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Szent László
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Görögkatolikus templomunk és lakóvárosunk védelmezője a szentek között élő királyunk Szent László. Ebben az évben a neve napján, június 27-én,
szombaton tudjuk megünnepelni a közös búcsúi
ünnepünket. Templomunkban 10 órakor kezdődik
a Szentliturgia, mely alkalomra Kecskemétről, az
ottani görögkatolikus paróchust, Feczák László atyát
hívta egyházközségünk, hogy legyen az ünnep szónoka. Perecsényi Zsuzsa vezetésével, húsz éves hagyományainknak megfelelően a Bel Canto kórus fog énekelni. A templomi szertartást és a szerény vendéglátást
követően körmenettel indulunk a Szent László térre,
ahol a koszorúzásokkal és búcsúi áldással befejeződik
a közös ünnepünk egyházi része. Minden, velünk
ünnepelni szándékozó embert várunk sok szeretettel:
Gábor atya

2015. június

ÖNKORMÁNYZAT

Ülésezett a Képviselő-testület
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. május
27-én tartotta soros ülését a Márai Sándor Közművelődési Intézmény és
Városi Könyvtár Liszt Ferenc Hangversenytermében.

E

lsőként a HATE Kft. 2014. évi működéséről szóló beszámolót tárgyalta
a testület, és egyhangú szavazással elfogadta a társaság közhasznúsági jelentését,
és a 2014. évi mérlegét.
Az elmúlt időszak eseményeiről szóló beszámolójában Szentgyörgyi József
polgármester tájékoztatta a képviselőket,
hogy május 1-jétől már rendel az új háziorvosi körzetben dr. Gál Péter háziorvos
a Kisgyár u. 2. szám alatt az Egészségházban.
Beszámolójában elmondta, hogy a tavalyi évben kezdett aszfaltozások befejeződtek, elkészültek az északi területen
lévő utcák, a Dózsa György utca vége, a
Megyedűlő utca – Ilona utca kereszteződése, valamint a Hermina utca Ilona utca
– Márai utca közötti szakasza.
Befejeződött a művelődési ház tetőfelújítása. Néhány évre biztosított a Közösségi Ház épülete, de hosszabb távon a
terület rehabilitációja szükséges.
A Gyermeknapon ismét sok gyereket
örvendeztettünk meg, és a Majális is sikeres volt. Leisnigben, a testvérvárosban
a város bokszolói, 4 győzelemmel, 4 vereséggel eredményesen szerepeltek.
A bölcsőde építés pályázati forrását
továbbra sem kapta meg teljes egészében az önkormányzat, harminc millió
forintot várunk, emiatt a beruházás még
nincs lezárva.
A költségvetés terhére 20–20 mFt-os
pályázatok jelennek meg utak felújítására, belterületi utak építésére, kormányzati, illetve miniszteri döntési körben.
Az önkormányzat pályázatot nyújt be a
Diófasor utca felújítására.
Sikeres volt a Föld Napja közel 200
ember vett részt a munkákban, 6 konténer szemetet gyűjtöttek össze, és a város
parkjaiban, közterületein ültettek virágokat. Az idei évben először a TeSzedd
– Önkéntesen a tiszta Magyarországért
akcióban is részt vettünk.
Az óvodában elkészült a műfüves focipálya szerkezete, júliusig a két másik pálya is elkészül. Az önrész fizetési kötelezettségnek eleget tett az önkormányzat,

a kivitelező közbeszerzésein kiválasztásra
került.
A lejárt határidejű határozatok elfogadását követően a napirendek tárgyalása
következett. Elsőként a Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) rendelete
módosításáról döntött, majd a Pénzügyi
Bizottság javaslatára egyhangúlag fogadták el az Önkormányzat és intézményei
2014. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót, megalkotva a 10/2015.(V.28.)
önkormányzati rendeletet a 2014. évi
költségvetésről szóló 2/2014.(II.21.) rendelet végrehajtásáról
Majd utca elnevezéséről döntöttek a
képviselők. A Megyedülő utcában lakók
címeinek a Központi Címregiszterben
történő pontosítása, a házszámok egyértelműsítése érdekében a Halásztelek 046
hrsz-ú utca a „Külső Megyedűlő” utca elnevezést kapta a 11/2015.(V.28.) önkormányzati rendelettel.
A következő napirendben a Képviselő-testület a költségvetésben elkülönített tartalék terhére, az idei évre forrást
biztosított az önkormányzatnál, és intézményeinél foglalkoztatott azon munkavállalók fizetésének a kiegészítésére,
akiknek a nettó jövedelme nem éri el a
100 000 forintot.
Az 5. napirendi pontban beszámoló
következett a 2014. évi ellenőrzési terv
végrehajtásáról, a Képviselő-testület
egyhangú szavazással döntött az elfogadásáról.
Döntöttek a képviselők a Halásztelki
Tündérkert Óvodában a 2015/2016.
nevelési évben indítható csoportok számáról. A 2015/2016. nevelési évben 13
csoport indítását engedélyezte,és a maximálisan felvehető gyermeklétszámot 354
főben határozta meg.
A Szociális Bizottság javaslatára elfogadta a Képviselő-testület a 2014. évi
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékeléséről szóló beszámolót.
A beszámolók között a halásztelki
köztemetőt üzemeltető ELOHIM Kft.
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beszámolója következett a 2014. évben
végzett tevékenységéről.
Az ELOHIM Kegyeleti és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
ügyvezetője Zoltán Miklós írásbeli beszámolójában kitért arra, hogy az önkormányzattal kötött szerződésben
foglalt kötelezettségeiknek 2014. évben is maradéktalanul eleget tettek.
A temető teljes területét karbantartják, gondozzák. Sor került az örökölt
sitt-domb elszállíttatására, és ez a terület is a temető többi részéhez méltó sík
füves terület lett. 2007 óta nem emelkedtek a díjak, és ezen felül is minden
rendelkezésre álló eszközzel igyekeznek segíteni a rászoruló családoknak
a költségek optimalizálása érdekében.
A Pénzügyi Bizottság javaslatára a Képviselő-testület az ELOHIM Kft. 2014. évi
tevékenységéről szóló beszámolóját egyhangú szavazással elfogadta.
A Képviselő-testület megtárgyalta, és
elfogadta Polgármesteri Hivatal 2014.
évi hatósági munkájáról szóló beszámolót.
A beszámolóban a képviselők részletes
tájékoztatást kaptak az elmúlt év munkájáról, amiben kiemelt hely jutott a
három sikeresen lebonyolított választásnak. A feladatok nehézséget nem csak az
okozta, hogy a választásokkal kapcsolatos
feladatok egymásba értek, hanem az is,
hogy a választásra vonatkozó anyagi és eljárásjogi szabályok teljesen megváltoztak.
A hivatal dolgozói(nak) fegyelmezett és
áldozatos hozzáállásának köszönhetően a
választások lebonyolítása során probléma
nem merült fel. A beszámoló kitért arra
is, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal
novemberben átfogó ellenőrzést végzett a
hivatalban az ügyiratkezelés, az adóigazgatás, a birtokvédelem, az ipari-kereskedelmi, környezet-, és természetvédelmi
igazgatás, a humánerőforrás területén.
Az ellenőrzés kiterjedt a képviselő-testület, és bizottságok döntés előkészítésére, működési feltételeinek biztosítására,
döntései végrehajtására vonatkozó szabályok betartására. Az ellenőrzés valamen�nyi vizsgált területen pozitív eredmén�nyel zárult.
A település szabályozási tervében foglaltak végrehajtására, az utcák szabályos
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szélességének kialakításához ingatlan
adásvételről döntött a Képviselő-testület
névszerinti szavazással jelképes 1 Ft/m2
áron az Árpád utca 3514 hrsz. alatti, és
Árpád utca, 2982/9 hrsz. alatti ingatlant
érintő szabályozási vonal végrehajtását
követően kialakuló kivett út művelési
ágú területekre.
A Pénzügyi Bizottság javaslatára elfogadta a Képviselő-testület a Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi
Könyvtár feladatellátáshoz szükséges létszám bővítését fél státusszal, és további átcsoportosítással egy fővel sikerült a
könyvtár létszámát megemelni.
Az egyebek napirendi pontban elsőként a Tököl és Térsége Szennyvíztisztító Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodásához szükséges Kiegészítő
Nyilatkozat megadásához járult hozzá a
Képviselő-testület, majd a Társulás Hitelfelvételét hagyta jóvá.
Szentgyörgyi József szóbeli kiegészítésként elmondta, amikor elindult a szen�nyvíztisztító beruházás, akkor az volt az
elképzelés(e), hogy kb. 2 milliárd forintba fog kerülni, melyhez kb. 15%-os önrészt kell vállalnia a három településnek,
így 300 mFt – azaz településenként 100
mFt – hitel felvételéről döntöttek. Közben folyamatosan történtek az önerő kiegészítések, így nem volt szükség a 300
mFt hitelre, az nem került felvételre, csak
a közbeszerzésig jutottak el. Most érnek
a beruházás zárásához, és úgy gondolják
120 mFt hitel elég lesz. A Társulás lefolytatta az eljárást a közbeszerzésben nyertes
OTP Bank azt kérte, hogy a testületek

