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HA LÉTEZNE 
A MESEBELI 
ARANYHAL...
Halásztelek Város Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete elfogadta a 
2023-as költségvetést. Városunk pol-
gármesterét Szabó Tibort kérdeztük 
a főbb számokról és arról, hogy mire 
számíthatunk a gazdálkodással kap-
csolatban.

– Mi jellemzi az idei költségvetést?
– Természetesen az egyensúly, mint 
kötelező elem. A bevételi és a kiadási 
oldalnak azonosnak kell lennie, sajnos 
a kiadási oldalt jócskán terheli az ener-
giaárak növekedése. A Kormány jelen-
tős segítséget adott, de a kiadásaink így 
is erőteljesen nőttek. A bevételeink az 
előző évi adatokat alapul véve tervezet-
tek. Működésünket az eddigi, takarékos 
módon tervezzük, továbbra is a kötele-
ző feladatokra kell fókuszálnunk. A költ-
ségvetés bevételi- és kiadási főösszege 
3.066.590.000 forint, amely tartalmaz-
za a bölcsődepályázat idei évre várha-
tó előlegét 342.422.290 forintban. A 
költségvetés mindkét oldalán szerepel 
a folyószámla-hitelkeret 225.000.000 
forintja, amelyet nem tervezünk igény-
be venni.

– Milyen főbb különbségeket lát a 
2022-es és a 2023-as büdzsé között?

– Az elmúlt évben esélyünk volt a 
fejlődésre. A háború negatív gazdasá-
gi hatásai csak az év utolsó negyedére 
voltak befolyással. Saját forrásból az 
elmúlt évekhez képest rengeteget for-
dítottunk fejlesztésre. Az infrastruktúra 
elmaradottsága miatt ez kevésbé látvá-
nyos, de talán érezhető azok számára, 
akik 5-10 éve várták azt, hogy változást 
tapasztaljanak. Az idei év nehezebbnek 
tűnik, de nem kesergéssel bíztak meg a 
választók, így bizakodó vagyok.

– Mekkora mozgástér jellemzi a 
2023-as költségvetést, milyen lehető-
ség van arra az esetre, ha szükséges 
átcsoportosítás?

– Viszonylag kicsi. Úgy tervezzük, 
hogy az elmúlt évről 2023-ra áthozott 
beruházások elkészülnek. Az új bölcső-
de építése már engedélyeztetési sza-
kaszba lépett, utána indul a közbeszer-
zés. Remélem, a nyár elején letehetjük 
az alapkövet, és 2024 év végére elké-
szül. Tartalék természetesen van, de 
általában annak is megvan a helye – az 
előző évben abból készült a két óvodai 
csoportszoba, és mart aszfaltos útalap 
is készült viszonylag nagyobb szaka-
szon.

– A legnagyobb érdeklődés termé-
szetesen a lakosságot érintő felújítások-
kal kapcsolatos? Mire számíthatunk?

– A közvilágítás bővítése már na-
gyon égető. Darált beton útalap készül 
cirka 3 kilométer hosszon – sajnos a 
szántóföldekre épült területek útjai 
esős időben alig járhatók. A háború mi-
att nem hirdettek eredményt néhány 
pályázatunknál, de két pályázatunk si-
kerében még reménykedünk. Az elmúlt 
évben készült mart aszfaltos útalapo-
kat a meleg idő beköszöntével még 
új, emulziós réteggel látjuk el, sajnos 

csak kimondottan meleg időben tud 
megfelelően összeérni. Van még né-
hány olyan tervünk, amit nem szívesen 
mondanék el előre, mert a lehetősége-
ink még változhatnak. Az óvoda két új 
csoportszobás szárnyánál még vannak 
munkák, azt befejezzük.

– Tartható az idei büdzsé?
– Reméljük. Szeretném ezen a fóru-

mon is megköszönni a pénzügyi iroda 
munkáját, külön megemlítve az iroda-
vezető asszonyt, aki az idei évben is ki-
váló „anyagot” készített!

– Hogyan sikerülhet utolérni ma-
gunkat? 

– Az első két év volt rendkívül ne-
héz. A 2019-es folyó költségvetési hiány 
és a hosszúlejáratú hitelek törlesztése 
komoly kihívás elé állított bennünket. 
Rengeteg pénzügyi innováció, mone-
táris szigor és kormányzati segítség is 
kellett ahhoz, hogy 2022-ben már a 
fejlődés útjára tudtunk lépni. Termé-
szetesen az infrastruktúra évtizedes 
elmaradásait nem tudjuk egyik napról 
a másikra rendezni, de azon vagyunk, 
hogy a város új negyedei felzárkózzanak 
a régi településmaghoz.  

– Mi a hozadéka az óriási, 2000 utá-
ni időszak belterületbe vonási hullámá-
nak?

– A magánterületek tulajdonosai-
nak, ingatlanfejlesztő cégek és építési 
vállalkozásoknak „aranybánya” lett az 
elmúlt 20 évben az agglomeráció. Nem 
csak Halásztelek. Az önkormányzatokra 
hatalmas nyomás nehezedett, egyrészt 
a területek tulajdonosai, az építő cé-
gek és lakást vásárolni kívánó tömeg- 
ek részéről. Mivel az önkormányzatok 
számára ezek a „fejlesztések” nem je-
lentettek különösebb bevételt, az infra-
struktúra lemaradt.

