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BÚCSÚZUNK: 
PERECSÉNYI ZSUZSÁRA 
EMLÉKEZÜNK

Drága Zsuzsika, engem ért az a megtisz-
teltetés, hogy barátaid, kórustársaid ne-
vében én szólíthatlak meg Téged ott az 
égi világban.

1990-ben ismerkedtünk meg, ahol 
többnyire, pályakezdő pedagógusokkal 
garzonlakást kaptunk.

Már ott kitűnt közösségkovácsoló 
erőd. Közvetlenségeddel, kedvességed-
del, segítőkészségeddel, elsőként gyűj-
tötted magad köré az ott lakókat.

Nyitott voltál minden újszerű kez-
deményezésre. Vallottad, hogy a zenei 
nevelést már az anyaméhben el kell 
kezdeni. Elsőként – úttörő módon, ellen-
szolgáltatás nélkül – ritmus foglalkozáso-
kat kezdtél tartani az egyik óvodás cso-
portnak, amelyből később megalakult a 
ZENEOVI. Nagy szakmai tudással, végte-
len nyugalommal, kreatív ötletekkel ve-
zetted be a legkisebb gyerekeket a zene 
világába. Ezzel párhuzamosan  testvé-
red, Juditka segítségével megújítottad, 
és új alapokra helyezted az Általános 
Művelődési Központ Zeneiskoláját is.

„Vadócba rózsát oltok, hogy szebb le-
gyen a föld” írja Mécs László. Melletted 
Zsuzsika, a vadócok rózsákká szelidültek. 
Mi pedagógusok tudjuk, hogy a vadó-
cokat ha lehet jobban kell szeretnünk, 
hogy, ahogy Csaba testvér szokta mon-
dani „kiszeressük belőlük a jót”. Ők azok, 
akik sok év múlva megállítottak, érdek-
lődtek hogyléted felől, akik elérzéke-
nyültek – meglett emberként is – amikor 
emlékeztetted őket egy-egy mára meg-
szelidült velük kapcsolatos történetre. 
Akik meghatódtak azon,hogy még őrzöd 

fényképeiket, tőlük kapott apró tárgya-
ikat.

Zsuzsika! Nagyon sokan vannak 
ők. Olyan szeretet, türelem, elfogadás 
sugárzott belőled, amely csak kevés 
pályatársadnak adatott meg. Soha sen-
kiről nem mondtál le, még akkor sem, 
ha meggondolatlanul fájdalmat okozott 
Neked. Hívásukra, még évek múlva is 
részt vettél életük nagy eseményein. 
Gyerekek, később kamaszok, ifjak, akik-
nek zenei táborokat szerveztél, akikkel 
megismertetted az együtt zenélés örö-
mét, akiket soha nem lankadtál segíteni, 
biztatni, most mind hálás szívvel gondol-
nak Rád!

Egész lényedet a másik ember – le-
gyen az felnőtt vagy gyerek – szeretete 
és tisztelete hatotta át.
Khalil Gibran írja: „Legyen tér az együtt-

léteinkben, s mennyei szelek táncoljanak 

közöttünk. Énekeljünk, táncoljunk, örül-
jünk együtt, de hagyjuk meg egymást 
egyediségünkben, mint ahogy a lant 
húrjai is különállóak, bár ugyanazt a ze-
nét zengik.”

Látod? Ilyen bölcs is voltál, mert 
meghagytad szabadságukat, hogy ön-
nön valójukban kiteljesedjenek.

Hamvas Béla írja: „Minden barát-
ság azzal a homályos érzéssel kezdődik, 
hogy valahol már találkoztunk. Mintha 
régen testvérek lettünk volna.” Hajas 
Bea így vall erről: A nyolcvanas évek vé-
gén ismertelek meg. Ikertestvéreddel, 
olyan egyformák voltatok, hogy sokszor 
alig tudtalak megkülönböztetni Benne-
teket. Két tehetséges zenepedagógus, 
akik felvirágoztattátok a halásztelki ze-
neiskolát, és Halásztelek zenei életét. 
1995-ben megalakult a kórus.

Egyre többen ismertek meg minket, 
és elismerésünk egyre nagyobb lett .Ne-
vet választottál: Bel Canto kamarakórus. 

Aztán jött az átépítés. Nagyot álmodtál 
és megvalósult! Egy modern, gyakorló-
termekkel, hangszerekkel felszerelt ze-
neiskola!