nyilatkozzanak újra arról, hogy a 116
mFt összegű hitel felvételében tulajdoni
hányaduk arányában készfizető kezességet vállalnak. Az öt évvel ezelőtti és a
mostani hitel felvétel között az a különbség, hogy akkor a 300 mFt-ot a csatornadíjból akarták visszafizetni, tehát nem
érintett volna önkormányzati költségvetést, ez a mostani hitel viszont már az önkormányzat költségvetését fogja terhelni.
Az ülés nyilvános részében továbbá
keretátcsoportosításról, és a Református
Egyház kérelméről döntött a Képviselő-testület. Végül hozzájárulását adta
ahhoz, hogy a Bolgár Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola (1062 Budapest, Bajza u.
44.) bolgár nyelvoktatást tartson az
Önkormányzat tulajdonát képező Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskolában.
Polgármester úr elmondta, az új köznevelési törvény lehetőséget biztosít
nemzetiségi nyelvoktatásra ott, ahol
elegendő gyermek kezdeményezi azt. A
Halásztelki Bolgár Nemzetiségi Önkormányzattal felmérték az igényeket és 21
gyermek jelentkezett a bolgár nyelvoktatásra. A Bolgár Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola biztosítja a nyelvoktatást, fizeti a nyelvtanárt, a város ingyenes terem
használattal járul hozzá. Elmondta még,
hogy személy szerint örül annak, ha elindul az iskolában a bolgár nyelvoktatás,
és reméli minél többen fognak élni a lehetőséggel.
A zárt ülésben Halásztelek, 1217/42
hrsz-ú, 793 m2 „kivett út” megjelölésű
ingatlan megvásárlásáról döntött a Kép-

ÁRVERÉSI HÍRDETMÉNY
Halásztelek Város Önkormányzata
nyilvános árverésen értékesíteni kívánja a tulajdonában lévő 2314 Halásztelek
1. Diófasor u. 84. szám alatti 1604 hrsz.-ú
942 m2 alatti belterületi, közművesített,
beépítetlen építési telkét. Kikiáltási ára:
5 490 0000 Ft.
Árverés ideje:
2015. július 6-án 14:00 órától sorszám
szerint folyamatosan.
Árverés helye:
Közösségi Ház (2314 Halásztelek,
Szent László tér 1.)
Licitlépcső: 100 000 Ft

Részvételi feltétel:
2015. július 6-án 12:00 óráig írásban
jelentkezéssel, az önkormányzat számlájára K&H Bank Nyrt. (1040019549575251-49551006) 10% kaució
befizetésével (amely nyertes ajánlat esetén foglaló, a sikertelen licitelő esetében
visszajár!)
További információk:
Kardos Péter településfejlesztési referens
Telefonszám: 06 24/517 471,
06 24/817 260.
Halásztelek, 2015. 06. 10.
Baloghné dr. Nagy Edit sk.
jegyző

–3–

2015. június
viselő-testület a MININVEST Vagyonhasznosító Zrt. – mint a VÁRTA-LAK
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. felszámolója – ajánlata alapján 200 000 Ft,
azaz Kettőszázezer forint + ÁFA összegért.
A Képviselő-testület 2015. évben
Bocskai István Református Oktatási
Központból Schottné Márta Melindát a
Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskolából
Pusztai Jánosnét a Tündérkert Óvodából Szummer Antalnét Pedagógiai Díjban részesítette.
Képviselő-testületi ülések tervezett
időpontja 2015. évben
. Június 24. . Augusztus 20.
. Szeptember 16. . Október 14.
. November 5. . November 18.
. December 16.
ARIES KFT. KÖZLEMÉNYE
„ARIES” Nonprofit Kft. Központi Ügyfélszolgálati Irodája 2015. június 1-jétől, az alábbiak szerint – a csütörtöki ügyfélmentes nap
miatt – módosította ügyfélfogadási rendjét:
Nyitva tartás:
Hétfő: 7:00–20:00-ig
Kedd–Szerda: 07:00–18:00-ig
Csütörtök: ügyfélfogadás szünetel
Péntek: 07:00–18:00-ig
Szombat: 08:30–12:00-ig
Társaságunk a megváltozott Ügyfélszolgálati
nyitva tartását meghirdette a honlapján, az
IDESÜSS hirdetési újságban, a Lakihegy Rádióban és feltüntette a 2015. II.
negyedévre vonatkozó hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási számláján.