– Halásztelket mindez hogyan érin-
tette?

– A városban az északi területeken 
cirka 10 éves lemaradásban van a járda 
és a burkolt közút hiánya. A déli terü-
leteken a mai napig épülnek házak, la-
kások, járda és út alig. Az óvodai cso-
portok bővítése szintén minimális volt, 
és a bölcsőde kapacitása is legfeljebb 
fele az igényeknek. Összesen egy darab 
orvosi rendelőnk van, 3 háziorvosi és 
a gyermekorvosi rendelőt béreljük. Ha 
létezne a mesebeli „aranyhal”, bizony 
3-6 milliárd forintot kérnénk tőle, és 
akkor egy csapásra meg tudnánk oldani 

KÉPVISELŐ-TESTÜ-
LETI DÖNTÉSEK
2023. február 15-én Képviselő-tes-
tületi ülést tartott Halásztelek Vá-
ros Önkormányzata.

• Elfogadásra került a 2023.évi 
költségvetési rendelet. 

• Döntés született a közintézmé-
nyek földgáz energia szerződé-
seiben levő földgáz ár „fixálásá-
ról”.

• Elfogadásra került a 2023.évi 
közbeszerzési terv.  Módosí-
tásra került a Bursa Hungarica 
Bírálati Szabályzata. Elfogadás-
ra került a pályázati kiírás civil 
szervezetek és egyházak pénz-
ügyi támogatására.

• Döntés született a IV. számú 
felnőtt háziorvosi körzet, fel-
nőtt háziorvosi pozíció pályázat 
kiírásáról.

• Döntés született a Tündérkert 
Óvoda óvodavezetői állás pá-
lyázat kiírására.

• Halásztelek Város Önkormány-
zatának Képviselő-testülete 
úgy döntött, hogy a Halász-
telki Tündérkert Óvodában a 
2023/2024 nevelési évben 17 
csoport indítását engedélyezi, 
a maximálisan felvehető gyer-
meklétszámot 450 főben hatá-
rozza meg.

• Döntés született két ingat-
lan bérbeadására vonat-
kozó pályázat kiírásáról: 
Halásztelek, Posta köz 13.  „üz-
let” és Halásztelek, II.Rákóczi 
Ferenc út 50-52. I/5 „üzlet/
raktár” (korábbi Fővárosi Víz-
művek ügyfélszolgálati iroda).

Pályázati felhívás Civil szervezetek és egyházak részére
Az egyházi és civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 28/2021. (X.21.) számú önkormány-
zati rendelet és a 19/2023. (II.15.) számú Képviselő-testületi határozat alapján a 2023. évi Pályázati Felhí-
vás március 10-zel kezdetét veszi. A pályázati dokumentációt a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatához 
nyújthatják be. A pályázathoz szükséges pályázati adatlap a www.halasztelek.net weboldalon a közérdekű 
információk menüpont, Pályázatok, eredmények alpontjának, helyi civil szervezetek részere pont alatt ér-
hető el és tölthető le.
A pályázathoz csatolni kell:
(Az elmúlt években pályázati eljárás során nyilvántartásba vett szervezet mentesül a  ,,b”, és ,,c”, pontban 
szereplő dokumentumok beadása alól.)
a) a civil szervezet 30 napnál nem régebbi cégkivonatát és a bíróság általi bejegyzésről szóló jogerős vég-

zését;
b) az egyházi szervezet bíróság általi bejegyzéséről szóló jogerős végzést egyházfőhatósági 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 tá-
mogatások 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 mellék-
letében meghatározott közzétételi kérelmet.

Pályázat benyújtásának határideje: 
2023. április 17.

a jelenlegi – néhány területen – égető 
gondokat. Mivel nincs „aranyhal”, így 
kénytelenek vagyunk úgy gazdálkodni, 
hogy a legsürgősebb feladatokra jusson 
szabad forrásainkból. •
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„Halásztelek rejtett csillagai” - Tehetségkutató a Márai Sándor Közművelődési Intézményben
Tehetségkutató versenyt hirdetünk 6 éves korosztálytól a felnőttekig. Célunk, hogy felfedezzünk olyan új tehetségeket, akik 

előtt fényes jövő állhat. Várjuk az olyan lelkes művészeket, akik az 5 meghirdetett kategóriából az egyikben otthonosan mozognak 
a színpadon.

Kategóriák: Ének, Tánc, Színjátszás, Hangszer/Együttes, Egyéb (pld: bűvész)
A versenyre jelentkezett előadók három korosztályban indulhatnak: 
6-14 évesek, 14-18 évesek, valamint 18-99 évesek kategóriában.

Jelentkezés menete: 2023.03.01 – 2023.03.31 között maximum 3 perces videó küldése 
a halasztelekkonyvtar@gmail.com e-mail címre. A videóban a kiválasztott kategória bemutatása a feladat.

A videó csatolása mellet kérjük a további adatokat: Név; Születési dátum; Legmagasabb iskolai végzettség
Április 15: Tehetségkutató napja

Meghatározott időpontokban fognak zajlani a produkciók kategóriák és korosztályok szerint. 
Ezekről a pontos információkról a Márai dolgozói fogják értesíteni Önöket. 

Várjuk a jelentkezéseket, nagyon sok sikert kívánunk mindenkinek!
Információ: halasztelekkonyvtar@gmail.com vagy a 0630-406-0992, 06-20-588-9487, 0620-227-4629 telefonszámokon.

