikert aratott, hiszen 
sok diák kerékpárral jár minden nap is-
kolába.

Az alpolgármester és a képviselő Kis 
Gábor közterület-felügyelővel segítettek 
felszerelni a biciklikre a lámpákat, illetve 
a rendőrökkel közösen hasznos ajándék-
tárgyakat is szétosztottak a diákok közt, 
amelyek hozzájárulnak a biztonságo-
sabb közlekedéshez.

A rendőrség két rollerrel közlekedő 
tanulót is meglepett egy-egy csomaggal.

Köszönjük a segítséget es közremű-
ködést a szervezőknek és résztvevők-
nek egyaránt! | •

SZÉPKORÚT KÖSZÖNTÖTTÜNK
Városunkban december 2-án ünnepelte 90. születésnapját Liebher Józsefné. 

Születésnapja alkalmából Szabó Tibor polgármester és Nagy Barnabás alpol-
gármester adott át ajándékkosarat és virágcsokrot, amelyeket Halásztelek Város 
Önkormányzata biztosított, illetve nevére szóló emléklapot.

Isten éltesse születése napján, kívánunk jó egészséget és sok boldogságot a 
további években. | •
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Halásztelek képviselő-testülete 2021. 
november 22-én közmeghallgatást tar-
tott, amelynek legfontosabb része a 
gazdasági- és pénzügyi helyzetről szólt. 
Ez utóbbi sikersztori, hiszen a 2019-es 
csődközeli helyzet nem egészen két év 
alatt rendeződött: a felelős gazdálkodás 
és rendkívüli állami támogatás hozta 
meg a pénzügyi konszolidációt. Idén 
nyártól az önkormányzat folyószámlája 
pozitív tartományba került, azaz már 
nem hitelből élünk! Ellenben a tábla 
kitehető: Halásztelek megtelt!

Tavaly a járvány miatt nem volt közme-
ghallgatás, ezért Szabó Tibor polgár-
mester két év eredményeiről számolt 
be. Elmondta, hogy először a választás 
után egy évvel, 2020 szeptemberben az 
adóbefizetések után, ha rövid időre is, 
de pozitív tartományba került az önkor-
mányzat számlája. Novemberben kelle-
mes meglepetés következett: a kormány 
Halásztelek támogatásáról döntött. 

Halásztelek 500.000.000 forint rend-
kívüli támogatást kapott. Az összeget a 
fennálló hosszúlejáratú hitelek csökken-
tésére fordíthattuk. 

Hosszúlejáratú hitelünk a 2019. no-
vemberi 806 millió forintról, 2021. no-
vemberben 311 millió forintra csökkent. 
Várhatóan 2022. januárra már 300 mil-
lió forint alá kerülhetünk – jelentette ki 
a polgármester. Mint mondta, az éves 
hiteltörlesztés a 2019-es évi 130 mil-
lió forintról, 2021-től 30 millió forintra 
csökkent. 

A 2020-as pályázatokkal kapcsolat-
ban a polgármester arról számolt be, 
hogy mivel a kiírt pályázatok önerőt 
csak a megvalósítás évében kívántak, 
két nagyobb pályázatot is benyújtottak. 
Az egyik az önkormányzati konyha felújí-
tása volt, a másik útfelújítási lehetőség. 
Rendkívüli önkormányzati támogatás 
(REKI) kérelmet 2019-től 2021-ig négy 
alkalommal nyújtottak be.  

Ugyan márciusban és szeptember-
ben az iparűzési adó (IPA) felezése miatt 
kisebb bevétel érkezett az önkormány-
zat számlájára, mégsem szenvedtünk 
hátrányt. 

A kormány a cégek számára adott 
kedvezményt magára vállalta, az adó-
hatóság nyilvántartása szerinti összeget 
a város megkapta. 

A Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV) 
IPA kiegészítése júniusban és október-
ben érkezett meg. 2021. nyarától az 
önkormányzat folyószámlája pozitív tar-
tományba került, azaz már nem hitelből 
élünk – hangsúlyozta a polgármester.