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot,
hogy Halásztelek Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete

2015. július 27–2015. augusztus 7.

között a Polgármesteri Hivatalban
igazgatási szünetet rendelt el.
Az igazgatási szünet időtartama alatt a Hivatal –
a városüzemeltetési csoport kívételével
valamennyi szervezeti egységében
szünetel az ügyfélfogadás és az ügyintézés.
A városüzemeltetési csoport a szokásos munkarendben folyamatosan végzi a munkáját.
A munkatársakat a varosuzmeltetes@halasztelek.
hu e-mail címen kereshetik,
illetve Szentgyörgyi Károly
városüzemeltetési vezetőt
a 06 20/269 3991-es telefonszámon hívhatják.
A zárva tartást követően 2015. augusztus 10-től
a szokásos munkarendben
várjuk kedves ügyfeleinket.
A Hivatal dolgozóinak nevében is
köszönöm megértésüket és türelmüket.

Baloghné dr. Nagy Edit

2015. június

közélet

Fizetett hirdetés

INFORMÁCIÓ

HALÁSZTELEK

HA HALÁSZTELEKRE JÖSSZ,
ISTEN HOZOTT!
123-an tettek állampolgársági esküt
Halásztelken,
Köszöntjük városunk új állampolgárait!
ÖRÜLÜNK, HOGY HALÁSZTELKET VÁLASZTOTTÁK ÚJ OTTHONUKNAK

HALÁSZTELEK
a b e fo g a d ó v á r o s
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LÁTOGATÁS GORNÁBAN!
Halásztelek Város Önkormányzatának képviseletében Stefanik Zsolt alpolgármester, Hanfeldt István az Ügyrendi Bizottság elnöke és Török Mátyás az
Ügyrendi Bizottság tagja a GORNA ORJAHOVICA-i polgármester meghívására részt vettek a Szigetszentmiklós-i testvérvárosi küldöttséggel együtt a
város fennállásának 145. évfordulójára rendezett ünnepségsorozaton, mely
egybeesett a hagyományos bolgár szudzsuk (bolgár kolbász) ünnepével.

A

küldöttség tagja volt a Bolgár
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke és helyettese Kusev Nikola és
Kuseva Cvetánka. Ott tartózkodásunk
alatt rendkívül szívélyes vendéglátásban volt részünk.

viselőjével Cvetán Cvetánov-val, aki a
korábbi kormányban a belügyminiszteri tisztséget töltötte be. A testületi
ülést ünnepi kultúr műsor követett,
majd egy kiállítás megtekintésére került sor. A nap kiemelkedő rendezvé-

Részt vettünk a város ünnepi testületi
ülésén, ahol a „tiszteletbeli polgár” címek
adományozása mellett egyéb sportolói
kitüntetések átadására is sor került.
Itt találkoztunk az előző időszakban
polgármesteri tisztséget betöltő barátainkkal és a körzet országgyűlési kép-

nye a főtéren tartott zenekari látványműsor és az esti ünnepi tűzijáték volt.
Másnap a többi testvérvárosi küldöttséggel együtt az ünnep méltatása
mellett a testvérvárosok köszöntését
követően az ajándékok átadására, majd
közös fotózásra került sor. A látványos

Képek a Nemzeti Összetartozás Napján
rendezett ünnepségről

kultúrműsort, este lézeres fényjáték
bemutató követett amit Velikó Tírnovóban a vár tövében tartottak.
A harmadik nap a környék nevezetességeinek megtekintésével telt, melynek során egy impozáns barlang rendszert, – Lovecs-ben – egy fedett fahidat
és egy gyönyörű vízesést láttunk.
A búcsú vacsorára a Resztoránt Parvi
Máj-ban Sztefán Bájcsev éttermében
került sor. Itt adtuk át a Polikraiste foci
csapata részére a Halásztelki Bolgár
Nemzetiségi Önkormányzat és városunk Önkormányzatának nevében
a 15 garnitúra sportszerelést, mellyel
a testvérvárosi kapcsolatunkat és a sikeres szereplésüket kívánjuk segíteni.
Az önkormányzatunk vezetése nevében gratuláltunk a város fennállásának
145. évfordulójához, és az idei választások után meghívtuk a város polgármesterét Halásztelekre. Bejelentettük,
hogy az őszi tanévtől kezdődően bolgár nyelvtanulás indul iskolánkban.
Ott tartózkodásunk alatt felejthetetlen élményekben volt részünk, melyet
köszönünk a vendéglátóinknak.
Hanfeldt István képviselő

Táncvarázs SE
A Táncvarázs SE 2015. 06. 06.-án
megtartott
Közgyülésén az Egyesület
új elnökének
Serkédi Gabriellát választották meg.
További infók:
www.tancvarazsse.hu/index.php/rolunk
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Erdélyben Határtalanul!
A Bocskai István Református Oktatási Központ Általános Iskolájának
7. évfolyamos tanulói a „Határtalanul” program keretében hat napos erdélyi tanulmányi kiránduláson vehettek részt.

M

ottónkhoz híven („Szabadságharcosok
nyomdokain”)
felkerestük a fő Petőfi-emlékhelyeket: Koltón megcsodálhattuk a
„bérci tetőt”, Fehéregyházán pedig
elhelyeztük az emlékezés koszorúit.
Szamosújváron, Rózsa Sándor síremlékénél megismerhettük a híres
betyár történetét. Kolozsváron a Házsongárdi temetőben barangoltunk,
majd elzarándokoltunk Mátyás király szülőházához. Székelyudvarhelyen a Baczkamadarasi Kis Gergely
Református Kollégium épületét és
híres biológia-szertárát csodálhattuk
meg, s közben összeismerkedhettünk
a kollégium tanulóival. Utunk elvezetett az 1848–49-es szabadságharc
székelyföldi központjába, Kézdivásárhelyre is. A gyulafehérvári székesegyházban megemlékeztünk Erdély
nagy fejedelméről, Bethlen Gáborról
és természetesen iskolánk névadójáról, Bocskai Istvánról is. Testvértelepülésünkön, Sepsiszentkirályon
nemcsak istentiszteleten vehettünk
részt, hanem huszártoborzón és -bemutatón is. (Istentisztelet előtt természetesen még felballagtunk az unitárius
templomhoz is, és onnan csodáltuk meg
az ezeréves határt.) A Nemzeti Ös�-

E

szetartozás Napjáról is itt emlékeztünk meg: részt vettünk a református
templom kertjében felállított kopjafa
avatásán. Utána kürtőskalácsos (köménypálinkás) szeretetvendégség következett: a szentkirályiak kedvességét és figyelmességét egyszerűen nem
lehet szavakba önteni!
Utolsó éjszakánkat Bethlen Gábor
fejedelem egykori nyaralójában tölthettük el, Magyarigenben. A település
és a környék történelmét Szász Csaba
lelkipásztor mutatta be. Utunk méltó
megkoronázásaként a solymosi várhoz
kapaszkodtunk fel.
Erdély természeti csodái sem maradhattak rejtve előttünk: ámulattal szemléltük a Szent Anna-tavat és
a Mohos-tőzeglápot. Hazautunk a

