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ŐSZI  VIGADALOM  

 

HALÁSZTELEK
Németh Ferenc Sportcentrum

                  2022. szeptember 24. szombat 8:00-20:00 

       8.00 Hagyományteremtő bográcsgulyásfőző verseny
       9.30 Jótékonysági futás Pöttöm Panniért

11.00 Megnyitó hangverseny – Bocskai István 
                Református Oktatási Központ fúvószenekara

12.00  Kisbogár Duó gyermekműsora
13.00  Polgármesteri köszöntő
13.30  Főzőverseny eredményhirdetése
14.00  Székely Műhely Társulás zenekar műsora
14.30  Überraschung Tánccsoport Szigetcsép
15.00  Zumba – Forrai Somával
15.30 Adományátadás
16.00 Garabonciás Néptáncegyüttes
17.00  Tombola
18.00  GROOVEHOUSE Együttes

Aki megéhezik, megkóstolhatja Bükkös Kati gulyását, de lesz 
lángos, kürtőskalács is…

EGÉSZ NAPOS PROGRAMOK

KENDERKÓC Népi Játszóház
                                                  Kézműves sátor, EGYMI sátor, 
                                   Vöröskeresztes sátor, Családsegítő sátor
                                                                                      Arcfestés

Terápiás kutyakuckó
Tűzoltóautó

Íjászat
Szőlőpréselés, mustkóstolás 
Kézműves termékek vására

ADOMÁNYOKAT PÖTTÖM PANNI GYÓGYÍTÁSÁNAK 
SEGÍTÉSÉRE ELFOGADUNK!

A BELÉPÉS ÉS MINDEN PROGRAM INGYENES!

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

2022. AUGUSZTUS 20. 
ELŐRE, ÉS
NEM HÁTRA! 
„Irgalmasságot akarok, nem áldozatot. 
Légy türelmes mindenekhez, nemcsak 
a hatalmasokhoz, hanem azokhoz, akik 
nem férnek a hatalomhoz. Azután légy 
erős, nehogy a szerencse túlságosan fel-
vessen, vagy a balsors letaszítson… Légy 
szelíd, hogy sohase harcolj az igazság el-
len. Légy becsületes, hogy szándékosan 
soha senkit gyalázattal ne illess.”

Szent István királyunk intelmei Imre 
herceghez több mint ezer év után is ér-
vényesek, különösen most, ezekben a 
nehéz években: járvány, háború, nem-
zetközi gazdasági és geopolitikai válság 
súlyt bennünket. Mégis ünnepelni jöt-
tünk – ünnepelni államalapításunkat. 
Ünnepelni szabadságunkat, törekvésün-
ket a függetlenségünkre – mondta Sza-
bó Tibor polgármester Államalapításunk 
ünnepén augusztus 20-án a Malonyai 

Kastélyban tartott rendezvényen. Bóna 
Zoltán országgyűlési képviselő a kitar-
tásról, a háború okozta nehéz gazdasági 
helyzetről és türelemről beszélt, hang-
súlyozva, hogy ennek ellenére hazánk 
előre megy és nem hátra. Ehhez azon-
ban összefogásra van szükség, amely 
elengedhetetlen országunk függetlensé-
gének megtartásához – mondta. 

Az ünnepi beszédek után Prodán Gá-
bor görögkatolikus esperes celebrálásá-
val és a történelmi egyházak áldásával 
került sor az új kenyér megszentelésére. 

Az eseményen – a hagyományoknak 
megfelelően – átadták a Halásztelek Vá-
rosáért Díjat. Az elismerést idén Szlovák 
Terézia és Mlecsenkov László kapta. A 
megemlékezésen fellépett az Akkordian 
Gitárduó, Királyné Vaskó Erzsébet, Ódor 
Cintia, illetve a Halásztelki Mozgáskor-
látozottak és Nyugdíjasok Egyesülete. •

Bódy Géza 
Fotók: Domán Gergő

AZ IDEI KITÜNTETETTEK: 
SZLOVÁK TERÉZIA
Terike férjével és fiával Budapestről köl-
tözött Halásztelekre 2000-ben. Nagyon 
megtetszett nekik a rendezett, falusias 
környezet. Gyógypedagógus-logopédus-
ként nyugdíjazásáig a Patrona Hungariae 
Katolikus iskolában tanított Budapesten. 
Halásztelekre költözésük kezdetétől sok 

helyi tanítványa is volt, nagyon szívesen, 
szeretettel emlékszik rájuk. Ma minden-
napjai fontos része, hogy iker unokái 
boldog nagymamája.