Hagyományaink éltetése, a civil 
élet, a kultúra felvirágoz tatása 
nagy összefogást igényel

DÜBÖRÖG 
A HALÁSZTELKI 
KULTURÁLIS ÉLET
Egyre több és változatos program várja a 
Márai Sándor Közművelődési Intézménybe 
látogatókat. A kihívásokról, tervekről beszél-
gettünk Diószegi Albert igazgatóval. Mint fo-
galmazott, a korábbival ellentétben már nem 
az jelent problémát, hogyan szervezzenek 
közönséget, éppen ellenkezőleg: az esemé-
nyeken rendszerint telt házzal büszkélked-
hetnek. Hagyományaink éltetése, a civil élet, 
a kultúra felvirágoztatása nagy összefogást 
igényel.

– Hogyan telt a tavalyi esztendő, milyen évet 
zártak?

– A legnagyobb feladatot a közösségek 
létrehozása, megtartása és erősítése jelenti. 
Alig voltunk túl a két évig tartó járványhely-
zet miatti nehézségeken, amikor év elején 
újabb megoldandó feladattal szembesültünk. 
A belső technikai fejlesztési munkálatok során 
kiderült, hogy a színházterem födémszerke-
zete veszélyessé vált, az oda tervezett prog-
ramjainkat más helyszíneken, így a Malonyai 
kastélyban, a Bocskai és a Hunyadi iskolákban, 
a Sportcentrumban és a Művelődési házunk 
előtti Szent László téren rendeztük meg.

– A szankciók, illetve az ukrán-orosz hábo-
rú miatt megemelkedett rezsiköltség mekkora 
probléma?

– Ez valóban nehézséget jelent a gazdál-
kodásban és a szervezésben. A közösségte-
remtést, a helyi értékteremtést, a művelődést 
és a szórakoztatást szem előtt tartva egyetlen 
program sem maradhat el emiatt. Azonban a 
kistermek állandó bérlőit és a civil szerveze-
teket a fűtési idényben nem tudjuk fogadni.

– Találtak számukra áthidaló megoldást?
– Igen. A Humánszolgáltató központ és a 

Tündérkert Óvoda befogadta e közösségeket 
a téli hónapokra. De ne csupán szomorú dol-
gokról beszélgessünk…

– Akkor mondjon „lélekmelengető” dolgot 
vagy eseményt…

– Például nagy jelentőséget tulajdonítok 
annak, hogy tavasszal csatlakozhattunk ahhoz 
a 100 Kárpát-medencei intézményhez, ame-

lyek elindították a Petőfi Klubok hálózatát. 
Ezen programjaink többségét a helyi iskolákba 
visszük el, ezáltal alkalmanként 60-120 tanuló 
élőben találkozhat rendhagyó irodalomórák, 
könyvbemutatók, előadások, koncertek, 
színdarabok keretében kortárs írókkal, köl-
tőkkel, közelebb hozva őket az irodalomhoz, a 
könyvekhez. Szintén kedvező, hogy haladunk 
a felgyorsult és megváltozott infokommuniká-
ciós megoldásokkal…

– Azaz?
– Rendszeresen gyártunk online tartalma-

kat, a halásztelkiek figyelmébe ajánlom a Má-
rai Sándor KMI YouTube csatornáját és közös-
ségi oldalait, melyek követésével napi szinten 
kaphatnak aktuális információt.

– Alakul és változik az online tartalom 
ezek szerint. Amennyiben néhány eseményt 
kiemelne 2022-ből, melyek lennének azok?

– A Mesemátkákkal közösen szervezett 
Halásztelki Mesenapon, egész napos gyer-
mekprogramok, koncertek, rajzpályázat, kéz-
műves foglalkozás és vásár várja a látogatókat 
immár évek óta. Az ünnepekhez kapcsolódó-
an táncház, népzene, játszóház, népszokások 
felelevenítése a Garabonciás Néptáncegyüt-
tessel, az óvónőkkel szervezett Szent Már-
ton-napi lámpás felvonulás rengeteg gyerme-
ket vonz. A nemzeti és városi ünnepek sorából 
kiemelkednek az adventi vasárnapok ahol a 
közös gyertyagyújtást ünnepi koncertek és 
vásár kíséri. A legnagyobb városi rendezvény 
a júniusi Szent László Napok, ahol az egész 
napos forgatag mellé sikerült meghonosíta-
ni a PikNik szabadtéri mozit és újra éltetni a 
zászlószegelés hagyományát. Augusztusban a 
Heliwood Rock fesztivállal és Veteránautó-ki-
állítással csatlakoztunk a Heliwood RC heli-
kopteres rendezvényhez.

– Zömmel szabadtéri programokat sorol… 
Milyen zárttermi előadásokra emlékszik szíve-
sen?

– Felejthetetlen volt Földes László Hobo, 
Lackfi János fellépése. A színházi előadásokat 
is sikerült felpörgetni. Egy 900 ezer forintos 
pályázati összeg segítségével 5 előadást mu-
tattunk be.

– Mennyiben lesz más az idei esztendő az 
eseményekkel kapcsolatban, mint tavaly volt?

– Arra számítok, hogy végre a teljes év so-
rán akadályok nélkül fogadhatjuk látogatóin-
kat, akik sok-sok színes élménnyel gazdagod-
hatnak. A már említett Petőfi Klub Halásztelek 
keretében tavaly 18 alkalommal szerveztünk 
programot, a 2023-as tervek szerint ezt to-
vább visszük, és 2 hetente találkozhatunk kor-
társ írókkal, költőkkel, előadókkal.