A város hivatalának és intézménye-
inek dolgozói példás munkájukkal ré-
szesei voltak a pénzügyi stabilizációnak. 
Szabó Tibor polgármester köszönetet 
mondott a polgármesteri hivatal, óvo-
dák, bölcsőde, családsegítő, gyermekjó-
léti szolgálat, önkormányzati konyha, a 
közművelődési intézmény és a HATE dol-
gozóinak. A jelenlevők tapssal köszön-
tötték a városi intézmények dolgozóit. 
Sokat köszönhetünk a halásztelki cégek-
nek, vállalkozóknak. Végig mellettünk 
állt a számlavezető bankunk, tanácsaik 
nélkülözhetetlenek voltak – mondta a 
beszámolóban Szabó Tibor. Köszönjük 
Bóna Zoltán országgyűlési képviselőnek 
a sok segítséget, végig az önkormányzat 
mellett, a város mellett állt.

A város épületeiben évek óta elma-
radt munkákat végeztek el a polgármes-
ter kollégái, a javításokat, karbantartá-
sokat saját dolgozókkal oldották meg. 

Az intézmények festése már 2020-
ban elkezdődött, az intézményveze-
tőkkel egyeztetve. A városüzemeltetés 
számára két használt, de jó állapotú te-
hergépkocsit vettek a megtakarításokból 
és a szerszám- és gépállomány is sokat 
fejlődött. A HATE Kft. gazdálkodása és 

munkája nagyban járult hozzá az anyagi 
helyzet stabilizálódásához.

Napjaink égető problémái: gyermek- 
és felnőtt egészségügy

Két év alatt rengeteg gond is előtérbe 
került – mondta Szabó Tibor. Ezek közül 
a legégetőbb a helyi egészségügy közel 
harminc éve „mozdulatlan” állapota. 
A működő rendszer persze nem kívánt 
volna folyamatos aktív foglalkozást, de 
a város lakossága hirtelen és igen nagy 
számban nőtt meg. Az igazán örvende-
tes gyermeklétszám növekedést nem 
követte a gyermekegészségügy fejlesz-
tése. Ezzel kapcsolatban a polgármester 
kifejtette: 2019-ben már utolsó felszó-
lítást kaptunk az ANTSZ-től a védőnők 
elhelyezésére. Az iroda helyzetét vi-
szonylag gyorsan sikerült megoldani, de 
vizsgáló nincs. A gyermekorvosi rendelőt 
használják jelenleg két műszakban, 
megosztva a védőnők és a doktornő. A 
helyhiány miatt már lassan két hónapja 
azzal kell foglalkoznunk, hogy a lehető 
leggyorsabban kell létrehozni egy két 
vizsgálós, nagy várótermes rendelőt, 
ahová vagy a védőnők tudnak költözni.  
A város egyetlen gyermekorvosa 2019-
ben befejezte aktív munkáját. A követke-
ző másfél évet helyettesként látta el egy 
ráckevei doktornő és férje. A praxisban 
2019-ben cirka 1200 gyermek kártyá-
ja volt. 2021-ben egy fiatal doktornő 
érkezett, aki átvette azt. Fél év alatt az 
ellátandó gyermeklétszám 1800 fölé 
emelkedett. Ma kétségbeejtő helyzeten 
próbál úrrá lenni, de az ereje és a tü-
relme fogytán. Jelenleg a legfontosabb 
feladatunk, ami mindent megelőz: má-
sodik gyermekorvosi praxist kell nagyon 
gyorsan létrehoznunk. A gond, hogy 
nincs rendelő! A rendelők megosztott 
használata csak adott tevékenységnél 
lehetséges, azaz felnőtt háziorvosi kör-
zet rendelőjébe nem lehet váltásban 
gyermekorvos. „Kérem a szülőket, hogy 
a megoldásig fokozott türelemmel, sze-
retettel segítsék gyermekorvosunkat!” 
– emelte ki a polgármester. 

A felnőtt háziorvosi szolgálatról szól-
va a polgármester elmondta: két idős 
orvos van, akik közül az egyik 2022-ben 
tervezi munkájának a végleges befe-
jezését. Az egyik fiatal orvos januárra 
mondta fel a szerződését, így hirtelen 
két háziorvosi körzet üresedik majd meg. 
Ami ebben a legnagyobb gond: az ön-
kormányzatnak egyetlen rendelője van, 
a Kisgyár utca sarkán levő épületben. Az 
1-es, a 2-es körzet rendelője magántu-
lajdon, amelyet a tulajdonos orvos hasz-
nál. A 3-as körzet, és a gyermekorvosi 
rendelő bérlemény. A 2. fogászati körzet 
és az iskola és gyermekfogászat épülete 
szintén magántulajdon, a benne dolgozó 
orvosok bérlik.  Szükséges lenne az ötö-
dik háziorvosi körzet. 