Fogarasi havasok előtt vezetett el: álmélkodva csodáltuk a hegy hófödte
csúcsait.
Fáradtan, de élményekkel gazdagon
megrakodva érkeztünk haza. Bízunk
abban, hogy diákjaink szívében, lelkében maradandó nyoma marad e hat
tartalmas napnak. Szívből köszönjük
az Emberi Erőforrások Minisztériumának a támogatást, mellyel mindezt
lehetővé tették!
Honbolygó Klára

Legyen a zene mindenkié!

bben a tanévben is egy színvonalas, 3 hangversenyből
álló sorozat segítette gyermekeink zenei nevelését. Decemberben a Szolnoki Szimfonikus zenekar Prokofjev: Péter és a farkas c. zenés meséjét mutatták be homok animáció látványával. Februárban a Balázs Elemér Group vezetett
végig minket a jazz műfajának különböző állomásain, majd
márciusban a Philharmonic Brass fúvós kvintett ismert
és közkedvelt filmzenékkel szórakoztatta a közönséget.
Minden alkalommal a gyerekeket is

bevonták a zenélésbe, hiszen közösen énekeltek, hangszeren
játszottak a zenészekkel és kipróbálhatták a homok animációt is.
A hangversenyek szervezését a Bocskai István Református
Oktatási Központ pedagógusa, Dvorák Marianna szervezte, a helyszínt a Hunyadi Mátyás ÁMK biztosította.
A következő tanévben szeretnénk
ismét megszervezni
ezt a hangversenysorozatot,
mely
kb. 250 tanulónak
adhat ismét zenei
élményt.
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Ballagás az Általános Iskolákban 2007–2015.
igazgatónőt, hogy búcsúzó beszédét
mondja el. A sok emlékről, eseményről tréfásan is szólt. Majd kiszólították
a legjobbakat – tanulókat és sokat segítő szülőket – akik az aranykönyvbe
beírhatták nevüket. Ez hosszú ideig
tartott, ezért a Napon ülő nyolcadikosok vizet ihattak.
Végül elengedték a lufikat: Szállj fel
magasra!
A Szózat után a nyolcadikosok elvonultak a tantermeikbe.
Diák marad az ember amíg él, leckéjét sírig tanulja, Nehezebbet folyvást a
réginél…
Viszontlátásra!
Kun Gabriella (7. b osztályfőnök)

2015. június 12-én pénteken hajnaltól készülődtek gyerekek és felnőttek a nyolcadikosok búcsúztatására.
Szerencsére jó idő maradt, és a belső
udvaron zajlott az ünnepély.

A

z előkészületek – főbejárat, termek, folyosók, színpad díszítése,
szereplők, ajándékok kikészítése –
rendben folytak.

Lassan, dalolva körbementek az iskolán, voltak alsós tanító nénijüknél,
majd a lufival, sok virággal megérkeztek.
Köszöntöttük őket, a nyolcadikosok
nevét bemondták a konferansziék (Jakab Vivien 7. b, Pintér Nikolett 7. a)
A Himnusz után Bereczki Kincső és
Lakatos Róbert mondott búcsú verset.
Ezután három nyolcadikos – Kiss

Köszönet a Pedagógusnapi
Ünnepségért!

10 óra után pár perccel a nyolcadikosok számára az utolsó csengő megszólalt, felcsendültek a ballagó dalok:
Ballag már a vén diák… s Szabóné
Kőrös Ilona tanárnő és 8. a osztálya
lassan az udvarra ért. Követte Vinczéné
Novák Éva és 8. b osztálya, majd Dr.
Oláh Zsigmond és 8. c osztálya.

Lili, Oláh Ádám, Szabados Niki – gitározott. Szomorú és megható is a Régi
régi dal.
Stegner Fanni búcsúzása után a nyolcadikosok búcsúztak iskolájuktól, a 8.
a-ból Hermann Bianka, a 8. b-ből Bódi
Olívia, a 8. c-ből Császár Viktória.
Eztután felkérték Juhász Zoltánné
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Az Önkormányzat, valamint minden
halásztelki pedagógus nevében köszönjük
az ünnepi műsort , a finom vacsorát a
Református Oktatási Központnak, személyesen dr. Papp Kornél főigazgató úrnak, valamint a Háncs Kft. dolgozóinak!
A város minden pedagógusa valamint
az Önkormányzat képviselői, vezetői is
meghívást kaptak. Összesen 206 főt látott vendégül az intézmény. Az Önkormányzat virággal köszöntött minden halásztelki pedagógust ezen a napon, melyet
Szentgyörgyi József polgármester köszönő
és elismerő szavai kíséretében vehettek át.
Az Önkormányzat nevében Szentgyörgyi
József polgármester átadta a Pedagógiai
Díjakat, valamint virággal köszöntött
minden megjelent pedagógust.

OKTATÁS
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Tündérkert Juniális
Hagyományainkhoz hűen az idén is
megrendezésre került óvodánkban a
nyár elején tartandó Juniális Kerti
parti a tündérkerti gyermekekért.

N

agyon sok segítőkész szülő, lelkes
óvodapedagógus és diák tevékenykedett azért, hogy szebbé, jobbá
tegye óvodásaink mindennapjait.
Étlapunk ismét dolgos kezű édesanyákat és édesapákat dicsérve, nagyon széles választékban csalogatta a
megéhezőket: a Pillangó csoport kenyérlángost, a Bambi Csibe burgert, a
Kipp-kopp Hot-dogot, a Maci Pizzát,
a Delfin Paprikás krumplit, a Mókus
kemencében sült sokféle Isteni Rétest
készített és nem utolsó sorban a Teknős egy különleges Pilisi sertésraguval
kápráztatta el a résztvevőket. A többi
csoport süteményekkel, palacsintával
színesítette a büfé kínálatát.
A kitűnő idő és a finom falatok mellett elsősorban a gyerekek előadásai
biztosították a programot. A nézőtéren mosolyogva gyönyörködő szülőket

I

láttunk, a színpadon magukat boldogan kifejező néptáncoló, éneklő, körjátékozó, verseket, verses mesét előadó
gyermekeket láthattunk. Gazdagította
a programot a Zeneovisok előadása.