– Mindez mennyibe kerül a látogatóknak?
– Ezek a programok a Nemzeti Művelődé-

si Intézet (NMI) támogatásával jönnek létre, 
így az intézményünk és a közönség számára 
ingyenesek.

– Még mire pályázhatnak?
– A Déryné programnak köszönhetően 

idén 4 színházi előadásra, koncertre.
– A városi könyvtár is fejlődik?
– Fontosnak érzem a könyvtár látogatott-

ságának növelését, hiszen több mint 46000 
kötet várja az olvasókat, amit az olvasók igé-
nyei szerint bővítünk.

– Régóta terítéken az értékkezelés. Történt 
előrelépés?

– Kezdeményezzük a Halásztelki Telepü-
lési Értéktár bizottság felállítását, hiszen míg 
országosan körülbelül 2000, Pest megyében 
pedig 212 értéket vettek lajstromba, addig 
Halásztelken ez idáig egyet sem. A Nemzeti Ér-
tékpiramis csúcsán a Hungarikumok jelennek 
meg, az értékeink védelmében első lépésként 
a helyi értéktár jelenti az első szintet. Az Épí-
tett környezet/Kulturális örökség kategóriá-
ban az organikus építészet remekműve, az 
Árpád-házi Szent Erzsébet-templom minden 
bizonnyal alkalmas lehet a megyei, sőt a Ma-
gyar Értéktárba való bekerülésre is. A Telepü-
lési Értéktárunk később javasolhat majd más 
értékeket is, mint például kiemelkedő életuta-
kat, sportteljesítményt és művészeti alkotást, 
hagyományt, találmányt vagy olyan épületet, 
mint a Malonyai-kastély. Ebben a folyamat-
ban, a Bizottság munkájában intézményünk és 
jómagam is aktív szerepet kívánok betölteni.

– Ezek alapján elmondható, hogy fejlődik 
a kulturális élet. Elégedett?

– A legnagyobb örömet az okozza, hogy 
hatalmas igény mutatkozik a legkülönfélébb 
előadások, koncertek, produkciók iránt. Már 
nem az jelent problémát, hogyan szervezzünk 
közönséget, éppen ellenkezőleg: eseményein-
ken rendszerint telt házzal büszkélkedhetünk.

– Úgy, hogy közben őrizzük a hagyomá-
nyokat is?

– Hagyományaink éltetése, a civil élet, a 

kultúra felvirágoztatása nagy összefogást igé-
nyel. A település „őslakosai”, főleg az idősebb 
nemzedék aktív résztvevője a helyi kulturális 
életnek, de az iskolákon keresztül a gyereke-
ket is sikerül bevonni. Nagy potenciált jelente-
nek a fővárosból az agglomerációba települő 
fiatal, gyermekes családok, akik nagyrészt 
magas iskolázottsággal és jövedelemmel bír-
nak. Amennyiben sikerül őket megszólítanunk 
színes, tartalmas programokkal, számíthatunk 
arra, hogy ők is magasabb szinten kapcsolód-
nak be a közösségi életbe. A kulcs a gyerme-
kek középpontba állítása, az őket megszólító 
rendezvények az egész családot vonzzák.

– Mire van, mire lenne igény, mi a jövő?
– A visszajelzéseket meghallva szerződést 

kötöttünk a Dumaszínházzal, így rendszeresen 
felléptetünk stand-up produkciókat. A kör-
nyékbeli könnyűzenét játszó zenekaroknak 
fellépési lehetőséget biztosítunk bent és kint, 
a Márai teraszkoncertek keretében egyaránt. 
Áprilisban megszervezünk egy tehetségkutató 
versenyt „Halásztelek rejtett csillagai” cím-
mel, neves zsűri közreműködésével. Az élet-
hosszig való tanulás jegyében újra szeretnénk 
indítani a Szenior Akadémia szabadegyetemet 
50 felettieknek.

– Mindez pénz kérdése is: 2023-ban mek-
kora büdzséből kell gazdálkodni?

– A gazdálkodást továbbra is a takaré-
kosság jellemzi, aminek a megemelkedett 
rezsiköltség különös súlyt ad. A működés, 
üzemeltetés terén tehát megtakarítunk, de a 
fellépőkre a tavalyi 3,2 millió forint után idén 
4,8 millió jut. Ezen összeg csak a Márai prog-
ramjaira vonatkozik és ennek 80 százalékát a 
jegybevételekkel és a bérleti díjjal fedezni is 
tudjuk. A városi rendezvények ezen felül külön 
költségvetéssel rendelkeznek.

– Beruházással számolnak-e?
– Nagyobb mértékűvel, nem. Az állagmeg-

óvás, illetve a technikai feltételek fejlesztésé-
re megfelelő források állnak rendelkezésre, a 

pályázatokat pedig folyamatosan figyeljük. A 
Városi Könyvtár az állami normatívának kö-
szönhetően mintegy 3 millió forintért vásárol-
hat köteteket és folyóiratot 2023-ban, melyet 
további sokszázezer forintnyi pályázati összeg-
gel növelni tudunk.

– A tervek szerint, „sztárfellépők” közül ki-
ket láthat/hallhat a közönség?