A város 2019-ben, az átvételkor nem 
rendelkezett építésre alkalmas terület-
tel, telekkel. Egyetlen terület lehet al-
kalmas fejlesztésre, az a volt „SZIMFI” 
irodaház telke. A rajta álló épület több 
ok miatt se alkalmas a felújításra: nincs 
meg se valamikori terve, se építési enge-
délye, se használatba vételi engedélye – 
azaz a látszat ellenére jogi értelemben 
nem létezik. A felújítása akadályokba 
ütközik, pályázati forrás nem kérhető 
nem létező épületre. Az épület felújítása 
az ötvenes években alkalmazott techno-
lógia, a lapostető 15 éves hiánya miatt 
műszakilag nem egyértelmű. A bontás 
költségeit eddig nem mérték fel, mert a 
hiányzó iratok beszerzésében bíztak.

Napjaink égető problémái: utak, közvi-
lágítás, közlekedés, parkolás

A hirtelen növekedés átka, hogy a teljes 

mértékben magánberuházások általá-
ban a beruházók számára voltak siker-
történetek – fogalmazott a polgármes-
ter. Kifejtette: a város jellemzően csak a 
keletkezett terheket kapta: útépítések, 
csapadékvíz-gondok, közvilágítás. A 
gyermekintézmények kapacitása nem, 
vagy csak nagyon kis mértékben követte 
az igényeket. 

A város belső közlekedése frekventált 
helyeken és időszakokban borzalmas. 
A jelenleg futó építkezések befejezése 
után mindenképpen át kell gondolni a 
belső forgalmi rendet. 

Sokan kérik utcák egyirányúsítását: 
ez nem egyszerű, hiszen jellemzően napi 
1-2 órás forgalomnövekedés miatt sokan 
kényszerülnének felesleges kerülőkre. 

Sok a panasz a közterületi parko-
lással kapcsolatban: a sűrű beépítés 
miatt rengeteg gépkocsit tartanak ál-
landóan közterületen. Ez nem csak a 
közlekedésben okoz gondot, hanem 
például a téli síkosság mentesítésnél – 
a tolólapos gép nem tud minden utcán 
elmenni a szűk hely miatt. A szikkasz-
tóárkok betemetése már halásztelki 
népszokássá vált, nagyobb csapadék 
idején a mélyebben fekvő területeken 
élők panaszáradata érkezik – nem rit-
kán a betemetőktől. A szabályzás nem 
történhet indulatok mentén, vagy át-
gondolatlanul! – hívta fel a figyelmet a 
polgármester.

A városon keresztülvezető II. Rákóczi 
Ferenc út újra telített a reggeli és a dél-
utáni órákban. A Csepel-sziget lakosság-
száma évekkel ezelőtt elérte az élhető 
lélekszámot, a közlekedők folyamatosan 
keresik az alternatív utakat – ezzel nem 
lehet mit kezdeni, a helyi szabályzás nem 
tud megoldást hozni. A belterületünkön 
el kell gondolkodni akár sebességkorláto-
zás bevezetésén is. Addig persze felesle-
ges, amíg nincs megfelelő ellenőrzési le-
hetőség, amely már nem önkormányzati 
hatáskör – állapította meg Szabó Tibor.

Napjaink égető problémái: Halászte-
lek megtelt! Belterületbe-vonások, 
építkezések

Ezzel kapcsolatban a polgármester el-
mondta, hogy a lakosság számára is egy-
re láthatóbb, hogy Halásztelek megtelt, 
hiszen a közigazgatási határainkon belül 
már szinte alig van külterület. Az utak te-
lítve, az utcákon jó, ha egy sáv járható. 
A gyerekeket zsúfolt óvodákba préseljük 
be. Az egyetlen bölcsőde 70-90 gyereket 
kell elutasítson. Az iskolai férőhely az 
állami iskolában már nagyon szűkös, a 
Bocskai nélkül összeomlott volna a helyi 
oktatás. 

A már belterületi és beépíthető in-

gatlanok beépítésével az önkormányzat 
nem tud mit kezdeni. Nincs jogi lehető-
ség az építkezések megtiltására, leállítá-
sára. Azt, ami lehetséges volt, mármint 
az 1 telek, 1 lakás, az új HÉSZ (Helyi Épí-
tési Szabályzat) elfogadásával létrejött. 
Az elkezdett és bejelentett építkezések 
ettől függetlenül folyhattak tovább a 
régi HÉSZ szerint. 