Kulturális programok is színesítették a műsort: volt RSG és karate bemutató, Akrobatikus Rocki, Ír tánc,
boksz club, továbbá felléptek a Táncvarázs növendékei, és bemutatkozott a
Csepel szigeti kutya suli.
Idén két különleges meglepetéssel

készültek az óvó nénik a kedves vendégeknek és gyermekeiknek: gitárral kísért énekkel és zoknis tánccal léptek fel.
Kézműves tevékenységekkel is vártuk az alkotni vágyókat. A tombolán
sokféle meglepetést lehetett nyerni
mellyel további örömet szerezhettek
kicsik-nagyok egyaránt.
A gyerekek lovagolhattak lóháton és
az elektromos autókat is vezethették.
Tombolhattak az ugráló várban, kérhettek csillám tetoválást és arcfestést
is. Lehetett célba dobni, horgászni,
amellyel elnyerhették jutalmukat. A
tündérzsákok érdekes meglepetéseket
tartogattak.
Köszönjük a Tatár pékségnek a Magyar Vöröskereszt Halásztelki Alapszervezetének, a szülők támogatását,
valamint azt, hogy ilyen sokan részt
vettek, tevékenykedtek, dolgoztak
rendezvényünkön!
Találkozzunk Októberben az Őszi
Kerti partin.
Balláné Csányi Krisztina
Óvodapedagógus

Süni Óvoda Évzárója

smét eltelt egy év, ballagásunkkal zártuk idei tanévünket, június 8-án, megható pillanatokat szerezve gyermekeinknek és szüleiknek. Változatos programokkal, kirándulással és műsorokkal tettük igazán felejthetetlenné
ezt az évet is. Gyermeknap alkalmából, 2 programot szer-

a kirándulásunkat elmosta az eső, de nem győzött le minket a természet ereje, hiszen a közeli taksonyi Békakirály
játszóház tárt kapukkal várt Minket.
A hatalmas túljelentkezés ismét igazolta odaadó lelkes munkánkat, szeretnek Bennünket és szívesen jelentkeznek hozzánk

Maci csoport

Mókus csoport

veztünk gyermekeinknek: egy bábelőadást és egy Kirándulást. A Portéka színház előadását nagy siker koronázta,
hiszen a gyerekek végig tátott szájjal nézték az előadást,
hatalmas nevetéssel, tapssal fejezték ki tetszésüket. Sajnos

leendő ovisaink. Szeptemberben ismét frissen, fiatalosan, kipihenten kezdhetjük meg a következő tanévet. Mindenkinek jó
pihenést, felejthetetlen Örömteli nyarat kívánunk!
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Szeretettel: Süni Ovi
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„Sok csoda és jel történet...”

lyan sokan várunk valami csodára.
Csodára várunk terhek, fájdalmak
alatt, aggódások és konfliktusok között.
Várunk valami jelre is. Jelre, ami azt üzeni nekünk, hogy van értelme, lehet másképp, lehetünk és leszünk is igazán boldogok. Isten Igéjében azt olvassuk, hogy
az első pünkösd idején és onnantól kezdve sok csoda és jel történt. Emberek élete
változott meg, újult meg, talált erőt, talált
megbékélést haragosaival, és igazi egyességet családjával, és átélték, hogy ahol az
Úr Lelke, ott a szabadság. Isten egészen
látványosan munkálkodott. Milyen biztatás lehetett látni, hogy pl. ennek vagy
annak az ismerősömnek is hogyan újult
meg az élete. Igazi jel és biztatás ez, hiszen ha Isten másokkal megtette, akkor
velem is megtörténhet.
Ma Európában és Magyarországon
feltesszük a kérdést: hol vannak ezek a
csodák és ezek a biztató jelek? Talán csak
egy régi elfeledhető mese a pünkösdi
történet Isten megelevenítő és újjászülő
Szentlelkéről? Szó sincs erről. Vannak a
világnak olyan részei, ahol a Szentlélek
munkája ugyanúgy történik, mint ahogy
az le van írva az első pünkösdi történetben. Dél-Koreában pár évtized alatt
az ország negyede lett reformátussá, és
sokszor stadionokban gyűlnek össze is-

tentiszteletekre. Hasonló történik Kína
egyes területein is. Észak-Afrikában az elmúlt években mintegy 16 millióan lettek
keresztyénné, annak ellenére, hogy sok
helyen üldözik őket. Latin-Amerikában
is egyre többen lesznek protestánsokká,
Brazíliában úgy nevezik őket: „a hívők”
(gúny nélkül hívják így őket) – ezt azt
is jelenti, hogy ránézésre is meglátszik
az életükön a pozitív változás pl. az ott
annyira jellemző a drog- és alkoholfüggőségből való gyógyulásuk miatt.
És Magyarország, és Halásztelek? És a
mi életünk? Miért nem látjuk ugyanezt?
Két oka van.
Az Apostolok Cselekedeteiről írott
könyv beszél tömeges, látványos változásokról nemcsak Jeruzsálemben, hanem
más városokban is. Ugyanakkor beszél
arról is, hogy más helyeken csak egy-egy
ember életében történt meg ez a megújulás, és később lassan elkezdett növekedni
a gyülekezet. Azonban az egyéni csodák
is csodák. Amikor egy-egy ember életében történik a megújulás, amikor „csak”
néhány emberen látszik a Szentlélek
megelevenítő munkája, az is csoda és az
is jel, mert azt üzeni: velem is megtörténhet. Ezeket az aprónak tűnő, annál mégis sokkal jelentőségteljesebb csodákat és
jeleket ma is megtaláljuk Isten népe kö-

Krisztus Testének – Vérének ünnepe

Jelényi László, református lelkipásztor

június

Úrnapja
„Én otthon is tudok imádkozni!” –
mondják sokan.
Mi ebben a hiány? – kérdeztem a
bérmálásra készülőket Úrnapja előtt.
A közösség, válaszolta egy leányka. És
még? Némi gondolkodás után csak
bevillant: az Oltáriszentség! Ez, vagy
inkább Ő, hiszen az élő Jézus, nincs
otthon.
Jó dolog otthon imádkozni, szép
dolog otthon Bibliát olvasni. De a katolikusok kincsét – az Úr legszentebb
Testét és Vérét csak közösségben, csak
a szentmisén vehetjük magunkhoz.
Fontos ez?
„...vérem, a szövetségé...” halljuk
Úrnapja evangéliumában. Sőt már
előbb Mózes könyvéből is. A szövet-

zött. Nemcsak messze, hanem nagyon
közel is megtalálható … megkereshető.
Ámde más oka is van annak, hogy máshol miért tömegesen, és itt, nálunk miért
csak kevesek életében történik meg ez a
csoda. Ázsiában, Afrikában, Latin-Amerikában amikor az emberek először hallottak Jézusról, kíváncsian figyeltek,
hiszen nem ismerték Őt. Akik nagyon
távol voltak, jobban érezték hiányát az Ő
szabadításának. Magyarországon, egy keresztyén színezetű környezetben, megvan
az a veszély, hogy kicsit közel vagyunk,
bizonyos dolgokat tudunk róla, bizonyos
dolgokat pedig nem, sok téves képzet
is van az emberekben – és azt hisszük,
ennyi a hit, ezért nem járunk pontosan
utána, miről is szól igazán a hit. És nem
megyünk addig, hogy ne csak valami ismeretünk legyen Őróla, hanem kapcsolatunk is Ővele. Rendeződött, helyreállt
és élő kapcsolatunk. Mert a hit inkább
ezt jelenti, mint puszta ismeretet. Ebben
a kapcsolatban valóban átélhetőek Isten
csodái. Nem valamiféle misztikus dolgok, hanem az, hogy fel tud szabadítani
reménytelenség, béklyók, félelmek, rossz
szokások, bűnök, fájdalmak, vigasztalhatatlanság alól, és tud megújulást adni
életemnek.