Milliónyi emlék Veled! Az első fel-
lépéseink az iskola alapítványi báljain. 
Külföldi útjaink Svájcba, Lengyelország-
ba, Olaszországba, ahonnan hol gyö-
nyörű elismeréseket,  hol díjakat hoz-
tunk haza, hol szép élményeket éltünk 
át Veled. Jó volt, hogy együtt lehettünk 
testvér településeink meglátogatásakor 
is, Sepsiszentkirályon, ahol jó volt 800 
kilométerre a határunktól magyar szót 
hallani. A cseh Rousinovban ahol állan-
dó résztvevői lettünk a város művészeti 
napjainak. 

Látjuk arcodat, halljuk hangodat, 
ahogy látjuk azt a kis mosolyt, dobott 
puszit, amikor úgy énekeltünk, ahogy Te 
zenéltél rajtunk. Neked már az égi dal-
lamok szólnak, de szívünkben örökre itt 
maradsz.

Folytatva Hamvas Béla gondolatát a 
barátságról…

„Amikor pedig barátjától elsza-

kad, tudja, hogy ez a távozás, csak lát-
szat. Valahol együtt marad vele, úgy 
ahogy  együtt volt vele a találkozás előtt. 

A barátaim iránt mindig azt fogom 
érezni,hogy Csillag,a Világegyetemnek 
érthetetlen rám ragyogása”.

Zsuzsika! Így tekints le ránk, és mi es-
ténként így nézünk föl az égre…

Drága Zsuzsika! Látod ott az Égi Világ-
ban, csak dadogunk és úgy érezzük min-
den szó kevés, hogy kifejezzük hálánkat!

KÖSZÖNJÜK,
- hogy  ismerhettünk,
- hogy megtanítottál minket elfogad-

ni egymást,
köszönjük a szerénységedet,
- a hatalmas szakmai tudásodat,
- köszönjük állhatatosságodat ,hogy 

soha nem mondtál le rólunk,
- hogy megtanítottál minket ,egy-

mást felnőtt fejjel becézni…
Köszönjük az adventi hangversenye-

ket, a kórustalálkozókat, a költészetna-
pi estet, a városi rendezvényeken való 
részvételt, (Szt.László nap, augusztus 
20., Zene Világnapja...) a kirándulásokat.

Köszönjük a türelmedet, a szeretete-
det, amellyel körülvettél bennünket, és 
még sorolhatnánk….
Drága Zsuzsika!
Mi mostantól tudjuk, hogy ott vagy a 
százfelé fújó szélben, ott vagy a szikrá-
ban, mely a havon ragyog, a napfényben 
az érett búzán, az őszi esőben,mely hull 
puhán, ha ébredünk egy csöndes regge-
len és ott vagy a nesztelen ég felé törő 
madárrajban, a csillagfény rezgő erejé-
ben!                                     Fekete Violetta
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A Bocskai István Református Oktatási Központ tisztelettel és szeretettel meghívja 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával felépített új,

 

4 tantermes iskolaépületének átadási ünnepségére 

melynek helyszíne és időpontja: 
2314 Halásztelek, Hold u. 8., 2022. március 22. (kedd) 15.00 h

PROGRAM

Áhítat

Avató beszéd:

Dr. Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár
Köszöntések:

Bóna Zoltán országgyűlési képviselő
Szabó Tibor polgármester

Fellép a Bocskai István Református Oktatási Központ fúvószenekara 
(Kovács Zalán László tubaművész vezetésével).

MEGHÍVÓ

 

Meghívó 
Halásztelek Város Önkormányzata meghívja Önt és kedves családját

az 1848/49-es forradalom és szabadságharc
174. évfordulójának tiszteletére rendezett megemlékezésére.