Évekig gyakorlat volt, hogy a bel-
területbe-vonás áraként befizettek a 
tulajdonosok kétmillió forintot. A befi-
zetett összegeket nem különítették el, 
nem az adott területre fordították. Ma 
úgynevezett követő üzemben vagyunk. 
Az új területeken szinte sehol se épült 
pormentes út, sok helyen közvilágítás 
se. Most az egyéb bevételeinkből kell a 
hiányosságokat pótolni. Ez nem megy 
egyszerre – jelentette ki Szabó Tibor.  

Amire nem figyelt senki: a tököli 
szennyvíztisztító kapacitása elfogyott. 
Annyira, hogy 178 köbméterrel túl va-
gyunk a halásztelki napi kontingensen. 
A csatornát, illetve a vizet csatorna hi-
ányában nem köti be a Fővárosi Vízmű-
vek. Az év elején bevezetett teljes tiltást 
2021. december 31-ig úgy függesztet-
ték fel, hogy gerinc már nem építhető, 
csak ott lehet bekötést kérni, ahol már 
kiépített gerincvezeték van. Emiatt a 
belterületbe-vonásokat a szennyvíztisz-
tító bővítéséig csak rendkívüli esetben, 
közérdekből fogjuk engedélyezni. Amit 
még tudni kell: a belterületbe vont tel-
kek adókötelesek, így a beépíthetőségig 
csak kára keletkezne a tulajdonosnak.

Fejlesztési tervek és célok

A fejlesztési terveket úgy tudjuk a napi 
élethez alakítani, hogy a célokat össze-
írjuk, látva a gondokat, a lakossági igé-
nyeket észlelve – hangsúlyozta a polgár-
mester. Véleménye szerint fontos, hogy 
a kiírt pályázatokhoz is kell igazodnunk, 
így a kiírásokban szereplő témakörök 
esetleg időben megelőzhetik a fontossá-
gi sorrendet. A fejlesztésekhez terveket 
kell készíttetni. A tervek és engedélyek 
rendelkezésre kell álljanak a pályázatok 
beadásához, de sajáterős beruházások-
hoz is. Jelenleg útépítések tervei, köz-
világítás bővítésének tervei készülnek. 
Több elképzelés előkészítő szakaszban 
van. A közmeghallgatáson elhangzott az 
is, hogy a polgármesteri hivatalban nem 
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a   Keresse biztosítási szakértő 
kollégáinkat és válasszon

 14 biztosító kedvező ajánlatai közül!

Gondoskodjunk együtt 
szeretteinkről

az év minden napján!

volt 2020-ig beruházási osztály vagy szak-
ember – ma már az is van, amely jövőre 
várhatóan két főállású és egy négyórás 
státusszal üzemel. (A beruházási osztály 
feladata a tervek, fejlesztések előkészíté-
se, pályázatok figyelése és benyújtása, a 
megvalósulás folyamatának követése.)

A városban működő vállalkozások 
befizetett adóik mellett számos alkalom-
mal ajánlották fel a segítségüket. A „na-
gyok” és a kisvállalkozók is érezhetően a 
város mellett álltak, Halásztelek közös-
ségéhez tartoznak és igazi lokálpatrióta-
ként vannak jelen. Köszönjük!

Kérdések, javaslatok, észrevételek

Ezúttal is számos kérdés érkezett a pol-
gármesterhez, amelyek főként az útépí-
tésekkel, beruházásokkal, oktatási- és 
nevelési intézményekkel, egészségügy-
gyel, utcák egyirányúsításával voltak 
kapcsolatosak. Szabó Tibor a beszámo-
lójában ismertetett pontok alapján vála-
szolta meg azokat.

Rendeződhet a posta áldatlan helyzete

A közmeghallgatáson Nagy Barnabás al-
polgármester arról számolt be, hogy ha-
marosan új helyszínre költözhet a posta. 
Mint monda, ez nem a város, hanem 
a Magyar Posta hatásköre, a jelenlegi 
helyzet viszont nem tartható tovább. 
Köszönhetően Fónagy János parlamen-
ti államtitkárnak, illetve Bóna Zoltán 
országgyűlési képviselőnek és Szabó 
Tibor polgármesternek, megindultak az 
egyeztetések az új ingatlan kijelölésével 
kapcsolatban. 