ség vérével hinti meg az oltárt és a
népet. Jól értették a régiek: Isten vérrokonságot vállal velünk, és úgy segít
rajtunk, mint a vérrokonok segítik
egymást! Amikor Jézus az utolsó vacsorán a „szövetség vérét” kőrbeadja
a tizenkét apostolnak, a pünkösdi
megvilágosodás után már pontosan
értik: megismételte, újra vérével kötötte meg a szövetséget. Isten családjába fogad. Mint a régi nagycsalád:
megtart, kivált a szevedélyek fogságából.
Ezt, Őt kapja, aki eljön érte. És feladatot, hogy a hét többi százhatvanhét órájában élje is a templom falain
kívül.
Kispál György plébános
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27-én (szombat)
10:00

Ünnepi Szent Liturgia
a Görög Katolikus
Templomban,
onnan körmenet
a Szent László téri ünnepségre,
koszorúzás
Lapunkat rendszeresen
szemlézi a megújult

www.observer.hu
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A Márai Sándor Közösségi Ház előterének falára egy óriás méretű falinaptár került, mely a városban tervezett egész éves programokat
tartalmazza. Kultúr-pontok faliújságjain pedig ennek a naptárnak az aktuális havi lebontását találhatja meg az érdeklődő.

KULTÚR-PONT helyek:
Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény; Városi Könyvtár; Tündérkert nagyóvoda és Tündérkert kisóvoda; Süni óvoda; Bocskai Református Oktatási Központ, Lámpás Református óvoda.
Kérjük kísérjék figyelemmel a város kulturális-szabadidős programjait és legyenek részesei!

Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár

Telefon: 06 20/268 5585 • 06 20/588 9487

SZÜNIDŐS PROGRAMOK
Július és augusztus hónapban hétfőn-szerdán és pénteken
délelőtt 10-13 óra között várjuk a gyermekeket foglalkozásainkra előzetes telefonos egyeztetés alapján.
Jelentkezni a következő telefonszámon lehetséges:
06 20 268-5585 és a 06 20 588-9487
Ízelítő a kínálatból:
• kézműves foglalkozás • rajzolás-festés • zártkörű filmvetítés • „kiskukta” foglalkozás • „fürge ujjak” foglalkozás •
társasjáték • közös játék, • séta • kirándulás

FELHÍVÁS

A Városi Könyvtár állományellenőrzés és szabadság miatt
2015. június 15-től július 15-ig ZÁRVA TART.
A kölcsönzésben lévő dokumentumok visszavétele
június 15-ig történik.
NYITÁS: 2015. július 16.
Mindenkinek kellemes nyarat kívánunk!

A pontos program az intézmény bejáratánál kerül kifüggesztésre.
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

„20 ÉVES A BEL CANTO KAMARAKÓRUS”
Szeretettel meghívjuk Önt/Önöket a Bel Canto Kamarakórus jubileumi éve
tiszteletére rendezett Kórustalálkozóra.
Résztvevő Kórusok:
Szent Cecília Kórus – Dunaharaszti,
Ádám Jenő Zeneiskola Nőikara – Szigetszentmiklós
Szent Erzsébet Kórus – Szigetszentmiklós,
Kantátika Férfikar – Dunavarsány
Bel Canto Kamarakórus – Halásztelek

Helyszín: Halásztelki Hunyadi Mátyás Iskola Aulája
Időpont: 2015. június 20. szombat, délután 14:00
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MESENAP
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VIII. Mesenap Halásztelken
2015. október 9–10-én a Szent László téren Törpék
és Óriások várnak! Gyere el!

Mindenki ajándékba, mosolyt kap az arcára!
Aki törpejelmezben sétál, annak a mosolyból kettő is jár!
Pályázataink

1. Rajzpályázatunkra alkotásaitokat minden korosztályból várjuk.
Téma:Törpék és Óriások. A méret és a technika szabadon választott!
2. Kerti törpe verseny
Díjazás a Közönség szavazata alapján.

3. Készíts Törpét vagy Óriást!!
Kicsit vagy nagyot!!
A kiállításunkon majd csodájára járnak! Minden alkotásért ajándék jár
és a díjak is várják leendő tulajdonosaikat.

4. Hány mérföldet lép egy Óriás?
Gólyalábas verseny Kicsiknek és Nagyoknak! Nevezni a helyszínen lehet.

A pályázatok leadási határideje: 2015. szeptember 25.
A pályázatokat várja: Prodán Gáborné, Jelencsik Valéria,
Kecskésné Szöts Anna- Mária,Török Erika, Nagy Gabriella, Holakovszkyné Bense Aliz
Zenél és mesél a KOLOMPOS zenekar! Népi játszótér,
PÖCÖK Kult. Egyesület Kirakodóvásár, Neves művészek
A rendezvény ingyenes.
Ötleteket, műsorokat, segítő kezeket és szponzorokat szeretettel várunk!!
Szép nyarat! Jó alkotást!
A Halászteleki Mesemátkák
www.mesenapok.hu
www.halasztelek.hu 3 E-mail: kozmuvelodes@halasztelek.hu
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Így köszöntöttük az édesanyákat
Május 10-én délután 3 órakor zsúfolásig megtelt a Márai Sándor Művelődési központ –, az alkalomhoz illően feldíszített – nagy terme. Halkan
csendült fel, a címadó dal: Ha bemegyek a templomba... Látó Imre cigány
prímás és zenekara, illetve Fényes György (a nóta szerzője) magyar nótaénekes előadásában.

A

zene csendesedését követően, felhangzott egy lágy, finom csengő
hangocska a hatéves Csikós Dórika
szavalta, Bakos Erika „NAGYMAMA”
című versét, mindannyiunk örömére,
növelve az ünnep fényét hangulatát.
Polgármester úr köszöntését követően, Kibédi Ervin: „Ahogy a napok rövidülnek” című versét, Királyné Vaskó
Erzsébet elnök asszony mondta el.
Tolnai Marika vezette művész csoport fellépését – korábbi ismeretség
alapján, – műsor kezdetén a közönség
hatalmas tapssal fogadta. Dallal ünnepeltünk. A csendes hallgatókat, vidám,
friss, közismert csárdások követték. A
jó cigány zene a művészek, kedves szerény, közvetlen magatartása, a közön-

séget is dalra fakasztotta. „Domb oldalon áll egy magas nyárfa” és a „szegedi
csikós” nótáktól visszhangzott a nagy
terem. Ilyen emelkedett hangulat, fogadta, Paróczi Imre segédprímás és Juhász Margaréta valamint, Szabó Gyula,
saját nóta énekeseink előadását.
Színvonalas szép rendezvény volt,

csak úgy ,mint az a sok-sok alkalom,
amiben részesek voltunk az elmúlt évben. Végül, SEGÍTŐINK által készített finomságokból vendégül láttuk az
énekeseket.
Igy emlékeztünk az édesanyákra.
Halásztelek Mozgáskorlátozottak
Nyugdíjasok Egyesülete nevében:
a VEZETŐSÉG