Rövid idő elteltével bekapcsolódott 
a Halásztelki Református Egyház életé-
be. A református egyház presbitere és 
gondnoka volt több cikluson keresztül. 
Kezdeményezője és szervezője volt 10 
éven át az Adventi hangversenyek a 
templomokban című decemberi, vasár-
napi alkalmaknak. 2010-től tagja volt az 
Összefogás Halásztelekért Egyesületnek. 
Az egyesület nevéhez fűződik többek 
közt a Petőfi szobor és a Petőfi kert lét-
rehozása, a vörösiszap katasztrófa okán 
a devecseri adománygyűjtés, a triano-
ni megemlékezések megszervezése, a 
Szentegyházi Filia Kórus fellépése, Mága 
koncert, nemzeti ünnepeken való aktív 
részvétel. Személyesen szervezte a Re-
formátus Egyházi Kórus, a Bocskai mű-
vészeti iskola növendékeinek, valamint a 
Patrona iskola táncosainak, zenészeinek 
halásztelki szerepléseit.

2021. januárban megalapították a 
Halásztelki Civil Társaságot, amelynek 
elnökévé őt választotta a tagság. A tár-
saság törekszik az Isten, Haza, Család 
fogalmak köré rendezni programjait. 
Halásztelek város örömére és közremű-
ködésével közösséget építenek.

Magánemberként támogat, segít 
több halásztelki rászorulót, részt vesz a 
Jobb adni Református Szeretetszolgálat 
munkájában. Személyiségéből fakadóan 
közösségi ember, aktív, jó szervező, kör-
nyezetének motorja.

Hitvallása, hogy minden embernek 
használnia kell Istentől kapott talentu-
mait a többi ember javára. •

MLECSENKOV LÁSZLÓ
Születése óta, immár 46. éve él Halásztel-
ken. Kétgyermekes édesapa. Nagyobbik 
gyermeke 18 esztendős leánya. Gyerme-
kei már az ötödik generációt képviselik 
a család életében Halásztelken. Gyógy-
tornász feleségének rendkívül hálás a 
helytörténeti kutatómunkához felbe-
csülhetetlen értékű támogatásáért. Kö-

zépiskolát Dunaharasztiban, a Baktay Er-
vin Vízügyi Szakközépiskolában  végzett. 
Büszke rá, hogy alapító tagja lehetett az 
azóta már megszűnt helyi 1025. számú 
Vasvári Pál cserkészcsapatnak. 

Egyetemi diplomáit (történész il-
letve politológus) az Eötvös Loránd Tu-
dományegyetem Bölcsészettudományi 
és Jogi Karán szerezte. Ezt követően a 
Magyar Tudományos Akadémia Kisebb-
ségkutató Intézetének volt külsős mun-
katársa.

Immár 15. éve vállalkozóként szinte 
minden idejét a családfakutatás tölti ki, 
amelynek köszönhetően a Kárpát-me-
dence majdnem minden szegletében 
megfordult. László rendkívüli szenve-
déllyel foglalkozik helytörténettel. Lel-
kes lokálpatrióta.

2018-ban Halásztelek Város Önkor-
mányzatának megbízásából elkészítette 
a Malonyai-kastély történetét. Ugyan-
ebben az évben a tragikus sorsú Bátki 
család síremlékének felújítása és kibő-
vítése fémjelezte helyi kutatómunkáját. 
2021-22- ben Halásztelek második világ-
háborús polgári áldozatainak elérhető 
történetét kutatta szabadidejében. A vá-
ros az áldozatoknak emlékművet állított 
az idén László szervezésével, kutatásai 
alapján. Ebben az évben tervei szerint 
megjelenhet a helyi bolgárkertészek 
történetével foglalkozó könyv, amelynek 
szerzője.