– Már az év elején találkozhattunk a Má-
raiban Laár Andrással vagy Pál Feri atyával. A 
Nőnapon Kocsis Dénessel találkozhatunk, de 
a szervezés alatt lévő fellépőkről csak keveset 
árulhatok el, kérem, figyeljék a Hírmondóban 
és a Márai közösségi oldalain megjelenő prog-
ramajánlatainkat. Ahogy említettem elkezd-
tük az együttműködést a Dumaszínházzal, 
színházakkal, együttesekkel. Igyekszünk meg-
szólítani minden réteget, hogy minden kor-
osztály megtalálja a számára kedves előadót, 
programot. •

Bódy Géza
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sok kicsi sokra megy...
Kérjük, támogassa adójának 1%-ával 
a Halásztelki Bocskai István Sport- és 

Kulturális Egyesület munkáját!
Adószám: 18725966-2-13

Támogatását 
előre is köszönjük!kontakt: birokneptanc2023@gmail.com

I. Bocskai Néptánctábor
2023. július 10-14. 8:00-16:00 h

- 6 éves kortól
- néptánc, népzene,

kézmûves foglalkozás,
népi sportjátékok...

A jelentkezési lapokat
a https://birokhalasztelek.hu/ami

web címen lehet letölteni.
A tábor díja: 25.000.- Ft/fő,

testvérkedvezmény:
48.000.- Ft/2 fő,
66.000.- Ft/3 fő.

EZÜSTÉRMES TORNÁSZ
Februárban Nagykőrösön rendezték 
meg a Diákolimpia megyei szertorna 
döntőjét egyéni kategóriában. A fiata-
lok talajon, gerendán és felemás korlá-
ton mérték össze tudásukat. A Hunyadi 
Mátyás Általános Iskola, Gimnázium és 
Alapfokú Művészeti Iskolát Stál Csenge 
és Váli Zsófia képviselte, közülük Stál 
Csenge ezüstérmet szerzett, így a dobo-
gó második fokára állhatott fel. 

Csenge már a március 25-i országos 
elődöntőre készül edzői, Bobola István 
és Kisszékelyi Zsolt vezetésével. • fam

FARSANG A HUNYADIBAN
A Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Gimnázi-
um és Alapfokú Művészeti Iskolában álarcos, 
jelmezes mulatsággal búcsúztatták a telet, 
és csalogatták a tavaszt a diákok és a peda-
gógusok.

Az alsó tagozatos gyerekek színes, ötle-
tes jelmezekben ijesztették el a telet. A felső 
tagozat és a gimnázium diákjai fekete-fehér 
projekt keretén belül bulizhattak, játszhattak.

Idén először játékteremmé változott az 
egyik tanterem, ahol a diákok a pedagógu-
sokkal együtt sakkoztak, malmoztak, társa-
soztak. 

A büfében az új popcorn készítő gép 
által pattogatott kukorica nagy sikert 
aratott. Értékes tombolatárgyak emelték 
a rendezvény színvonalát, a nyeremények 
között volt roller, fülhallgató, okosóra, 
társasjáték, mozijegyek. •

TÁNCVERSENY
A Talents On Stage Nemzetközi Táncver-
seny színhelye volt február 11-én Sziget-
szentmiklós, ahol kiválóan szerepeltek a 
Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Gim-
názium és Alapfokú Művészeti Iskola 
diákjai. Benke Daniella (képünkön), a 
Sziget Dance TSE versenyzője több cso-
portos, páros és egyéni kategóriában – 
lyrical, musical, latin amerikai, hip-hop, 
hip-hop street dance – aranyérmet, 
aranyminősítést, különdíjat kapott. 
Egyéni lyrical koreográfiában aranyér-
met és különdíjat szerzett. Daniella és 
társai az elért eredmények után már az 
MLTSZ Európa Bajnokságára készülnek.

Felkészítő tanáraik: Darvasi Gabriel-
la, Abroun Nabil, Farkas Diána és Mar-
kovics Emese.

Jól szerepeltek a Táncvarázs SE-ben 
sportoló hunyadis lányok is a nemzetkö-
zi találkozón. Kormos Zoé, Markal Vivien 
és Újfalvi Alexa csapatával ezüstérmet 
szerzett. •  fam

FEBRUÁRI HÍREK 
A TÜNDÉRKERTBŐL
A néphagyományőrzés az óvodai ne-
velési programunk egyik kiemelt célja, 
mely áthatja nevelésünk egészét, a gyer-
mekek tevékenységeit.

A farsang is egy olyan ünnep óvo-
dánkban, melyet a néphagyomány ápo-
lás szellemében rendezünk, szervezünk.

Az ünnepre készülődve már február 
elejétől óvodánk folyosóit, a csoportszo-
bákat farsangi álarcok, busómaskarák, 
bohócok díszítik. A Néphagyományőrző 
Munkacsoportunk színre vitte a „Konc 
király és Cibere vajda” jelképes pár-
viadalát dramatikus játék keretében, 
melyet ovisaink három napon keresztül 
láthattak.