2

Fizetett hirdetés

Fröccs üzem: 12 órás folyamatos munkarend
Szerelő sorok: 2 vagy 3 műszakos munkarend
ÍZHATÓ
B
G
E
M
HELY,
A
K
N
!
MU
LHETÉS
É
G
E
M
BIZTOS
be,

ör
unkak ri
m
I
R
O
T
pa
OPERÁ nyag autói ára
s
a
mű
gyártá e
k
e
z
s
r
é
alkatr zeszerelésé at.
s
k
s
á
és ö
ollég
k
j
ú
k
n
keresü

VÁRJUK JELENTKEZÉSÉT!
allas@cee.hu • Halásztelek, Kisgyár utca 23.
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KULTÚRA
Zenés előadás Edith Piaf életéről

Párizs hídjai
Klári színésznő, majd ezek után felcsendültek a slágerek, amelyek az éppen elhangzó élményt dolgozták fel
a dalok nyelvén. Az előadás kiválóan
fogta át a nagy karrier jelentősebb
csomópontjait, egy művészien kibontott és végigszőtt történetet tárt elénk.
Betekintést nyerhettünk abba, ahogy
Piaf már 17 évesen anya lett, majd

egyetlen színész visz el a hátán egy teljes
előadást anélkül, hogy unalmassá válna
a nézők számára. A művésznő azonban
– elemi erővel elszavalt monológjaival,
légies és szívbemarkoló testbeszédével,
könnyed táncával, bársonyos hangjával, valamint művészi arcjátékával –
végig fenntartotta a nézők figyelmét.
Varga Klári előadásmódjával remekül
megidézte Piaf féktelen, nemtörődöm
stílusát. Az érzelmek széles spektrumát,
a szomorúságot, a dühöt és a határtalan
örömöt egyaránt kiválóan adta elő.
Ehhez a különleges élményhez re-

eltemette kislányát, megcsalta partnereit, világrengető szerelmi kalandokat
élt meg, s hogy világsztárként rigolyáit
először partnere, majd később a drogok segítségével tudta csak kezelni.
Kegyetlen őszinteséggel tárult fel előttünk dalról dalra a Veréb életének minden drámai hullámvölgye és csodálatos
magaslata. Az Edith-et alakító Varga
Klári kifogástalan teljesítményt nyújt a
színpadon: nem mindennapi az, hogy

mekül simult Rusz Milán kiváló harmonikajátéka, és a művészien felerősített vagy gyengített fényjáték:
Az előadás végeztével a nézők hazavihettek magukban egy „kis darab
Piafot”, és az érzést, hogy nemcsak dalaiban és könyveiben, hanem a színpadon is „él” a leghíresebb francia Veréb.
Sokan könnyezve hagyták el a nézőteret.
Szabó Júlianna

A Párizs hídjaival a hányatott sorsú francia sanzonénekesnő legszebb dalait és izgalmas életét vitték színre a Turay Ida Színház művészei. A Piaf
életviteléhez, jelleméhez és előadóművészi stílusához tökéletesen illeszkedő előadást Milosevits Péter rendezte.

B

ár már több mint fél évszázada
annak, hogy Edith Piaf eltávozott,
hogy az égi színpadon léphessen fel,
máig ő a legismertebb képviselője a sanzon műfajának. A Máraiban vendégszereplő Turay Ida Színház interpretációjában Edith Piaf tíz legismertebb
slágere, többek között a Nem bánok
semmit sem…, a Szerelem himnusza
és a Milord hangzott el, és a dalok
közötti monológokkal végigvezették
a nézőket az énekesnő életének főbb
állomásain.
Intim hangulat, bájos puritánság és
szívhez szóló őszinteség járta át az egy
órás előadás minden pillanatát. Bár
csak két előadó, a tangóharmonikás
Rusz Milán és az énekesnőt alakító
Varga Klári szerepelt, a kiváló zenés
próza már az első percben ellentmondást nem tűrően megragadta a nézők
figyelmét és az utolsó pillanatig nem
engedte el. A zenés színház még azoknak is élvezhető élményt nyújtott, akik
egyébként csak egy-két dalt ismertek
Piaftól.
A hatvan percnyi éneklésbe és mesélésbe több mint harminc év sűrűsödött bele, anélkül hogy elnehezítette
volna: a felemelő pillanatokban együtt
mosolyogtunk a művészekkel, a kiábrándító csalódások hallatán pedig
együtt ejttettünk könnyet velük. A
hitelességet erősítette, hogy a szövegek
Piaf két életrajzi könyve, az Életem és
a Nem bánok semmit sem… alapján
íródtak. A monológok és a dalok remekül egészítették ki egymást: a főbb
állomásokat prózaian adta elő Varga
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Az idejében felismert melldaganat gyógyítható!
A korai felismerés eszköze a mammográfiás szűrővizsgálat.
A Halásztelken lakó 45–65 éves nők, akik utolsó mammográfiás
vizsgálata óta eltelt 2 év, meghívólevelet kapnak, amin szerepel,
hogy mikor várják őket a Flór Ferenc Kórházban vizsgálatra.
(2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1., Telefon: 06 28/507 126)

Vegyen részt Ön is
a mammográfiás szűrővizsgálaton!

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: 8-17, SZ: 9-12
Telefon: 06 24/441 725,
06 30/950 1717
JAVÍTÁSNÁL A KISZÁLLÍTÁS INGYENES!

www.megoldasszerviz.hu

Minőségi szolgáltatás elérhető áron már 17 éve!

×

A szűrővizsgálat ingyenes.
KEDVEZMÉNYES
ÁGFA GYŰJTÉSI LEHETŐSÉG
HALÁSZTELKEN!

Információ: Budapest Főváros Kormányhivatala,
Népegészségügyi Főosztály
Telefon: 06 1/465 3823

ÉRDEKLŐDNI:
TÓTH PÉTER

A lehetőség adott!
Éljen vele!

Telefon:
06 20/984 6152

MUNKATÁRSAKAT KERES
AZ ALÁBBI MUNKAKÖRÖKBEN

CO-HEGESZTŐ; CNC – GÉPKEZELŐ (Lézervágó, Élhajlító)
Feladat: Légfűtéses és vízteres kandallók gyártása,
valamint egyéb lemez alkatrészek készítése a vevői igényeknek megfelelően.

×

www.halasztelek.hu

GIRL FITNESS
Halásztelek, Malonyai utca 46.