Gyakorló katolikusnak vallja magát, 
tagja településünk római katolikus egy-
házközsége képviselő-testületének. Tá-
mogatja a keresztény felekezetek közti 
barátságot, az ökumenét.

Hitvallása: minden halásztelki egya-
ránt fontos, attól függetlenül, hogy mi-
óta él itt. •

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉST TARTOTTHALÁSZTELEK VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA SZEPTEMBER ELSEJÉN

• Döntés született a II. Rákóczi Ferenc út 68.sz.alatti kivett vendéglő ingatlan 
bérbeadásáról.

• Megszűnt a Református Egyházközséggel kötött bérleti szerződés az Iskola 
utcai óvoda épülettel kapcsolatban.

• Döntés született ingatlan bérlésről háziorvosi rendelő és szolgálati lakás cél-
ból.

• Elfogadták a gyermekorvosi rendelési idő módosítását.

Szlovák Terézia, Szabó Tibor, Mlecsenkov László, Nagy Barnabás
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P R O G R A M O K
A  M Á R A I B A N

 Városi Könyvtár
2314, Halásztelek, Erkel Ferenc utca 2-4.

halasztelekkonyvtar@gmail.com Telefon: 06 20/588-9487
Online kereső: http://remote.halasztelek.hu:54322/

BOR ÉS KÖLTÉSZET: 
A KÖZÉPPONTBAN PETŐFI SÁNDOR
2022.09.16. péntek 19:00 Márai Sándor Művelődési Ház, Szent László tér 1.
A Petőfi-estet az irodalom, a zene és a jó borok barátja nem hagyhatja ki! 
Az esemény meghitt jellegét borkóstolóval egybekötött baráti beszélgetés garantálja.

Irodalmi körkép: Szederkényi Krisztina, Családtörténet: Mlecsenkov László, Éne-
kelt versek: Igondáné Szilvásy Anna és Igonda László, Vers és felolvasás: Pálfay Kinga. 
Jegyárak: elővételben 3000 Ft, az előadás előtt a helyszínen 3500 Ft. Az összeg magá-
ban foglal 2 dl bort borkorcsolyával.

Támogatóink: Hermina Hidegkonyha, Györök Kft., Gaál Pincészet

MEGÚJULÁS
2022. június 20-tól kezdve a nyári leállás 
ideje alatt a Tündérkert óvoda 10 cso-
portszobája, a hozzájuk tartozó öltözők 
és folyosók új laminált padló burkolatot 
kaptak.

A Városüzemeltetési csoport munka-
társai ezzel párhuzamosan a csoportszo-
bákat is kifestették. A nyáron elkészült 
az Óvodai utcai épület kertjében a lo-
csolórendszer kiépítése.

Köszönjük a szülők együttműködését 
az átszervezések miatt, a Városüzemel-
tetési csoport és az óvoda dolgozóinak a 
megfeszített munkát, amit a ki- és bepa-
kolással, nagytakarítással kapcsolatban 
végeztek! •

BECSENGETTEK 
AZ ISKOLÁKBAN!
Halásztelek Város Önkormányzata ne-
vében Szabó Tibor polgármester, Nagy 
Barnabás alpolgármester a képviselők-
kel átadták a Bocskai István Református 
Oktatási Központ Általános Iskolájában 
és a Hunyadi Mátyás Általános Iskolá-
ban az első osztályos gyermekeknek az 
ajándékokat. 

Az iskolakezdési csomagok tartalma: 
ceruza-vonalzó-radír szett, szendvicsdo-
boz, gyerek láthatósági mellény, base-
ball sapka, natúr tornazsák.

Nagy örömmel fogadták a gyerkekek 
az ajándékokat. •

Boldog diákéveket kívánunk!