Február 17-én, pénteken pedig min-
den csoportunk apraja és nagyja jel-
mezbe bújhatott, és mulatozott. Majd 
sor került a gyerekek és óvónénik által 
közösen készített „Télűzőboszorka” ége-
tésére az óvoda udvarán és csörgő-zör-
gő hangszerekkel, énekkel kiseprűztük a 
telet. „Jöjjön a tavasz, vesszen a tél!” •

Lepsényiné S. Andrea óvodapedagógus

GARABONCIÁS TÁNCHÁZ-SOROZAT, FARSANGI 
MULATSÁG ÉS KÁPRÁZATOS JELMEZVERSENY
Február 19-én vasárnap délután zsúfoltságig telt a Márai ház. A rendezvényt Néptáncegyüttesek 
és Néptánccsoportok bemutatója nyitotta meg, ahol 140 táncos mutatkozhatott meg. Fellépő 
csoportok: Budapest Főváros Bartók Táncegyüttes – Mandarin csoportja, Majosházi Református 
Általános Iskola - 4. osztálya, Szigetszentmiklósi Ádám Jenő Általános Iskola - hagyományőrző 
osztálya, Garabonciás Néptáncegyüttes - Apró, Kis és Nagy csoportja  . Nagyon vidám, fergete-
ges és színvonalas táncokat láthattunk a színpadon. A közönség óriási vastapssal jutalmazott 
minden műsorszámot. A fellépőket a halásztelki Vöröskereszt Egyesület vendégelte meg finom 
farsangi fánkokkal, szendvicsekkel és forró teával.  

A gyerektáncház és farsangi játékok megalapozták a jó hangulatot a jelmezversenyre. Na-
gyon ötletes, kreatív és jópofa jel-
mezeket láthattunk. A kiváló mu-
zsikát Farkas Zoli és Bandája húzta 
a táncosok lába alá. A program 
részét képezte a kézműves foglal-
kozás, ahol Busó maszkok és mini 
dobok készültek. A program zárá-
saként a zsűri kihirdette a jelmez-
verseny eredményét. Zsűri tagok: 
Nagy Barnabás (alpolgármester), 
Urbán Miklós Zoltánné (Tündér-
kert Óvoda vezetője) és Spanczér 
Ágota (polgármesteri kabinet). A 
legötletesebb jelmezek ajándék-
ban részesültek. A rendezvény a Csoóri Sándor Alap és Halásztelek Város Önkormányzata támo-
gatásával valósult meg. •   Fotó: Krasznavölgyi Attila

Halásztelek Város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete (21/2023.(II.15.) számú határozat 
alapján) pályázatot hirdet a Tündérkert Óvoda 
óvodavezetői beosztás ellátására

Pályázati felhívás:
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete pályázatot hirdet a Halásztelki Tündérkert 
Óvoda Óvodavezető (magasabb vezető) beosztás 
ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: hatá-
rozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
Vezetői megbízás időtartama: 5 év határozott 

időre, 2023. július 2. napjától 2028. július 31. napjáig 
szól.

Munkavégzés helye: 2314 Halásztelek, Óvoda 
utca 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbí-
zással járó lényeges feladatok: 

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó felada-
tok vezetői irányítása, különös tekintettettel az Nkt., a 
20/2012. EMMI rendeletben, valamint a 368/2011. 
Korm. rendeletben foglaltakra. Az óvodavezető fela-
data az intézmény irányítása, szakszerű és törvényes 
működésének megszervezése, a pénzeszközökkel 
való ésszerű, célszerű és takarékos gazdálkodás, az 
óvodáskorú gyermekek oktatásának nevelésének 
megszervezése. Az intézmény alkalmazottai felett a 
munkáltatói jogkör gyakorlása.
ILLETMÉNY ÉS JUTTATÁSOK:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Köz-
alkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tör-
vény rendelkezései az irányadók.
PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:
• Főiskola, az adott intézményben pedagógus mun-

kakör betöltéséhez szükséges – a nemzeti közne-
velésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. mellékle-
tében felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és 
szakképzettség, 

• pedagógus szakvizsga keretében szerzett intéz-
ményvezetői szakképzettség, figyelemmel a nem-
zeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. 
§ (18) bekezdésére is, 

• legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett 
szakmai gyakorlat 

• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához hoz-
zájárulás 

• magyar állampolgárság 
•  cselekvőképesség 
• büntetlen előélet 
• a pályázati kiírásban kért dokumentumok 

hiánytalan benyújtása. 
Elvárt kompetenciák: 
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 
• határozott, következetes, igényes, precíz, pontos 

munkavégzés, 
• kiváló kommunikációs, kapcsolatteremtő, közösség-

építő és konfliktuskezelő készség, 
• jó terhelhetőség, aktív együttműködés., 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, 
• a szakmai végzettséget igazoló okiratok másolata, a 

személyes meghallgatások során az eredeti okira-
tok bemutatása mellett, 

• szakmai helyzetelemzésre épülő vezetői program, 
rövid- és középtávú fejlesztési elképzelésekkel, 

• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyag-
ban foglalt személyes adatainak a pályázati eljá-
rással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, 

• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljá-
rásban résztvevők a pályázati anyagát megismer-
hetik, 

• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat nyil-
vános vagy zárt bizottsági és képviselő-testületi 
ülésen történő tárgyalásához járul hozzá, 

• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a Kjt. 41.§ (2) be-
kezdés szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, 

• a pályázó nyilatkozata felhasználói számítógépes 
ismeretek tudásáról, 

• a pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi 
eljárás lefolytatásának vállalásról, 

• a közalkalmazotti jogviszony létesítéséhez 90 napnál 
nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely 
igazolja a büntetlen előéletet és hogy nem áll a 
foglalkozás gyakorlásának eltiltás hatálya alatt. 