Elvárások: Precíz, méretpontos munkavégzés;
Fogékonyság új dolgok megtanulására; Rugalmasság; Önálló munkavégzés
Amit kínálunk: Igényes munkakörnyezet; Minőségi szerszámok, gépek;
Versenyképes bérezés; Hosszú távú munkalehetőség; Egy műszakos munkarend;
Azonnali kezdési lehetőség
Munkavégzés helye: Ráckeve, Páskom Ipari Park (bejárat a Hermina udvarból)
Várjuk jelentkezését a következő elérhetőségeken:
E-mail: sarimetal@sarimetal.hu; Telefon: +36 70/339 4143

Óratípusok:

• Body Toning•Alakformáló
•Zsírégető•Hip-Hop•Zumba
•Nippon Zengo•Masszázs

A pályázó alkalmasságáról próbamunkán győződünk meg!

Like-old az oldalunkat a Facebook-on,
hogy megtudj még több információt!

További információ
www.sarimetal.hu

×

www.facebook.com/girlfittnes
Vagy hívd

a 06 30/417 4710-os
telefonszámot!

HIRD E SS EN
személyesen, ügyfélszolgálati időben
a polgármesteri titkárságon
Telefonon: 06 24/517 271
E-mail: hirmondo@halasztelek.hu

Csatlakozz szuper csapatunkhoz!

Légy fitt!
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Táncvarázs

B

erec Bettina a Halásztelki Hunyadi Mátyás Általános Iskola 3. osztályt végző tanulója a Táncvarázs Sportegyesület legeredményesebb táncosa.
Betti a tánccal való ismerkedést 3,5
évesen kezdte, a Szigetszentmiklósi Bailador Tánc Stúdió Balett csoportjában.
Egy év után megszűnt a Balett oktatás
és a Sport Rockival próbálkozott, de az
nem lett a kedvence. Ezután elkezdett
Szigethalmon a VSZK-ba Diszkó tánc
oktatásra járni, amit nagyon megszeretett és mai napig imádja.
2011-ben 5 évesen kezdett Diszkó
Tánc műfajban MINI Kategóriában Versenyezni. 2012. szeptembertől a Táncvarázs SE Alapító csapatának a Tagja. Az
idén betöltötte a 9-évet és így ősztől már
csak idősebb Kategóriában Versenyezhet.
2011–2015. időszakban nagyon sok
különböző szintű Versenyen vett részt
több Táncszövetségben, amelynek az
eredménye:
I. helyezés 37, II. helyezés 17, III.
helyezés 4, V. helyezés 1, VI. helyezés
1, VII. helyezés 1, XVI. helyezés 1
Ezek közül Egyéniben elért legjelentősebb eredményei:
Világbajnoki II. hely (IFMD Szigetszentmiklós, 2013.) és VII. helyezés
(IDF PULA 2014.), EURÓPA Bajnoki III. hely (IDF Szerbia, 2013.),
EURO SHOW DANCE FEST I. hely
(Szerbia 2014.), EURÓPA KUPA
I. hely (MTMSZ 2014.), DANCE

STAR HUNGARY I. hely (ESDU Siófok 2014.), 3×ORSZÁGOS BAJNOK
(NTMFSZ 2013.) (MTMSZ 2014,
2015.), TORNADO OPEN Szerbia
Kupa 2×I. hely (Szabadka, 2013.,
2014.), SIRÁLY FESZTIVÁL I. hely
(Balatonfüred, 2014.), RITMUSCSAPATOK ORSZÁGOS DÖNTŐJE I.
hely (Soroksár, 2014.)

A Külön díjak közül 2012-ben a
VIII. Klauzál Kupán a Legszimpatikusabb Táncosnak választották;
2013-ban az IFMD VB-n a Duójuk, Gál Viviennel az I. helyezés
mellett a „Nap legjobb Tánca” díjat is
kiérdemelte; 2015-ben a Veszprémi
CONNECTOR Fesztiválon a Korosztály Legjobb Táncosának választották.
Az Eredmények nagy részéhez Betti jelenlegi Edzője Halmai Barbara
is nagyban hozzájárult. Ezúton is
köszönjük a sok türelmet és az odaadó munkáját! Bettinek GRATULÁLUNK és további kitűnő Versenyzést
és sok sikert kívánunk az „erősebb mezőnyben” a Gyerek Kategóriában is!

Halásztelek két bajnok csapata
a megyében

Öregfiúk –
BLASZ III. bajnoka!
Budapesti Labdarúgó
Szövetség által hirdetett
tornán Halásztelek
Öregfiúk bajnok csapata

Halásztelek
Felnőtt futball csapat
Megyei II. osztály bajnoka

a

Boxolok
Világ Bajnokságon

A Halásztelki Box Club Sikeres hónapot zárt. Két lányunk kijutott a
2015. május 10–25. között Taipeiben (Tajvan) megrendezésre került
Női Junior és Ifi Világbajnokságra.
Mindkét versenyzőnk megállta a
helyét, Juhász Adrienn +80 kg súlycsoportban Juniorként V. helyezést
ért el. Takács Tímea, aki rutinos
versenyző nagyon szépen menetel,
Bronzéremig küzdőtte fel magát.
Gratulálunk nekik.
Közben az itthon maradottak is
sikeres versenyeken vettek részt.
Május 9-én megrendezésre került Varga Viktor Emlékversenyen
Gábrisch Krisztián és Balogh Janó
Arany érmet, Hegedűs Dániel ezüst
érmet hozhatott el.

Május 30-án, Tápiószecsőn voltunk
ahol Gábrisch Krisztián Arany
érem és Hegedűs Dániel ezüst érmet kapott. Gratulálunk minden
versenyzőnknek.
Szeretnénk minden kedves érdeklődött meghívni a június 27-én
„Vadmacskák a Ringben” elnevezésű versenyünkre, amely a Szent
László Napi ünnepség részeként
kerül megrendezésre Halásztelken,
a Sportpályán. Szabad téri Box gála
lesz ahová országos szinten érkeznek a női versenyzők, hisz gálánk
az augusztusban Magyarországon,
Keszthelyen megrendezésre kerülő
Európa Bajnokságra kvalifikációs
verseny.

A kispályás torna jelentkezési határideje 2015. 07. 24. (szerda)
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Halásztelki június 26–27.
Szent László Napok
június 26., 16:00-tól

TÁNCVARÁZS

Péter Szabó Szilvia
KONCERT

ÉVZÁRÓ GÁLÁJA

TAKE COVER KONCERT
június 27., 9:00-tól
Szent László Focikupa
Ünnepi Szent Liturgia

Görög Katolikus Templomban

Női Boksz Gála EB válogató
VADMACSKÁK A RINGBEN
DancEarth TSE bemutatói
Europerett Gála

CARAMEL
ÉLŐ KONCERT

Egész nap NÉMET vidámpark,
gyermekprogramok: Márai Játszóházzal
és a Kiscsillag Egyesülettel,
Vöröskeresztes sátor!

További információ 06 20/932 2394•E-mail: kozmuvelodes@halasztelek.hu