Halásztelek Város Önkormányzata nevé-
ben augusztus 25-én Kardos Elemérnét 
köszöntötte 90.születésnapja alkalmá-
ból Szabó Tibor polgármester, Nagy 
Barnabás alpolgármester és Popova 
Alexandra képviselő. •

Jó egészséget kívánunk!
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Nyolcadikosok számára, 
a Bocskai István 
Református Oktatási Központban:
október 11-12.  8.00 h
november 8-9.  8.00 h
A rendészeti és honvédelmi nyílt nap:
november 10.  8.00 h

https://birokhalasztelek.hu/
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A BOCSKAIBAN!

TECHNIKUM
• informatika és távközlés

• gazdálkodás és menedzsment

•	mezőgazdaság	és	erdészet

• rendészet és közszolgálat

• honvédelem

GIMNÁZIUM
•	nyelvi	előkészítő 
 évfolyam

Ingyenes felvételi 
előkészítő 
november	11-től!

A Halásztelki Református Egyházközség 
1999-ben vette át Halásztelek Nagy-
község Önkormányzatától a Halásztelki 
Kertészeti Szakközépiskola fenntartói 
jogát. A főváros vonzáskörzetében talál-
ható település népességének lélekszá-
ma azóta megkétszereződött. A képzési 
rendszer módosításának szükségességét 
a fenntartó és az intézmény azonnal fel-
ismerte. A középiskola szintjén elindult 
a gimnáziumi nevelés-oktatás, valamint 
a mezőgazdaságon kívüli más ágazatok 
szakmai oktatása, azonban a középisko-
lai beiskolázás szükségessé tette az álta-
lános iskola 2004. évi alapítását, az alap-
fokú oktatás pedig azonnal igényelte az 
óvoda létrehozását 2006-ban.

Az óvoda elhelyezését a fenntartó 
saját ingatlanban nem tudta biztosíta-
ni, így az önkormányzathoz fordult az 
Iskola utcában található ún. „Kisiskola” 
bérletének érdekében. A pozitív válasz 
után így jöhetett létre a kétcsoportos 
Lámpás Református Óvoda, mely esz-
tendőről esztendőre 50-60 gyermek fel-
vételével enyhítette a kötelező felada-
tellátás miatt a településre nehezedő 
nyomást. Éppen 10 esztendeje jött létre 
egy új intézményszervezési forma, az 
„oktatási központ”, melynek legkisebb 
tagintézményeként működött tovább 
az óvoda. 2015-ben elkészültek egy új 
háromcsoportos óvoda tervei, mellyel 
a fenntartó uniós pályázatot nyújtott be 
a ROP keretében. A döntéshozók azon-
ban nagyobb távlatokban gondolkoztak. 
E pályázat nem veszett kárba, ugyanis 
a terv része lett Magyarországi Refor-
mátus Egyház (MRE) Óvodafejlesztési 
Programjának, melyhez Magyarország 
Kormánya 35 milliárd Ft vissza nem té-
rítendő támogatást biztosított.

A MRE Óvodafejlesztési Programja 
2018-ban indult útjára, s a fejlesztés 
országos szinten 66 óvodát érintett, s 
közülük 49 helyen épült és épül új óvo-
da. Ennek a programnak lett részese 
a Bocskai István Református Oktatási 
Központ. A programban korszerű, a mai 
kor színvonalának megfelelő óvodák 
épülnek. 33 településen teljesen új óvo-
da épül, és 16 már létező óvoda kap új 
épületet. Ez utóbbi óvodákhoz tartozik a 
halásztelki Lámpás. A fejlesztés lehetővé 
tette, hogy az eredeti tervekkel ellentét-
ben 75 gyermek helyett 101 gyermek 
elhelyezését biztosítsák az új épület-
ben (ebből 14 gyermek számára a mini 
bölcsődei ellátást). A megnövekedett 
alapterület azonban új tervek készítését 
és ingatlan vásárlását tette szükségessé, 
mely két esztendő alatt bonyolódott le.