Időpont 2022. március 15. (kedd)

Program:

9:00 Ökumenikus istentisztelet a református templomban

9:45 Megemlékezés és koszorúzás a Petőfi kertben

Beszédet mond Mlecsenkov László történész

Ünnepi műsort ad az Óbudai Danubia Zenekar Kürt kvartettje.
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P R O G R A M O K
A  M Á R A I B A N

JÓTÉKONYSÁGI AKCIÓ 
PÖTTÖM PANNIÉRT

Szemán Péter Márai Sándor Művelődési Házban kiál-
lított természetfotóinak megvásárlásával hozzájárul-
hatunk Pöttöm Panni életének jobbításához. A befolyt 
összeggel a Pöttöm Panni Mosolyáért Alapítványt 
https://www.facebook.com/pottompanni-
mosolyaert/ támogatjuk. A kiválasztott kép címét a 
szemanpeterphoto@gmail.com emailcímre kér-
jük elküldeni. A minimális támogatási díj, amennyiért 
egy kép megvásárolható: 3000 Ft. Szeretettel várunk 
minden érdeklődőt és köszönjük, ha együtt támogat-
hatjuk Pannikát.

Az alapítványt itt lehet támogatni: Pöttöm Panni 
Mosolyáért Alapítvány

OTP Bank Nyrt
11722010-21451803
IBAN szám: HU65117220102145180300000000

KÖZLEMÉNY
a Bocskai István Református Oktatási Központ Lámpás Óvodájába 

történő beiratkozás rendjéről
 

A Halásztelki Református Egyházközség, mint a Bocskai 
István Református Oktatási Központ fenntartója a 20/2012. 
(VIII.31.) EMMI rendelet 20. § alapján az óvodai felvétel idő-
pontját és rendjét a 2022/2023. nevelési évre a következőkép-
pen állapította meg:
a) A Bocskai István Református Oktatási Központ Lámpás 

Óvodájának óvodai beíratási időpontja: 2022. április 20-
22. (szerda-péntek) 8.30-17.30 óra.

b) Óvodai felvételi szándékukat a szülők/törvényes képviselők személyesen jelezhetik 
az új óvodaépületben (2314 Halásztelek, Hold u. 1217/11 hrsz.). Az újonnan jelent-
kezők felvételéről a hatályos jogszabályok alapján az intézményvezető dönt.

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

d) Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határideje: 2022. május 
23.

e) A felvételről szóló határozattal szemben a közléstől számított 15 napon belül a fenn-
tartóhoz címzett, de az intézményvezetőnél benyújtott jogorvoslati kérelemmel lehet 
élni, melyet a fenntartó 15 napon belül bírál el.

 
Szükséges közokiratok, dokumentumok:
•	 a gyermek születési anyakönyvi kivonata vagy személyazonosító igazolványa, TAJ 

kártyája, oltási könyve és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, esetleg keresztelési 
emléklapja (amennyiben a gyermeket megkeresztelték) 

•	 a szülő személyazonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
•	 orvosi igazolást arról, hogy a gyermek óvodaérett, egészséges és a kötelező védőoltá-

sokat megkapta, a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok.
•	 az étkezési térítési díj megállapításához a gyermekvédelmi kedvezményről, tartós 

betegségről, három vagy több gyermek nevelése esetén a családi pótlék folyósításá-
ról szóló igazolások.

A beiratkozás azon gyermekeket érinti, akik 2016. szeptember 1.és 2019. augusztus 
31. között születtek. Azon szülők jelentkezését is várjuk, kik szeretnék előjegyeztetni a 
2019. szeptember 1-jét követően született gyermekeiket. Az ő felvételükre a nevelési év 
folyamán folyamatosan kerül sor a szabad férőhelyek függvényében.
Amennyiben lehetséges, a beiratkozásra hozzák magukkal a gyermeket, így lehetőség 
nyílik az óvoda megismerésére is. A jelentkezési lapok a beiratkozás napján, a helyszí-
nen tölthetők ki, melyet személyesen lehet átadni.

SIKEREK A BOLYAI 
ANYANYELVI CSAPAT-
VERSENYEN
Ebben a tanévben is megrendezték a 
megyei Bolyai Anyanyelvi Csapatver-
senyt, amelyen a Halásztelki Hunyadi 
Mátyás Általános Iskola 3.a osztálya 3 
csapattal vett részt. A versenyt a pandé-
mia miatt online formában tartották. 

A verseny célja: segíteni a diáko-
kat azon képességeik kifejlesztésében, 
mellyel közösen, összedolgozva oldják 
meg a problémákat. Ezáltal átélhetik az 
„együttgondolkodás”, a közös munka 
örömét, s közben összemérhetik tudá-
sukat.

A versenyen kiváló eredményt értek 
el a Hunyadi iskola diákjai.