Az alpolgármester a közvilágítással 
kapcsolatban a polgármester gondolata-
it kiegészítve arról beszélt, hogy sok he-
lyen korszerűsítették a rendszert, LED-es 
lámpatesteket szereltek fel: a lámpates-
tek cseréje mellett 35%-os sűrítés tör-
tént. Új lámpák rendelése is történt. A 
kivitelezés előkészítése, tervezése folyik 
azokban az utcákban, ahol nincs oszlop.

Az útfelújításokkal kapcsolatban el-
hangzott: az Ilona utca első 500 méte-
res szakaszának felújítása- kivitelezése 
2022-ben elkészül, mindkét oldalon 
szegély is épül. Az Akácos utca építésé-
re pályázat lett benyújtva. Az útalapokat 
megerősítik a Merkúr utca, Vásárhelyi 
Pál és Szilárd Leó utcákban. | •

Bódy Géza



HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ • 2021. DECEMBER 4

HIRDESSEN ÖN IS

A HALÁSZTELKI HÍRMONDÓBAN!
HIRDETÉSFELVÉTEL:  A POLGÁRMESTERI

TITKÁRSÁGON, 06-24-517-271, 06-20-214-9612
HIRMONDO@HALASZTELEK.HU

  W3 Konténer Kft. 
 

    Ezen kívül kiszállítunk 

Építkezik, és túl sok a sitt?  
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KARÁCSONY 
MÁS NÉZŐPONTBÓL
Amikor János apostol az evangéliumá-
ban (1,1-14) az első karácsonyról ír, nem 
Jézus születésének az eseményeit írja le, 
mint más evangélisták, hanem arra teszi 
a hangsúlyt, hogy kicsoda Jézus, aki ka-
rácsonykor megszületett.

Azt írja róla, hogy az „Ige testté 
lett”, tehát Isten emberré lett és „közöt-
tünk lakott”: a láthatatlan, a távolinak 
gondolt, a megközelíthetetlen Isten 
testet öltött és közel jött Jézusban. 
Amikor itt volt e földi létben, közöttünk 
lakott, szó szerint visszaadva: közöttünk 
sátorozott. Jézus korában ez a kifejezés 
azt jelentette, hogy valaki megérkezik 
valahová, és nem akar továbbmenni, 
hanem le akar telepedni, oda szeretne 
költözni. Jézus nem egy protokoll látoga-
tást tett nálunk, hanem szeretne velünk 
lenni, nemcsak karácsony ünnepén egy 
kis időre, hanem mindenkor. Szeretne 
velünk lenni abban világban, amiben 
mi is élünk: örömeink és szomorúsá-
gaink, álmaink és vágyaink, bukásaink 
és kérdéseink között. „Magasságban és 
szentségben lakom, de a megtörttel és 
alázatos lelkűvel is. Felüdítem az alá-
zatosak lelkét, felüdítem a megtörtek 
szívét.” (Ézs 57,15b) Az ember nem tud 
felemelkedni Istenhez, nem tudja ma-
gát megváltani sem, de Isten közel jön 
az emberhez, megváltást, világosságot, 
megújulást hoz, ha valaki helyet ad Neki 
az életében.

János evangéliumában azt olvassuk 
Jézusról, hogy Ő az „igazi világosság”. 
Létezik olyan világosság is, ami nem iga-
zi. Egy ruhának a színe, árnyalata néha 
egészen másnak tűnik lámpafénynél és 
a napfényben. Amikor valaki találkozott 
Jézussal, mindig más megvilágításban 
látta a nehézségeit, a döntéshelyzete-
it, önmagát is, a másik embert is, azt is, 
hogy mit jelent szeretni. Az Isten kará-
csonykor Jézusban emberré lett (a kará-
csony szó megtestesülést jelent), ebbe a 
földi, tökéletlenné lett világba belépett a 
tökéletes Isten, és hozott bűnbocsánatot, 
újrakezdést, üdvösséget, és hozott olyan 
világosságot és olyan reményt, ami előtte 
nem volt ismert, hozott isteni, Istenre jel-
lemző szeretetet, amely felülemelkedik 
minden érdemtelenségen, és a keresztet 
is vállalja értünk, és olyan békességet, 
„amely minden értelmet felülhalad”. Jé-
zusban új élet lehetősége, és az Isten or-
szága nyílt meg számunkra. | •

Jelényi László református lelkész

Szeretettel várunk Mindenkit ünnepi 
alkalmainkra: 24-én du. 3-tól; 25-én 
9.30-tól; 26-án 9.30-tól. 
Honlapunk címe: halasztelek.ref.hu