Miután 2021 márciusában kiadták 
az építési engedélyt, megkezdődhetett 
a Hold utcában a kivitelezés. Az új Lám-
pás óvoda 12 hónap alatt, 2022 áprili-
sára készült el. A használatbavételi és a 
működési engedélyek beszerzése után 
a 2022/23. nevelési évet az óvoda és a 
mini bölcsőde már a Hold u. 34. szám 

FELÚJÍTÁSOK A HUNYADI ISKOLÁBAN
Ezen a nyáron is fontos munkálatok zajlottak a Hunyadi Mátyás Általános Iskola, 
Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola falai között.

Bár ezekben a hetekben nem diákok, tanárok vették birtokba az intézményt, 
hanem különböző mesteremberek.

Több tantermet kifestettek és két épületben korszerűsítették az elektromos 
hálózatot. Várhatóan rövidesen megújul a C épületben található lift is.

Természetesen ezúttal sem maradhatott el a szokásos nagytakarítás, hogy az 
iskola szép, tiszta környezetbe fogadja a tanévkezdéskor a diákokat.    F. A. M.

TANÉVNYITÓ 
A HUNYADI ISKOLÁBAN
Igazi nyárbúcsúztató időben kezdődött 
meg a 2022-23-as tanév a Hunyadi 
Mátyás Általános Iskola, Gimnázium és 
Alapfokú Művészeti Iskolában.

A szemerkélő eső miatt ezúttal a B 
épület aulájában került sor az ünnepé-
lyes tanévnyitóra, melyen Szerényiné 
Sándorházi Anikó intézményvezető kö-
szöntötte az új- és a régi tanítványokat.

Az iskolába ebben a tanévben 1100 
gyermek jár, köztük nyolcvan elsős kis-
diák és hatvanhat kilencedikes kezdte 
meg az általános illetve a középiskolai 
tanulmányait.

Szellemi és testi fejlődésükről kilenc-
venegy pedagógus és tizenkét, a peda-

HOLLÓTÁBOR AZ ÚJ GIMNAZISTÁKNAK
Már hagyomány, hogy a Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Mű-
vészeti Iskola  kilencedikes diákjai a tanév kezdete előtt közös programokon vesznek 
részt. Idén augusztus 23-24-én tartották meg a Holló tábort ötven tanulóval a gödi 
Duna parton.

Nagy változást jelent a fiataloknak, amikor a nyolcadik osztály befejezése után 
megkezdik a középiskolai tanulmányaikat. A várakozás izgalma mellett azért sokukban 
van némi feszültség is, hiszen új környezetben, új intézményben, új diáktársak között, 
új tanárok előtt kell bizonyítani. 

A kezdeti nehézségeket, a változásból eredő gondokat enyhítendő rendezik meg 
évről évre a Holló tábort az iskola pedagógusai. Így a többnapos együttlét után már 
ismerősként köszönthetik egymást a diákok, s alkalmuk van megismerkedni az osztály-
főnökökkel is. S mint lenni szokott, idén is rendkívül jó hangulatban telt a táborozás. 
Jót szórakoztak a kötélpályán, a sárkányhajózás, a GPS-pontkeresés közben, küzdöttek 
a lézercsatán, de emlékezetes marad a túlélő túra és az esti fürdőzés a naplementében 
a Dunában.

A fiatalok Bánki Mónika, Hajasné Kara Erzsébet és Sipos Zsolt pedagógusok kísé-
retében vettek részt a táborozáson. •       F. A. M.

gógiai munkát segítő munkatárs gondos-
kodik.

A jeles napon az elsős kisdiákok 
Szabó Tibor polgármestertől, Nagy 
Barnabás alpolgármestertől, Stefanik 
Zsolt, Györök Zsolt Zoltánné és Popova 
Alexandra képviselőktől átvehették az 
önkormányzat ajándékát. •