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2023. július 02. napjától 
tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2023. március 31. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további informá-
ciót Taligásné Kovács Viktória humánpolitikai előadó. 
nyújt, a +36 24 517-260 107 mellék telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
• Postai úton, a pályázatnak a Halásztelek Város Ön-
kormányzat Képviselő-testülete címére történő meg-
küldésével (2314. Halásztelek, Kastély park 1). Kérjük 
a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban sze-
replő azonosító számot: 1/2023, valamint a munkakör 
megnevezését: óvodavezető. 
és
• Személyesen: 2314. Halásztelek, Kastély park 1. 
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A jogszabályban meghatározott véleményezési hatá-
ridő figyelembevételével, a Kulturális Bizottság ülését 
követően a megbízásról a Képviselő-testület dönt. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2023. május 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, 
ideje: 
• halasztelek.hu
• Halásztelki Hírmondó
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges infor-
máció: 
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy 
a pályázati felhívást visszavonja, valamint a pályázati 
eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.



HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ • 2023. MÁRCIUS 4

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

CSŐKAMERÁZÁS, 
PADLÓFŰTÉS MOSÁS,

FŰTÉSRENDSZER TISZTÍTÁS.
Pálfi József Károly EV.

      csőszaki

H-P: 8:00-16:00

TELJESKÖRŰ 
KERTÉSZETI MUNKÁK!

Szakszerű metszés, bio 
növényvédelem, fakivágás, 

gallyazás, kertrendezés, 
kertgondozás, kertépítés, 

öntözéstechnika.
–––

Zölderdő János
kertész 06303437318

Nagy Takács Anna
növényvédelem 06309775141

www. 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 3,50 % 3,50 %
a   6-10 hónap  7,50 % 5,51 %
a   11-15 hónap 14,70 % 8,51 %

Kamat EBKM15 hónapos lekötési idő

EBKM (évi)
a teljes futamidőre 8,51%                                  

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!

A HÁZASSÁG HETE 
MARGÓJÁRA
A Love Story c. kultikus film jelmondata, 
hogy a szerelem azt jelenti, hogy soha 
ne kelljen azt mondani, hogy sajnálom. 
Tehát ha valaki szeret valakit, akkor min-
dig úgy viselkedik vele, hogy nincs szük-
ség a bocsánatkérésre, merthogy mindig 
jól bánik vele. A bűneset előtti világ ilyen 
volt, és ilyen lesz a menny is, de sajnos, e 
földi életünkben ilyen nem létezik.

A Biblia természetesen a szeretetre 
buzdít, és abban vezet, hogy mindig jól 
bánjunk egymással, de közben számol 
azzal is, hogy minden kapcsolatban lesz-
nek bántások és bántódások, még a leg-
szeretetteljesebb kapcsolatban is, mert 
ilyen az emberi természet. Azonban erre 
is van orvosság! A Biblia azt mondja, 
hogy: „bocsássatok meg egymásnak, …, 
ahogyan az Úr is megbocsátott nektek” 
(Kol 3,12-17)

Jézus a kereszten így imádkozott: 
„Atyám, bocsáss meg nekik.” Jézus nem 
azért bocsátott meg nekünk, mert meg-
érdemelnénk, vagy mert jelentéktelen 
dolog történt volna vele a kereszten, 
és könnyű lenne neki megbocsátania. 
Hanem azért, mert ez az egyetlen, ami 
megoldást jelent a bűnre. És mivel Ő 
szeret minket, ezt a megoldást felkínálja 
az ember számára.

Tőlünk is ezt kéri: „bocsássatok meg 
egymásnak”. Mégpedig azért, mert 
egyedül ez az, ami meggyógyíthat há-
zasságot, családi, rokoni, baráti kap-
csolatokat. A bántásokra adott, minden 
más válasz csak távolít férfit és nőt, 
távolít rokonokat, barátokat. Ha nincs 
megbocsátás, általában marad a bosszú 
vagy a ridegség, a neheztelés vagy a kö-
zömbösség. Egyedül a megbocsátás az, 
ami közel hoz és gyógyít, sőt, akár még 
mélyebbé és még szorosabbá tehet egy 
kapcsolatot, mint volt.

De mi történik akkor, ha elmarad a 
bocsánatkérés? Jézus a megbocsátás 
nem adja, hanem kínálja. A Vele való 
kapcsolat természetesen csak akkor áll 
helyre, ha valaki ezt kéri is, el is fogadja 
Tőle. De Ő kész megbocsátani, már előre 
elkészítette a szívében a megbocsátást.