E s z e s e k 
csapata: Mol-
nár Éda Lilla,  
Németh Nóra, 
E g r i - S z a b ó 
Barnabás - 13. 
hely

L á n g e s z ű 
Baglyok csa-
pata: Balázs 
Liliána, Kovács 
Gréta, Sztankó 
Kristóf - 6.hely

N y e l v -
Észek csapa-
ta: Budai Lili, 
Palcsó Emma, 

Szűcs Gerda, Éberlein Dénes - 1. hely

A Nyelv-Észek csapata ezzel az ered-
ményével bejutott az országos döntőbe. 

A diákokat Kapás Renáta készítette 
fel a versenyre.

HÓEMBERÉGETŐ 
MASKARÁSOK A 
HUNYADI ISKOLÁBAN
Bár a pandémia megtépázta a korábbi 
farsangi események sorát, a Hunyadi Ál-
talános Iskola, Gimnázium és Akapfokú 
Művészeti Iskola diákjai idén sem mond-
tak le arról, hogy vidáman búcsúztassák 
el a telet. Igaz, nem a hagyományos isko-
lai keretek között, hanem osztályonként 
tartották meg a karneváli mulatságokat.

Nagy izgalommal készültek a fiatalok 
a programokra, formálódtak a jelmezek, 
megbeszélték a játékokat, gyűjtötték a 
zenét, gondoskodtak a szükséges tech-
nikai feltételekről.

Rendkívül ötletes maskarákban mu-
lattak a diákok; tündérek, boszorkányok, 
kovbojok, filmhősök, unicornisok, kifes-
tett plázacicák lepték el az iskola folyo-
sóit, termeit. 

Ezen a télen nem sok hó esett, kevés 
hóembert gyúrhattak a gyerekek, így a 
télbúcsúztató ünneplésre papírból ké-
szítettek egyet, s annak rendje-módja 
szerint elégették szegény hóembert.

Most már tényleg jöhet a tavasz!
F. A. M.

FÉLÉVZÁRÓ GÁLA
Február 5-én a Táncvarázs Sportegyesület félévzáró gálaműsort adott, ahol minden 
táncosuk megmutatta, hogy mit tanult az elmúlt fél év során. A gyerekek nagyon iz-
gultak, hiszen a pandémia miatt utoljára 2 éve léptek színházi körülmények között 
színpadra szüleik, hozzátartozóik előtt. A gála nagyon jól sikerült, teltház és vastaps 
fogadta a táncosokat, akik 22 produkcióval készültek, 140 gyermek lépett színpadra és 
vehette át oklevelét, érmét. A díjakat Serkédi Gabriella, a Táncvarázs SE Elnöke és mű-
vészeti vezetője, Berec Mihály alapító, Nagy Barnabás alpolgármester és Bóna Zoltán 
országgyűlési képviselő adták át.

A Táncvarázs megkezdte a második féléves munkát, így várnak szeretettel minden 
új érdeklődőt! Csatlakozz Te is!

www.tancvarazsse.hu, facebook.com/tancvarazs

Pályázati felhívás Civil szervezetek 
és egyházak részére

Az egyházi és civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 28/2021. 
(X.21.) számú önkormányzati rendelet és a 36/2022. (II.10.) számú Képviselő-testüle-

ti határozat alapján a 2022. évi Pályázati Felhívás március 10-zel kezdetét veszi.
A pályázati dokumentációt a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatához nyújthat-
ják be.  A pályázathoz szükséges pályázati adatlap a www.halasztelek.net weboldalon 
a közérdekű információk menüpont, Pályázatok, eredmények alpontjának, helyi civil 

szervezetek részere pont alatt érhető el és tölthető le.

A pályázathoz csatolni kell:
a) a civil szervezet 30 napnál nem régebbi cégkivonatát és a bíróság általi bejegyzés-

ről szóló jogerős végzését;
b) az egyházi szervezet bíróság általi bejegyzéséről szóló jogerős végzést egyházfő-

hatósági igazolását;
c) az egyházi és civil szervezet hatályos alapszabályát vagy működésének egyéb 

alapdokumentumát;
d) az egyházi vagy civil szervezet által pályázott összeg felhasználásának tervezetét, a 

várható költségek szerint részletezve;

Amennyiben a pályázó a pályázati eljárás során döntés-előkészítőként közreműködő 
vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, a pályázathoz 

csatolni kell a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságról szóló 2007. évi 
CLXXXI. törvény (továbbiakban: Ksztv) 14.§-a szerint kitöltött és cégszerűen aláírt, 
e pályázati felhívás 3. számú mellékletében meghatározott nyilatkozatot, érintettség 

fennállása esetén a Ksztv. 8. §-a szerint kitöltött és cégszerűen aláírt, e pályázati 
felhívás 4.,5. számú mellékletében meghatározott közzétételi kérelmet.