fiedler

AZ ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE BERUHÁZÁS ELŐZMÉNYEI

NYÁR A MOSOLYTÁBOROKBAN,  Tűz- és balesetvédelem, közlekedésbiztonság
Az idei nyár sem múlt el Mosolytáborok nélkül, több mint kétszáz halásztelki gyermek játszott felhőtlenül és gazdagodott élményekkel a 
szervezett témaheteken: Harry Potter Varázslóképző, Rendőr leszek!, Elsős leszek, Intenzív Angol edzőtáborok és Erzsébet napközis illetve 
ottalvós táborok jelentkezésére is volt lehetőség. A bűbáj és varázslatok mellett a szervezők kiemelt figyelmet fordítanak a közlekedésbiz-
tonság, valamint a tűz- és balesetvédelmi játékos nevelésre is, ezért eszközökben és programokban is évről évre bővítik a repertoárt legin-
kább a témában szorosabban kapcsolódó heteken. A Rendőrtáborban Kis Gábor Halásztelek Város Önkormányzatának Közbiztonsági refe-
rense irányításával zajlott a Közlekedésbiztonsági Nap, ahol rollerekkel, közlekedési táblákkal, lámpákkal jelölt útvonalon közlekedhettek a 
gyerekek.  A katasztrófavédelmi napon A Ház–Tűz–Védő csapata érkezett tűzoltó autókkal a táborhelyszínre és bemutatójukkal színesítették 
a programokat. A rolleres játék mellett másik kedvenc a „ficánkoló gyerekek habbal oltása˝ volt.  Természetesen a tanulságos és látványos 
bemutatók után minden gyermek rendőr és tűzoltó is egyszerre szeretne lenni, de amíg eldöntik, addig a szervezők még biztosítanak lehe-
tőséget a gyakorlat megszerzésére.  Aki pedig a következő nyárig nem bír várni: a Ház–Tűz–Védő csapata kisebb – nagyobb rendezvényekre 
is hívható, a következő nyári táborokra pedig már decembertől érdemes figyelni és jelentkezni nehogy lemaradjatok! •
                              Vitányi Ágota, Mosolytáborok Halásztelek

alatt található épületben kezdhette el. 
Az épület ünnepélyes avatására 2022. 
szeptember 2-án került sor. A rendezvé-
nyen részt vett Latorcai János, a Magyar 
Országgyűlés alelnöke és Bóna Zoltán 
országgyűlési képviselő is.

Az új óvodában 3 db 25-25 fős és 1 
db 12 fős óvodai, valamint 2 db 7-7 fős 
mini bölcsődei csoport szobája találha-
tó, a hozzá tartozó öltözőkkel, mosdók-
kal, fejlesztő szobával, nevelőtestületi 
szobával, titkársági szobával, vezetői iro-
dával, tornaszobával és a vele összenyit-
ható aulával. Az udvaron két játszótér is 
található. A projekt teljes bekerülési ér-
téke 730,8 millió Ft. A fenntartó egyház-

község és a Bocskai 83,3 millió Ft önrészt 
(11,4%) biztosított.

A régi bérelt óvodaépületben – a 
„kis-iskolában” – a csoportszobák felújí-
tása után az önkormányzat 2 új óvodai 
csoportot tud indítani, így idén biztosí-
tott a város gyermekeinek óvodai ellátá-
sa. •               dr. Papp Kornél főigazgató
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HIRDESSEN ÖN IS A HALÁSZTELKI HÍRMONDÓBAN!
HIRDETÉSFELVÉTEL: A POLGÁRMESTERI TITKÁRSÁGON,

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

DUGULÁSELHÁRÍTÁS!
06  70  773 0761

Csatornatisztítás, kamerázás.
Helyi vállalkozó.

Pálfi József Károly ev.
14 éve az önök, 26 éve 

Pest megye szolgálatában.

      csőszaki

w w w. p o l g a r i b a n k . h u

Fix, sávos
kamatozású betét

Keresse kiemelt betéti ajánlatunkat!

a  0-5 hónap 3,00 % 3,00 %
a   6-10 hónap  5,00 % 4,00 %
a   11-15 hónap 8,50 % 5,47 %

Kamat EBKM15 hónapos lekötési idő

EBKM (évi)
a teljes futamidőre 5,47%                                  

Fenntartható betét

Részletes információért keresse fel fiókunkat:

Halásztelek,
II. Rákóczi Ferenc út 50-52.

a   Telefon: 24/532-410
A hirdetés nem teljeskörű és nem minősül ajánlattételnek! 