Ha megbántottak minket, nem kell 
úgy tennünk, mintha nem történt volna 
semmi, nem kell mindenre mosolyogni 
és semmit sem szóvá tenni (persze van-
nak olyan helyezetek is, amiken feles-
leges fennakadni, amikkel foglalkozni is 
kár, de egyébként) nem kell mindig úgy 
tennünk, mintha mi sem történt volna. 
Viszont mi is lehetünk készek megbo-
csátani, előre elkészíthetjük szívünkben 

NAGYBÖJT
Görögkatolikus egyházunkban a nagyböjt kezdetét megelőző vasárnapokat húshagyó, 
illetve vajhagyó vasárnapoknak nevezzük. A régebbi időkben ezektől a vasárnapoktól 
húsvétig nem fogyasztottak őseink állati eredetű étkeket, kivéve halat, ami a legszi-
gorúbb böjt alkalmával is táplálékként ehető volt. A böjt azonban nem étlap kérdése, 
hanem felkészülés a legnagyobb ünnepre Húsvétra, Krisztus feltámadásának örömére. 
Köztudott, hogy nagyon finom böjti eledelek is vannak, mint a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Vármegyében ismert lapcsányka, krumplilángos, gombás töltött káposzta stb. Az ola-
jütőből hozott nagyon ízletes napraforgó olaj pusztán kenyérrel is tápláló és nagyon él-
vezetes volt. Ezekkel ki lehetett bírni a nagyböjt előírásait. Ám, van egy másfajta böjt, 
melyet már nehezebb betartani. Ez az úgynevezett szóböjt. Legalább húsvétig nem 
vágok a másik ember szavába, meghallgatom embertársaimat. Nem beszélek csúnya 
szavakkal. Ez utóbbi azért is nagyon fontos fogadalom, mert már a régi görög filozófu-
sok is megállapították, hogy az ember olyanná lesz, ahogyan beszél. Sajnos egyre több 
helyen és egyre fiatalabb korosztály részéről hallható ocsmány beszéd. Megszokjuk? 
Ne! Ebben segíthet egy böjti elhatározás, ha ideges is leszek nem fogok romboló sza-
vakat használni. •
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a megbocsátást, még mielőtt elhangza-
na, hogy ne haragudj. Ez azért is jó do-
log, mert míg a bocsánatkérés el nem 
hangzik, addig is ne a harag nőjön egyre 
nagyobbra bennünk (úgy, hogy mire el-
hangzik az őszinte bocsánatkérés, már 
képtelenek legyünk kimondani, hogy 
megbocsátok, lépjünk túl rajta), és ezért 
csak tovább bonyolódjon minden.

Van, hogy nagyon nehéz megbocsá-
tani. Isten nem azt várja, hogy magunkra 
erőltessük, mert csak az őszinte meg-
bocsátásnak van értelme. Éppen ezért 
Isten nem siettet minket, nem ránk ter-
helni akarja, hanem felszabadítani rá! 
Nem azt várja tőlünk, hogy magunkra 
erőltessük, hanem csak annyit vár, hogy 
induljunk el Őfelé, mondjuk el Neki 
fájdalmunkat, hogy vigasztaljon, hogy 
gyógyítsa sebeinket, hogy eljöhessen az 
őszinte megbocsátás ideje.

„Bocsássatok meg egymásnak, …, 
ahogyan az Úr is megbocsátott nektek.” 
Hogyan lehetséges ez? Hiszen mi erre 
képtelenek vagyunk. De mégis meg-
történhet. Ahogyan Ő is megbocsátott 
nekünk. Ez nemcsak annyit jelent, hogy 
ahogyan Ő teszi, azt próbáljuk meg mi is 
megvalósítani, mert magunktól ezt nem 
tudjuk. Hanem azt jelenti, ahogyan Tőle 
kaptuk, úgy lesz mit adnunk. Ő nem csu-
pán példát ad, hanem a megbocsátást 
adja (annak, aki kéri), ezért tudjuk mi is 
adni. Ezt nem annyira magyarázni, mint 
inkább átélni lehet: Jézus kész nekünk is 
mindent megbocsátani, és aki ezt kéri 
és elfogadja Tőle, annak a megbocsátás 
egészen mást fog jelenti, mint addig.

Szerelem, család, barátság, szeretet, 
ennek mindig része az öröm. Ünnepron-
tás a megbocsátásról beszélni? Inkább 
szükséges, és lehetőséget kínál, és 
esélyt jelent. Mert a megbocsátás kulcs 
ahhoz, hogy az öröm megmaradjon, sőt, 
kibontakozzon, a kapcsolat elmélyüljön. 

Szeretettel várunk Mindenkit vasár-
naponként 9.30-tól istentiszteleteinkre!

Jelényi László református lelkész

MICSODA 
SZEZONKEZDÉS!
A Táncvarázs Sportegyesület január 
végén tartotta nagy sikerű Félévzáró 
Gáláját, ahol közel 150 táncos lépett 

színpadra a teltházas sportcsarnokban! 
Színvonalas műsort adtak a táncosok, 
remek hangulat volt az este folyamán!

Ezzel el is indult az új év, február 11-
el meg is kezdték az idei versenyszezont, 
nem is akármilyen eredményekkel!

Az egyesület összesen 12 verseny-

számmal indult a Talents on stage ver-
senyén!
Eredmények:
Kovács Eszter show szóló: Ezüst 
Veress Zsófia hip-hop szóló: Arany
Szelíd vadnyugat alsós show csoport: Arany
First steps alsós hip-hol csoport: Ezüst 
Ricsajok alsós pompon csoport: Ezüst 
DMC Kids felsős hip-hop csoport: Ezüst 
Valahol Párizsban felsős show csoport: 
Arany
Dance! Felsős show csoport: Ezüst 
Art group haladó hip-hop csoport: Arany és 
a legjobb formáció különdíj 
Skyfall haladó show csoport: Arany
Black River haladó show csoport: Arany
DMC Girls középiskolás hip-hop csoport: 
Arany
Szívből gratulálunk minden táncosnak és 
edzőnek!
Hamarosan érkezünk a további versenyered-
ményekkel! •
facebook.com/tancvarazs