Pályázat benyújtásának határideje: 2022 április 11.

TAROLT A DANCEARTH TSE!
2022. január végén rendezték meg az év első utánpótlás versenyét Martonvásá-
ron, ahol számos kategóriában indítottunk párosokat és formációkat. Egyesületünk 
nagyon szépen szerepelt, minden táncosunk a dobogó legfelső fokára álhatott. 
Mindenkire nagyon büszkék vagyunk; a sok edzés, munka meghozta a gyümöl-
csét. A következő hónapokban még számos verseny áll előttünk, a legkisebbek-
től a felnőtt táncosokig mindenkinek lesz lehetősége megméretni magát. Bízzunk 
benne, hogy a további versenyekről is hasonló eredményekkel térhetünk haza.  
Ha te is szeretnél csillogó aranyérmeket gyűjteni, akkor csatlakozz hozzánk és táncolj 
Te is a DancEarth TSE-vel! Szeretettel várunk minden kicsit és nagyot!

Mészárosné Nemes Bettina
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ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ A 2022 ÁPRILIS 3-AI (VASÁRNAPI) 
ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁSOKRÓL ÉS AZ ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁSRÓL.

Tisztelt Halásztelkiek!

Általános tájékoztató a 2022. április 3-ai (vasárnapi) Országgyűlési Vá-
lasztásokról és az Országos Népszavazásról.

Időpont:

2022. április 3. 6:00 órától 19:00 óráig

Helyszín:

A Nemzeti Választási Iroda által kiküldött választási értesítő szerinti 
szavazókörben szavazhatnak a választópolgárok.

A Halásztelki választókörök pontos címei:

1. 2314 Halásztelek, Erkel F. u. 2-4. (Hunyadi Iskola fsz.)  

2. 2314 Halásztelek, Ősz. u. 2. (Sportcentrum) 

3. 2314 Halásztelek, Szent László tér 1. (Márai MH) 

4. 2314 Halásztelek, Iskola u. 2. (Tündérkert óvoda) 

5. 2314 Halásztelek, Erkel F. u. 2-4. 
(Hunyadi Iskola Hangversenyterem T.) 

6. 2314 Halásztelek, Erkel F. u. 2-4. (Hunyadi Iskola fsz.)

7. 2314 Halásztelek, Kastély park 1. (Polgármesteri Hivatal)

8. 2314 Halásztelek, Kastély park 1. (Polgármesteri Hivatal)

A szavazókörben a választópolgárnak igazolnia kell személyazonosságát, 
ezért hozza magával érvényes személyazonosító igazolványát, útlevelét 
vagy vezetői engedélyét, valamint a lakcím- vagy személyi azonosítóját 

(pl. lakcímkártyával).

 Átjelentkezéshez szükséges kérelem benyújtásának határideje: 
2022. március 25. 16:00 óra.

Külképviseleten történő szavazáshoz szükséges kérelem benyújtására 

 2022. március 25 -én 16:00 óráig van lehetőség.

A mozgóurna iránti kérelem benyújtásának határideje:

- levélben 2022. március 30-án (szerda) 16,00 óráig 
- személyesen 2022. április 1-jén (péntek) 16,00 óráig

- online ( www.valasztas.hu )

- ügyfélkapus azonosítás nélkül: 2022. március 30-án (szerda) 16,00 óráig

 - ügyfélkapun keresztül: 2022. április 3-án (vasárnap) 12,00 óráig

Az Országgyűlési Választások mellett idén Országos népszavazásra is sor 
kerül az alábbi négy kérdésben:

1.

Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek köznevelési intézmény-
ben a szülő hozzájárulása nélkül szexuális irányultságokat bemutató 

foglalkozást tartsanak?

2.

Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekek számára nemi átalakító 
kezeléseket népszerűsítsenek?

3.

Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek fejlődésüket befolyáso-
ló szexuális médiatartalmakat korlátozás nélkül mutassanak be?

4.

Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek a nem megváltoztatá-
sát bemutató médiatartalmakat jelenítsenek meg?

Részletes tájékoztatásért forduljon a polgármesteri hivatalban működő he-
lyi választási irodához (2314 Halásztelek, Kastély park 1.) vagy látogassa 

meg a www.valasztas.hu weboldalt.

SZÉPKORÚAKAT KÖSZÖNTÖTTÜNK! 
Halásztelek Város Önkormányzatát az a megtiszteltetés érte, hogy februárban két 
szépkorút is köszönthettünk. 

Először Vasas Emilt köszöntöttük, aki a hónapban ünnepelte a 95. születésnapját. 
Február végén pedig Serdült Sándornét köszöntöttük 90. születésnapja alkalmából. 
Ezen jeles alkalmakból köszöntötte őket Szabó Tibor polgármester, Nagy Barnabás al-
polgármester és Popova Alexandra, a Szociális Bizottság elnöke. Az ünnepeltek részére 
emléklapot, valamint az önkormányzat részéről biztosított ajándékcsomagot adtak át.

Isten éltesse őket születésnapjuk alkalmából. Kívánunk nekik és családjuknak jó 
egészséget és sok boldogságot a további években is!

EZ TÖRTÉNT AZ ÚJ ÉVBEN
Fánksütés – Minden év farsangi időszaká ban 2014 óta versenyt rendeztünk. Ki süti a legíz letesebb fánkot Halásztelken. A körülmé-
nyek azonban másként alakultak. Így csak klubtagjaink remekel tek. Verseny ugyan nem volt, de a klub nap végére a tálcák kiürültek. 
A hagyo mányt így is megőriztük.

Városnézés – Február 10-én látogatást tettünk a budapesti Zsinagógában. Idegenveze téssel megcsodáltuk a belső és külső érté-
keket. (Zsidó Múzeum, Wallenberg Emlékpark, Temetőkert) Az időjárás is kegyes volt hozzánk, emlékezetes nap volt.

Természetfotó kiállítás a Máraiban – A kiállított fotók a tavaszt is megi dézték. Érdemes megtekinteni Szemán Péter csodálatos 
munkáit. A technika fejlődéséről mi sem ma radhatunk le: ezért hoztuk létre a Face bookon a Halásztelki Nyugdíjas Baráti Kör Egye-
sület csoportot. Akit a téma érdekel, csatlakozzon.

A Nyugdíjas Baráti Kör nevében:                                                                                                                                          Szilágyi Emilné

Kivezeti Magyar-
ország a korona-
vírus-járvány mi-
atti korlátozások 
döntő többségét, 
mivel a járvány 
ötödik hulláma a 
végéhez közeledik
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HIRDESSEN ÖN IS A HALÁSZTELKI HÍRMONDÓBAN! HIRDETÉSFELVÉTEL:  A POLGÁRMESTERI ITKÁRSÁGON,
06-24-517-271, 06-20-214-9612   HIRMONDO@HALASZTELEK.HU

•  cserepes  
lemez fedés
•  széldeszkázás
•  bádogos munkák
•  beázások javítása
•  tetőszerkezet, eresz- 

csatorna javítása, cseréje
ALPIN TECHNIKÁVAL

Ács Kapocs Építő Kft.

36-30/919-4694

kedvező
árak!

ÁCS, TETŐFEDŐ 

SZAKKÉPZETT   

           M
ESTEREK

gEnErÁl-

        kiviTElEzéS

AlAPTól

           A
 TETőig

DUGULÁSELHÁRÍTÁS!
06  70  773 0761

Csatornatisztítás, kamerázás.
Helyi vállalkozó.

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

Pest megye szolgálatában.

      csőszaki

Igényelje a PB BABAVÁRÓ HITELT,

mely GYORS és RUGALMAS megoldást kínál

régóta tervezett vágyai megvalósítására!

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

Babaváró hitel

Váltsa valóra
álmait velünk!

a  A kölcsön összege szabadon felhasználható
aQ Állami kezességvállalás
aQ  Díjmentes hitelbírálat és folyósítás

Részletes információért keresse fel fiókunkat:

Halásztelek, II. Rákóczi Ferenc út 50-52. a  Tel.: 24/532-410
“A hirdetésben szereplő kölcsönt a Magyarország Kormánya által biztosított

babaváró támogatással nyújtjuk.”