Részletekért látogasson el honlapunkra (www.polgaribank.hu)
vagy keresse fel a Polgári Bank Zrt. fiókjait és

érdeklődjön munkatársainktól!

TÉGED JÖTTÜNK KÖSZÖNTENI!
A COVID19 okozta járvány miatt két év kimaradt a megszokott nyári, Máriapó-
csi, nagyboldogasszonyi buszos zarándoklatainkból. Ám, az idén augusztus 14-
én, vasárnap Gyurián Zoltán buszával végre el tudtunk menni. Igaz, nem voltunk 
oly sokan, mint régebben, de elegendően ahhoz, hogy ki tudtuk fizetni a busz 
költségeit. Innen Halásztelekről és Csepelről szálltak fel a zarándokok a kora reg-
geli órákban. A kedvező forgalmi helyzet és a már majdnem Máriapócsig tartó 
autópálya tették lehetővé a gyors odaérkezést. A gyönyörű Szentliturgiát a Duna 
Tv is közvetítette. Ott, az évszázadok alatt megtörtént hitelesített csodák és a mi 
korunkban is megtörténő, első sorban a lelkeket érintő csodák vonzzák az em-
bereket, aminek következtében boldogan megyünk és megnyugvással jövünk.  A 
visszafelé vezető úton mindenki beszámolt a lelki és egyéb élményeiről, melyeket 
Pócson aznap élt át. Kiderült, hogy a zarándokok döntő része arról a környékről, 
Szabolcs-megyéből származik. A kötetlen beszélgetés és egymás kínálgatása a 
madárlátta eledelekből, a közös imádságok, feledtették velünk az idő múlását 
és szinte pillanatok alatt itthon is lettünk. Már várjuk a következő év hasonló 
zarándoklatát. •

Gábor atya

  VILÁGBAJNOK HALÁSZTELKI TÁNCOS
Hatalmas sikert ért el Giuliani Petra, a Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Gimnázium 
lés Alapfokú Művészeti Iskola 12. osztályos tanulója a horvátországi Pulában megren-
dezett IDF  (International Dance Federation) világbajnokságán. 

A VB-t megelőzően a Magyarországon megrendezett kvalifikációs versenyen nyerte 
el a bajnokságon való részvétel jogát a Szigetszentmiklósi SC csapata, köztük Giuliano 
Petra. A Márkus Mónika és Kollár Timea edzők által vezetett gárda többszáz résztvevő 
között vívta ki  formációs kategóriában a legjobbaknak járó aranyérmet. 

A hunyadis diák 3 éves kora óta táncol, először a balettintézet előkészítőjében bal-
ettozott, majd tizenegy éves korában tért át a show-tánc műfajára. A mostani győzel-
me már a második VB aranyérme.

***

Szintén a Szigetszentmiklósi SC versenyzőjeként vett részt a Hunyadi iskola elsős di-
ákja Brinyiczki Anna az UPDF (Unity for Passion Dance Fest) Barátság Kupa versenyen. 
Anna első megmérettetésén Dance Show kategóriában arany minősítést szerzett és 
gyakorlatával elnyerte a zsűri különdíját is. •            fiedler

ÉREMESŐ 
A DIÁKOLIMPIÁN
Arany, bronz, bronz – ilyen érmekkel tér-
tek haza a Hunyadi Mátyás Általános Is-
kola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti 
Iskola diákjai a Dunakeszin megrende-
zett első Akrobatikus Rock and Roll Di-
ákolimpiáról. 

A fiatalok a DanceEarth TSE kereté-
ben készültek a versenyre Mészérosné 
Nemes Bettina vezetésével. 

A Diákolimpia döntőjében az Urbán 
Csilla, Megyes Boróka, Vaszilkó Lili, Lő-
csei Jázmin alkotta csapat bronzérmet 
nyert, hasonlóképpen bronzérmes lett a 
Guta Lili, Balogh Kitti duó.

A dobogó legfelső fokára állhatott 
fel, aranyérmet nyert a Vaszilkó Lili, Va-
szilkó István páros. •

F. A. M.