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!

Kitelepült cipőárusítással 
foglalkozó vállalkozásunkba 

keresek
1 főt segédmunkára:

kartonok pakolására és cipők 
válogatására,

heti 3 munkanap.
Jelentkezés e-mailben: 

topcipo111@gmail.comMozogj, sportolj, focizz – mondja Ács Gusztáv, a Halásztelki FC elnöke.
- Miért focizzon a gyerek?
- Több érvem is van. Kimozdul a gyermek a négy fal közül, jó közösségbe 

kerül, megtanít a játék együttműködni és ez az a sport, amely edzésen kívül is 
bármikor gyakorolható, hiszen nem kell más hozzá, csak egy labda.

- Hány évesen lehet edzésre járni?
- Már az óvodákban is tartunk edzéseket, az egyesületbe pedig 5 éves kortól 

várjuk lányok és fiúk jelentkezését.

NAGYBÖJT
A Húsvétot megelőző hat hetet nagy-
böjtnek nevezzük. Ez az elnevezés össze-
függ az étrendünkben történő változás-
sal, bizonyos ételekről való lemondással. 
Görögkatolikus egyházunk a nagyböjt 
előtti vasárnapokat húshagyó, illetve 
vajhagyó vasárnapnak hívja. Őseink 
ezektől a vasárnapoktól kezdve nem fo-
gyasztottak tejterméket és húskészítmé-
nyeket egészen Húsvétig. A böjt azonban 
nem gyomor ügy, hanem a lélek ügye. 
Ilyenkor még a táplálkozáson keresz-
tül is felfigyelünk a közelgő nagyheti és 
húsvéti eseményekre. Böjtölni azonban 
nem csak étellel lehet. Talán nehezebb 
az úgynevezett szóböjt. Nem vágok a 
másik ember szavába, nem szólom meg 
az éppen jelen nem lévőt, hagyok máso-
kat is szóhoz jutni és inkább cselekszem, 
mintsem csupán beszélek. Persze min-
denki kidolgozhat magának különböző 
figyelmeztető módszereket, amelyek 
alkalmasak az elmélyültebb élethez. So-
kat segítenek a templomi szertartásaink 
is. Ne felejtsük, olyanok az ünnepeink, 
amilyenek a készülődéseink. Tartalmas 
készülődést kívánok minden olvasónak 
a Húsvét felé vezető úton.

 
Egyúttal köszönöm, hogy alapít-

ványunkat adójuk 1%-val támogat-
ják. Krétai Szent András Alapítvány, 
adószáma: 18671630-1-13

Prodán Gábor 

görögkatolikus parókus

TISZTELT HALÁSZTELKI LAKOSOK, TÁMOGATÓINK!
Az Alapítvány a Halásztelki Gyerekekért számlájára szeptember  és november hó-
napban érkezett meg az 1% támogatás, az elmúlt évi személyi jövedelemadóból 
összesen 454.997,- Ft összegben. 

Az Alapítvány Kuratóriuma nevében szeretném megköszönni Önöknek e je-
lentős mértékű anyagi támogatást, melyet az Alapító Okiratban megfogalmazott 
célokra fordítottunk.

A pandémiás helyzet miatt kevesebb pénzt használtunk fel.
Összesen 74 tanuló osztálykirándulását és táborozását támogattuk 149.800,- Ft 

összegben, a többit tartalékba helyeztük a következő évre.
Reméljük az idei évben is élnek a lehetőséggel és támogatják alapítványunkat.
Külön köszönjük az 1%-on felüli támogatásokat is.
Az alapítvány neve:  „ALAPÍTVÁNY A HALÁSZTELKI GYEREKEKÉRT”
Adószáma:     19180375-1-13
Köszönettel a Kuratórium nevében:                              Hanfeldt István elnök

A VÁROSÜZEMELTETÉS MUNKATÁRSAKAT KERES
A HATE KFT. városüzemeltetési tevekénységébe 
tartozó feladatainak ellátásához változó fizikai 

munkakörbe elsősorban jogosítvánnyal és/vagy 
építőipari szakmával rendelkező kollégákat keres 

azonnali belépéssel. Jelentkezni szakmai önéletrajzzal 
a hate@halasztelek.hu címen lehet


